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De Sauna van Diemen dinsdag open
‘Wij

vonden het een mooie gelegenheid om de sauna over te nemen ’

door Oscar Borghardt
DIEMEN - De vernieuwde sauna
naast Het Wapen van Diemen
gaat op dinsdag 15 oktober open.
De naam van het bedrijf wordt
De Sauna van Diemen. De nieuwe
eigenaren van de sauna zijn Natasha Verheij en Jos Mooij.

Jos: “De sauna heeft de laatste jaren dikwijls leeg gestaan en wij
vonden het een mooie gelegenheid om de sauna over te nemen.
Wij hebben sinds vorig jaar oktober contact onderhouden met een
makelaar en de eigenaar van het
pand. Dit heeft geresulteerd in een
huurovereenkomst met de eigenaar.”

Er is de afgelopen maanden hard
gewerkt aan de verbouwing van
de sauna. Bezoekers betreden de
sauna via de deur aan de Ouderkerkerlaan 6. Zij komen dan terecht
bij de receptie. Daar kunnen zij
een badjas en een handdoek huren
en slippers kopen. Die kunnen zij
overigens ook zelf meenemen.
Vervolgens gaan zij de trap op en
komen in de kleedruimte terecht.
Hun kleding kunnen zij opbergen
in een locker met een eigen code.
Via de trap gaan zij weer naar
beneden en betreden de sauna.
Daar zijn een zwembad, een Turks
stoombad, een voetenbad, twee
whirlpools, waarvan een totaal
nieuw gebouwd is en ruimte biedt
aan twaalf personen. Beneden is

Nieuwe eigenaars Natasha Verheij en Jos Mooij hebben hard gewerkt aan de verbouwing
ook een grote sauna.
Ook is er de binnenplaats. Die zal
tevens als terras dienen. Op de begane grond is het restaurant, de
loungeruimte, van de sauna gevestigd, waar mensen terecht kunnen
voor lunch en diner of een lekker
drankje.
Privacy
Op de eerste verdieping van de sauna zijn de douches, de rustruimte
en een enorm dakterras. Op dit
dakterras kunnen bezoekers als de
temperaturen dit toelaten heerlijk
op ligbedden plaatsnemen. Op het
boventerras zijn een infraroodsauna en een stiltesauna. De privacy
van de bezoekers op het dakterras
is gewaarborgd. De zonnestudio is
verdwenen en heeft plaatsgemaakt
voor een beautysalon.
“Wij zijn zeven dagen per week
open: van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 23.00/ 23.30 uur

Knuffelmiddag op
kinderboerderij
DIEMEN - Pony Billy woont op
de kinderboerderij aan de Prins
Bernhardlaan. Zondag mochten
kinderen een ritje maken op zijn
rug tijdens de jaarlijkse knuffelmiddag
‘s Morgens was er een kistkeuring van konijnen, cavia’s en
duiven en konden de eigenaren

DIEMEN - Het Diemense bedrijf Qconferencing is opgenomen in de top 50 van meest
uitdagende ondernemers van
Nederland.
Qconferencing biedt een medisch
videocommunicatieplatform voor ziekenhuizen,
bijvoorbeeld om het behandelplan van een patiënt te bespreken. Directeur Nico Gielen omschrijft Qconferencing
als een virtuele spreekkamer.
“Medische kennis wordt steeds
specialistischer, dankzij videocommunicatie kan dit worden
gedeeld. Het maakt dan niet
meer uit in welk ziekenhuis
de patiënt ligt.” Qconferencing
richt zich inmiddels ook op andere sectoren. “In de bouw willen bedrijven soms bijvoorbeeld
een gerenommeerde architect
bij een project betrekken.”

Natasha en Jos zijn al zestien jaar
eigenaar van grand café-restaurant
Het Wapen van Diemen aan de Ouderkerkerlaan in Diemen-Zuid.

Verbouwing
De Sauna van Diemen staat los van
Het Wapen van Diemen. Jos vertelt
dat zijn echtgenote Natasha en hij
nauw betrokken blijven bij Het Wapen van Diemen, maar zich voorlopig daarnaast gaan concentreren
op de exploitatie van de sauna.

Uitdagende
ondernemer

de keurmeesters vragen stellen.
De dieren van de kinderboerij
eens vasthouden en aaien. Dat
is het idee achter René’s knuffelmiddag op de kinderboerderij
Diemen. Afgelopen zondag was
het weer zover en veel kinderen
en hun ouders genoten van deze
kans om in contact te komen met
de dieren.

en op zaterdag van 12.30 tot 23.00
uur. Op zondag zijn wij van 12.30
tot 21.30 uur geopend. Op woensdag is de sauna alleen toegankelijk
voor dames. Er is altijd deskundig
personeel aanwezig dat zal zorgen
voor een goede sfeer en vragen kan
beantwoorden.”
Jos en Natasha gaan met scherpe
prijzen werken. “Onze gasten betalen 19,50 euro voor een hele dag in
de sauna. Mensen die vanaf 17.00

uur binnenkomen betalen 14,50
euro. Uiteraard zijn drankjes, hapjes en maaltijden niet inbegrepen
bij deze prijzen.”
Jos en Natasha verwachten veel
van de sauna. “In het verleden
kwamen er veel mensen op de
sauna af. Wij hopen veel gasten te
ontvangen, uit Diemen, maar ook
van buitenaf. Een bezoek aan een
sauna is heerlijk: mensen kunnen
ontspannen en tot rust komen.”

Van de lezers

Ook reageren op het nieuws uit Diemen? Mail uw tekst van
maximaal 250 woorden naar Redactie@diemernieuws.nl. De
redactie kan uw bijdrage inkorten, redigeren of ter zijde leggen.
School
Als bewoner van Diemen-Noord
verbaas ik mij over de bouw van
een megalomaan schoolgebouw
terwijl de rijkssnelweg op een
steenworp afstand wordt uitgebreid naar 8 rijbanen. Niet zo lang
geleden ontstond hier een rel over
in de gemeente Ouderkerk die de
landelijke televisie haalde. Niet
in Diemen-Noord waar dit soort
plannen blijkbaar doorgang kunnen vinden, ondanks het feit dat
overheidsregels op het gebied van
fijnstof alsmaar verder worden
aangescherpt. Gelden deze niet
wanneer je in Diemen-Noord
woont en je kinderen in deze wijk
op school zet?!
Ik begrijp dat een gemeente iets
moet ondernemen, maar waarom
niet bestaande scholen die verder
van de snelweg afliggen verbeteren
in plaats van te investeren in een
gebouw met de afmetingen van
een ROC direct naast de snelweg?
Opnieuw een bouwproject in de
gemeente Diemen waarmee deze
haar hand overspeelt in een tijd
waarin terughoudendheid het
devies is?
Ruud Dobber
Fietsersterreur
Is de controle op het fietsen op de
stoep lastig? In Diemen Centrum
wordt steeds meer op de stoep
gereden, terwijl er fietspaden zijn
aan weerszijden van de weg. De
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afgelopen weken ben ik drie maal
bijna van mijn sokken gereden terwijl ik op het trottoir liep. Richting
Arent Krijtsstraat werd ik links
op de stoep ingehaald door een
volwassene, gevolgd door een kind.
Van achteren, geen fietsbel, dus
ik had het te laat in de gaten. Ook
voor de bibliotheek, dit keer door
een groep scholieren. Allemaal
op de fiets en ook hier naderden
ze mij van achteren. En een grote
mond als je hierover een opmerking maakt. Als ik een van hen
had gestopt door aan het bagagerek te trekken en hij was met fiets
en al omgevallen? Ben ik dan fout?
Op het Diemerplein wordt ik links
en rechts door fietsers gepasseerd.
Teruglopend zeg ik wat tegen een
volwassene die op de stoep rijdt;
hij stopt, doet zijn oordopjes uit en
vraagt of ik van de politie ben. Zo
niet, dan moet ik mijn mond houden en doorlopen. Kennelijk mag
je pas wat zeggen als je omver bent
gereden. Wordt hier op gecontroleerd en gehandhaafd? Een boete
voor fietsen op de stoep is 50 euro.
In die paar minuten hadden ze 10
of meer mensen kunnen beboeten.
Ik heb twee mensen naast de fiets
zien lopen. Dat waren zeventigers.
En dan heb ik het nog niet over
fietsers die met iPods of mobieltjes bezig zijn en totaal niet in de
gaten hebben wat er om hen heen
gebeurt.
Margot Koeleman

Het Diemense bedrijf is blij met
de vermelding in de Challenger
50.

Oplichting
DIEMEN - Een man die afgelopen zaterdagmiddag op het
Diemerplein dacht goedkoop
aan een MacBook en iPad te
kunnen komen, kwam bedrogen uit.
De man werd aangesproken
met de vraag of hij de waren
wilde kopen en liep met de
aanbieder mee. Ter hoogte van
de Burgemeester Bickerstraat
stond een tweede persoon met
een laptoptas te wachten. De
drie werden het eens over een
prijs van 250 euro en nadat de
man het bedrag had gepind en
overhandigd, kreeg hij de laptoptas en maakten de twee aanbieders zich uit de voeten. In de
tas bleken alleen waterflessen
te zitten.
De politie waarschuwt om nooit
op dit soort voorstellen in te
gaan als de prijs voor het gevraagde onwaarschijnlijk laag
is. “Dan begeef je je op glad ijs.
Je zou zelf ook een strafbaar
feit kunnen begaan als het gestolen waren blijkt te betreffen”, aldus een woordvoerder
van de politie.

Paard
te water
DIEMEN - Een paard dat vorige week aan de Overdiemerweg in het water was geraakt,
moest met vereende krachten
worden bevrijd.
Nadat de eigenaren het zelf
eerst tevergeefs met een trekker hadden geprobeerd, werden brandweer en politie erbij
geroepen. Met zijn allen lukte
het om het paard uit het water
te trekken.
Het dier is door de dierenarts
onderzocht en maakte het naar
omstandigheden goed.

