Beste Boemerangvrienden,
Jullie zijn niet gewend om een nieuwsbrief van ons te ontvangen maar zoals de meesten nu wel
weten is er wel echt nieuws. Natuurlijk willen we dat graag met jullie delen zodat iedereen op de
hoogte is van alle ontwikkelingen.
Het sabbatsverlof van Jill en Aart Jan loopt ten einde. Zij hebben 3 jaar de tijd genomen om hun eigen
dromen na te jagen. Ze hebben bijna 3 jaar rondgefietst over de wereld en hebben geproefd van al
het moois dat er op de wereld te beleven is. Toch kwam bij hen ook het besef dat voor hun “de
Boemerang” misschien wel het beste plekje is om te verblijven. Daarom keren zij in april terug naar
Erfgoed de Boemerang. Vol met levenservaring, verhalen en nieuwe energie zullen zij in 2018 weer
uw gastheer en gastvrouw zijn. Vanaf 18 april zullen zij u weer ontvangen op de camping en in de
appartementen.

Daarmee komt voor ons een einde aan ons leven op de Boemerang. Het beviel zo goed en het was
zo’n heerlijke tijd maar juist door de ervaring die werd opgedaan hebben we een nieuwe plek
gevonden waar we het nieuwe seizoen vol enthousiasme aan kunnen beginnen. Als geboren en
getogen Drenten lag “ De Boemerang” voor ons op bekend terrein. Nu moet alles opnieuw worden
ontdekt en zal er best veel veranderen. Onze nieuwe woon en werkplek zal namelijk in Luxemburg
zijn.

Op camping Kohnenhof in Eisenbach ligt onze nieuwe uitdaging. Het is een grotere camping waar,
vooral in het hoogseizoen, ook veel gezinnen hun vakantie doorbrengen. Ook is het een camping
midden in een prachtige natuur, waar Luxemburg natuurlijk bekend om staat. Naast de
campingplaatsen staan er over het terrein veel verschillende verhuuraccommodaties en al met al zal
dus niet alleen de omgeving nieuw zijn maar eigenlijk het totaalplaatje.
Degenen die geïnteresseerd zijn naar de camping waar wij als beheerders aan het werk zullen gaan,
die kunnen kijken op de website van camping Kohnenhof. www.campingkohnenhof.lu.
En als je facebook hebt kan je de site van Kohnenhof natuurlijk even “vind ik leuken” dan blijf je
helemaal up to date. https://www.facebook.com/CampingKohnenhof/

We wensen jullie allemaal een enorm fijne vakantietijd waar die ook doorgebracht gaat worden.
Maar voor nu: heel fijne feestdagen!

Warme groeten,
Mede namens Jill en Aart Jan,
Jan en Tresia

