april 2021

NIEUWSBRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste Goemanszorgers,
En toen kwam april..... Om maar met de domper te beginnen: we weten nog steeds niet
wanneer we eindelijk open mogen  Nader bericht komt zodra er duidelijkheid is.
En toch is hier weer een brief met grotendeels zonnige Goemansnieuwtjes!
De schoonmaak is op een haar na alweer gedaan. Voor alle enthousiastelingen: geweldig
bedankt dat de klus zo vlot geklaard werd! De eind schoonmaak door Jamal stellen we nog
even uit totdat we echt open mogen. Wij staan dan klaar om alle bezoekers te ontvangen.
In het museumcafé gaan Iris van Ouwerkerk en Marga Timmerman aan de slag. Zij zullen er
in een wisselend rooster zijn en elkaar helpen als het druk is. Momenteel wordt gewerkt aan
de schoonmaak van keuken en terras en moeten prijzen van museum en -café nog op elkaar
afgestemd worden.
Adrienne heeft intussen laten weten dat zij vanaf dit jaar niet meer van de partij zal zijn.
daarmee verliezen wij helaas een fijne suppoost. Adrienne, bedankt voor wat je voor
Goemanszorg hebt willen betekenen!
Maar... we hebben er gelukkig ook alweer een nieuwe vrijwilliger bij! Astrid den Breejen
komt ons versterken als suppoost en zal ook graag helpen met de promotie van ons
museum.
Wist je dat we inmiddels in totaal wel 50 vrijwilligers hebben die Goemanszorg een warm
hart toedragen en ondersteunen?
En dan nog een nieuwtje waarbij we straks hulp van jullie allemaal vragen. Het Prins
Bernhard Cultuur Fonds heeft een prachtige mogelijkheid geboden voor alle
cultuurorganisaties met een landelijke actie: de gemakkelijke mobiele collecte. De
opbrengst ervan is helemaal voor het wervende museum. Dus wat wij ermee ophalen is
helemaal voor ons.
Hoe werkt de actie?
Via ons bestuur ontvang je over een poosje een bericht op je mobiel. Hierin zit een nieuw
bericht. Dat stuur je door naar je eigen contactpersonen: collega’s, familie, vrienden,
buren...
Dat bericht bevat de vraag om te doneren aan Goemanszorg voor het opgegeven doel:
activiteiten ook digitaal aanbieden aan onze jonge bezoekers.
Via dit bericht kan de gever de eigen bankapp kiezen. De gever kiest een bedrag en doneert.
Fantastisch toch? Zo kunnen we heel eenvoudig ons museum ook helpen!!!
De mobiele collecte loopt van 28 mei tot en met 5 juni. We houden jullie op de hoogte!
En tenslotte, voor het Goemansuurtje hopen
we nog steeds op maandag 3 mei...

Hartelijke groet en blijf gezond,
Het bestuur.

