Terschelling, 12 april 2017

Beste gasten,
Het is al weer even geleden dat wij, Wim en Deirdre den Brok (eigenaren
van Nieuw Formerum), van Terschelling naar Borculo zijn verhuisd. Dat
was in de zomer van 2010. Wij zijn toen letterlijk met donder en bliksem
vertrokken. Het was namelijk noodweer toen wij met volle auto en
aanhanger met kinderen, hond en kat de boot op reden. De bliksem sloeg
in, stoppen sloegen door. Het halve kampeerterrein zat zonder stroom.
Onze kersverse beheerder Kees Arisz had gelijk een zware klus.
Ondanks deze vuurdoop, konden wij Nieuw Formerum met een gerust
hart achterlaten. Wij hadden namelijk in Kees en Adrienne een heel fijn beheerdersechtpaar
gevonden; betrouwbaar, enthousiast, hartelijk en met hart voor de zaak. Nu Kees de dagelijkse
zaken van ons over had genomen, konden wij vanaf de vaste wal het terrein besturen: beleid, de
grote lijnen, de PR en de boekhouding.
Kees heeft aangegeven half juli te willen stoppen met zijn baan als beheerder. Hoewel wij dat
jammer vinden, hebben wij daar alle begrip voor. Wij willen daarom Kees en Adrienne heel hartelijk
danken voor alles wat ze voor ons en Nieuw Formerum hebben gedaan. Wij wensen hen, samen
met hun kinderen Silke en Hein, alle goeds toe voor de toekomst.
Omdat Kees half juli stopt, zullen veel gasten hem niet meer zien. Daarom heeft hij onderstaande
brief aan u geschreven:
Beste gasten,
Zo’n zeven jaar geleden ging voor ons een droom in vervulling: het
beheren van een camping op Terschelling. Na jarenlang met veel plezier
in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, kregen we de kans de
mooiste camping op het mooiste Waddeneiland te beheren:
kampeerterrein Nieuw Formerum.
Het waren zeven mooie jaren op een prachtig terrein met prachtige
gasten en medewerkers. Echter, de laatste tijd begon het een beetje te
knagen. Ik ben er achter gekomen dat het onderwijs toch echt mijn passie
is. Bovendien missen we het in de zomer met het hele gezin op vakantie
gaan. Zodoende ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging in het
onderwijs en heb deze met ingang van het nieuwe schooljaar gevonden.
Dit houdt in dat we Nieuw Formerum gaan verlaten. Rond half juli zullen wij verhuizen, zodat we nog
deze zomer met ons gezin weer zelf kunnen gaan kamperen; iets wat we weer heel graag gaan doen.
Aangezien we velen van u niet meer zullen treffen, willen we via deze Nieuwsbrief dan ook afscheid
nemen. We willen iedereen, gasten, medewerkers en natuurlijk Wim en Deirdre, bedanken voor
zeven prachtige jaren!
Kees Arisz, Adrienne Oostveen,
beheerders kampeerterrein Nieuw Formerum
Nu Kees en Adrienne weggaan, zijn wij op zoek naar een nieuwe beheerder. De vacature zal in de
week van 13 april in de Terschellinger staan, maar is ook te lezen op onze website
(www.nieuwformerum.nl). Omdat wij het belangrijk vinden dat de nieuwe beheerder goed
ingewerkt wordt, zult u ons deze zomer wellicht op Nieuw Formerum aantreffen. Dat is dan gelijk
een mooie gelegenheid om u persoonlijk weer te ontmoeten; wij kijken daar naar uit. Graag tot
ziens!

Wim en Deirdre den Brok

