
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF NUMMER 3 VAN 24 MAART 2021 
 
 
Lieve gasten, 
Wat mag er wel!! 
We houden deze positieve leuze er in!! 
Zoals in de tweede nieuwsbrief afgesproken gaan wij niet meer zwart 
denken. Wij doen en denken mee met hetgeen we wel mogen van de 
overheid. 

• De B&B is open en blijft open.  
Omdat er rondom de Paas- en Pinksterdagen drukte wordt 
verwacht (Nederland mag niet naar het buitenland op vakantie) 
is het goed om vroegtijdig te reserveren. Wandelen en Fietsen 
of naar het Wad zijn mogelijk in het mooie Friesland. Voor 
gezinnen uit één huishouden zijn er ook mogelijkheden om de 
sauna accommodatie te gebruiken. Daarvoor maken wij dan 
een speciaal arrangement. Met regelmatig schoonmaken en 
anderhalve meter zijn wij in staat om u veiligheid te bieden 
tegen Corona. Bel ons op 0158-853206 of via de mail 
info@baoasevanrust.nl 

• Massage salon is open en blijft open. 
We bieden tal van verschillende massages aan. Kijk op onze 
reserveringssite (www.baoasevanrust.nl) en maak uw keuze. Als 
aanbieding bieden wij voor reserveringen vanaf 1 april tot en 
met 14 april de mogelijkheid om een half uur voor de massage:    

 



 
 
 
 
 
 

- Of voorafgaand aan de massage heerlijk een kwartiertje op 
te warmen in een privé sauna en daarna een warme douche 

- Of vooraf heerlijk een kwartiertje onder onze zonnebank en 
daarna een warme douche 

Hiervoor (organisatie en schoonmaakactiviteiten) moet wel 
even via de mail of telefonisch contact met ons worden 
gezocht. 0158-853206 of info@baoasevanrust.nl 

• Zonnebank (privé) is en blijft open. 
Reserveren kan gewoon via de site www.baoasevanrust.nl 

 
Inmiddels zijn wij officieel erkent en aangesloten bij de VNSWB 
(Vereniging Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven). Zodra wij 
informatie hebben dat onze sauna accommodatie veilig “open” mag 
krijgt u dat van ons te horen via de nieuwsbrief en/of andere social 
media kanalen. 
 
Wij kunnen niet wachten om u te mogen begroeten/ontvangen. 
 
Warme groet en ………. blijf gezond. 
Team Baoase van rust. 
 


