Beste eigenaren en gebruikers van “Het Oude Nieuwland”
Geschrokken heeft het bestuur kennis genomen van het onverwachte overlijden van onze
beheerder Jan Broekhuizen op vrijdag 29 januari 2021.
Samen met zijn echtgenote Monique was Jan sinds april 2016 één van de beheerders van
ons park.
Jan deed de technische zaken, Monique richt zich meer op administratieve taken van het
beheer,
Jan deed zijn werk met veel plezier.
Helaas liet na enige tijd zijn gezondheid hem in de steek.
Jan vond het moeilijk hiermee om te gaan vooral omdat dit betekende dat hij aanzienlijk
minder kon dan voorheen het geval was.
Zijn ziekte was progressief dus Jan werd steeds meer beperkt in zijn mogelijkheden.
Toch wilde hij het er niet bij laten zitten en bleef zich zo veel mogelijk inzetten voor het
park.
Jan vond het lastig dat het communiceren hem steeds moeilijker af ging. Hij zei dan, ik weet
wel wat ik wil zeggen, maar lijk de woorden niet te kunnen vinden.
We hebben in deze voor hen zo moeilijke periode gezien, dat er sprake was van een
“beheerderspaar”.
Monique stond standaard naast Jan en hielp hem altijd bij de taken die hem steeds
moeilijker af gingen. Dit deed zij zonder mopperen, steeds optimistisch en met
onvoorwaardelijke steun voor haar Jan.
Beiden hoopten dat de medicatie ervoor zou zorgen dat de progressieve ziekte van Jan wat
zou vertragen.
Helaas bleek de ziekte sterker te zijn dan de medicatie.
Jan z’n pensioen was bijna in zicht. Het bestuur vindt het heel naar dat hij hier niet van
heeft mogen genieten.
Het bestuur wil hierbij Jan heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor het park en zijn
gebruikers.
Tevens wil het bestuur Monique bedanken voor haar loyale steun aan Jan en hun beider
inzet om de taken van Jan zo goed mogelijk samen uit te voeren.

