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NIEUWSBRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste Goemanszorgers,
Dankzij jullie zijn we weer in de running! Onze bezoekers zijn nog wat voorzichtig.
Veel mensen aarzelden de eerste weken en ook nu is het helaas afwachten, omdat de
besmettingscijfers ineens heel hard oplopen.
Maar... we blijven optimistisch en maken er ook dit jaar weer een gezellige tijd van. We
halen in elk geval activiteiten binnen om aandacht voor Goemanszorg te vragen:
24 juni, werkbezoek van gedeputeerde Anita Pijpelink aan de Stadsboerderij in Zierikzee en
aan Goemanszorg. Aanwezig was ook wethouder Ankie Smit en verder vertegenwoordigers
van Zeeuwland, de NMe en de imkersvereniging. Op beide locaties werden presentaties
gegeven.
28 juni is onze museumruimte ter beschikking gesteld aan
OBS De Klimop. Er was een groot biodiversiteitsproject
opgezet. Onderdeel daarvan was deze bijzondere dag voor
leerlingen en hun ouders. Vanaf 7 uur (!) werd alles ingericht
en eind van de ochtend kwamen de eerste ouders om de
werkstukken en presentaties van hun kroost te bewonderen.
Een geslaagde dag!
3 juli de presentatie door Cees van Liere van de novelle “Bloedwijn”
geschreven door onze vrijwilliger Dick Doeswijk. De netto opbrengst
van het boekje komt ten goede aan Goemanszorg. Jammergenoeg
konden we door de corona beperkingen maar een klein gezelschap
uitnodigen.
Vanaf 13 juli is gelegenheid gegeven aan Pieter Zeeman
om werkstukken van de leerlingen kunstvakken te
exposeren. Er zitten bijzonder mooie werken bij! Verder
hebben zij ook ontwerpen gemaakt voor de dekseltjes
van de honing die binnenkort te koop is in onze winkel.
De 12 mooiste ontwerpen zijn te zien op de speciaal
hiervoor gemaakte poster. Collectors items!
26 juli wordt nog een kleine expositie van werken uit Atelier Valkhoff
ingericht. Martin en Riena schilderen met meekrap. Mooi om
binnenkort de resultaten in Goemanszorg te kunnen zien.

Verder alvast een tipje van de sluier over de plannen voor komende jaren. Wil ons mooie
museum kunnen blijven bestaan moeten wij het meer onder de aandacht brengen en
nieuwe (vernieuwende) exposities verzorgen, natuurlijk met onze hoofdthema’s:
landbouw, meekrap, trekpaard en vlas. Daarvoor is een begin gemaakt.
De grote tv boven is in bedrijf. Karl verzorgt de beelden voor onze bezoekers.
De huidige website is helaas verouderd. Een nieuwe is in de maak. Lidi en Irene leveren veel
teksten aan, foto’s worden verzorgd en Kees en Aad zijn druk bezig met vullen van de site.
Binnenkort kunnen we aan de slag om een mooie audiotour op te zetten. Ook hiervoor zijn
teksten en beelden nodig. Daarnaast moeten we inventariseren hoe en welke items daarin
aandacht krijgen.
Voor de tv, de website en ook de audiotour hebben we al mooie subsidiebedragen binnen!
Verder is voor de exposities een uitgebreid plan geschreven om ook daarvoor subsidie te
kunnen krijgen. Het is de bedoeling om elk jaar in de grote schuur ruimschoots aandacht te
besteden aan een van de hoofdthema’s. in 2022 is als eerste de landbouw aan de beurt.
Ook zal de hal van het woonhuis een bijzondere invulling krijgen. Diverse vrijwilligers gaven
aan dat de geschiedenis van de vroegere bewoners van Goemanszorg, en wellicht ook
breder van Dreischor, in het museum meer aandacht verdienen. Zeer terecht! Daar gaan we
mee aan de slag. Veel teksten worden al verzameld. Laat weten wanneer je iets bijzonders
hebt wat het exposeren waard is. Misschien toch nog een (klein) voorwerp van vroeger?
En ongetwijfeld is er nog veel meer over te vertellen. De komende maanden zijn jullie van
harte welkom om van alles te vragen en vooral om ideeën en suggesties aan te dragen. Ten
slotte is het ons aller museum. Samen is het de moeite waard om er enthousiast mee aan
de slag te gaan!
We kunnen het er uitgebreid over hebben tijdens onze Goemansuurtjes, elke eerste
maandag van de maand, dus binnenkort weer op
maandag 2 augustus om 10.30 uur!

Hartelijke groet,
Anita, Jannie, Aad en Marieke.

