Terschelling, juni 2017
Beste gasten,
Wij (Wim en Deirdre den Brok) hebben ons nieuwe
beheerdersechtpaar gevonden. Uit de vele sollicitanten,
hebben wij met een aantal echtparen hele fijne en goede
gesprekken gehad. Uiteindelijk hebben wij een keuze
gemaakt. Met trots stellen wij Melchior en Anette Kiewit
aan u voor.
Melchior en Anette en hun driejarige dochtertje Bibi
komen uit Voorburg. Melchior heeft als leidinggevende bij
de Bijenkorf en later bij Hanos gewerkt. Hij is een
enthousiast gastheer die het zijn gasten en medewerkers
graag naar de zin maakt.
Anette is werkzaam als verpleegkundige bij de Eerste Hulp
bij twee ziekenhuizen in Den Haag. Zij is praktisch
ingesteld en is hectiek gewend.
Beiden zijn dol op het eiland en willen graag het roer omgooien door de stap naar Terschelling te
wagen. Anette komt sinds haar kinderjaren al op Terschelling en heeft Melchior met haar liefde voor
het eiland aangestoken. Beide zijn dol op de natuur, de rust en houden van kamperen. Zij zijn
mensenmensen en vinden het een eer om onze gasten een fijne vakantie te bezorgen. Ook voor hun
dochtertje Bibi begint een nieuw avontuur. Zij gaat straks voor het eerst naar de lagere school in
Hoorn.
Melchior komt vanaf 3 juli, samen met Wim, naar Nieuw Formerum. Wim zal hem dan inwerken.
Deirdre komt met Merlijn en Zoë vanaf 10 juli naar het eiland om hand- en spandiensten te
verrichten. De inschatting is dat vanaf september - als hun huis verkocht is - Anette met Bibi naar
Nieuw Formerum verhuizen. Zij kan dan worden ingewerkt.
Op zondagochtend 16 juli nemen Kees Arisz en Adrienne Oostveen in de Knoetboet afscheid van
Nieuw Formerum en stellen Melchior en Anette zich aan u voor. U bent van harte uitgenodigd voor
een kopje koffie, thee of limonade. Graag tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Wim en Deirdre den Brok.

