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MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste Goemanszorgers,
Een heel mooi, gezond en gelukkig 2021 gewenst! En ook al zijn we nog
niet af van alle corona toestanden, het wordt vast weer beter en komt
ongetwijfeld goed. Daar gaan we in elk geval enthousiast van uit.
Even bijpraten: Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?
 De horeca moest gesloten worden. De aantallen bezoekers van onze museumboerderij
liepen (mede daardoor) heel hard terug. Op 16 oktober sloten we onze deuren dus maar.
Geen baliebezetting meer, geen Goemansuurtje meer, alles binnen zetten, alles winterklaar
maken en verder hopen op betere tijden...
In ons bestuur heeft wisseling van de wacht plaatsgevonden. Jammer dat voor Ria, Ken, Karl
en Rini de tijd gekomen was om af te treden. Wij zijn heel dankbaar voor hetgeen zij in het
bestuur hebben willen betekenen. Gelukkig zal Ken nog regelmatig in de tuin aan de slag
zijn, Ria zal zich dit jaar nog inzetten voor de lopende wisseltentoonstelling, Karl blijft onze
technische man en Rini blijft paraat als hulp nodig zou zijn met de financiën. Kortom, een
beetje afscheid, maar gelukkig niet helemaal.
En ..... bedanken doen we zeker nog een keer op gepaste wijze zodra het weer kan.
Er is nog iets wat we helaas moeten uitstellen. Het bestuur is per 1 januari nl. weer
compleet. Graag hadden we de nieuwe leden voorgesteld tijdens een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst, maar ook dat houden jullie tegoed. Zij stellen zich hier alvast voor:
Jannie van Mourik komt het bestuur versterken als secretaris.
“Ik heb 40 jaar op diverse kantoren gewerkt als administratief medewerkster en telefoniste/
receptioniste, ik ben getrouwd en wij hebben een schat van een hond. Mijn hobby’s zijn:
quilten, zelf kleding maken, lezen, legpuzzels maken en ik doe vrijwilligerswerk bij de
kringloopwinkel. Ik hoop mij als secretaris nuttig te maken bij Goemanszorg.”
Aad Kuiper treedt aan in het bestuur van Goemanszorg als penningmeester.
“Als gepensioneerde ICT-er met boekhoudkundige opleiding wil ik graag mijn kennis en
ervaring gebruiken voor Goemanszorg. Mijn hobby’s zijn: wandelen (met de hond), bridgen
en bouwmodellen maken. Ik vind het fijn om mij bij een groep mensen aan te sluiten die het
culturele erfgoed van Schouwen-Duiveland in stand wil houden.”
Anne Mesman zal als algemeen bestuurslid graag haar museale kennis investeren.
“Na mijn opleiding aan de Rietveld academie heb ik gewerkt op een architectenbureau
en als zelfstandig interieur architect. Daarnaast verzorgde ik de organisatie en opbouw van
reizende tentoonstellingen en maakte kunstverpakkingen, decors en kostuums voor diverse
theaterproducties. Nu ben ik vooral bezig met beelden, schilderijen en sieraden.”

De bijenstal is prachtig geworden dankzij Ken en zijn
hulptroepen van de Imkersvereniging. Dit voorjaar komt de
volkjes en hopelijk een webcam om de bezige bijen van
dichtbij te kunnen volgen.

De filmzolder is ook af. Karl heeft er vele, vele uren gezaagd,
getimmerd, geschilderd, elektriciteit en verwarming geregeld,
vloerbedekking gelegd samen met Tonny en het resultaat mag
er zijn! Nu nog een mooi groot scherm voor de vertoning van
films en de bezoekers kunnen komen. Verder is de zolder
geschikt voor vergaderingen en er kunnen zelfs workshops
gegeven worden.
Het museumcafé is weer een stapje verder. Het plafond is
professioneel dichtgemaakt aan de kant van de grote
schuur. Het zal nu beslist makkelijker warm te houden zijn.
Zelfs plinten zijn aangebracht, dus ook geen tocht meer
langs de vloer. Intussen zijn we na het vertrek van Brigitte
hard op zoek geweest naar een nieuwe uitbater en hebben
gesprekken met verschillende kandidaten gevoerd.
Hopelijk hebben we binnenkort ook hier groen licht.
Bij de vrijwilligers zijn er enkele wijzigingen. Van Annieta Jankok hebben wij helaas afscheid
moeten nemen. Het openen en sluiten van het museum werd te zwaar voor haar.
Annieta, ook langs deze weg nogmaals bedankt voor je jarenlange bijdrage! Je blijft
natuurlijk welkom bij ons Goemansuurtje.
Fijn dat zich ook weer nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. Dick Doeswijk draagt zijn
steentje bij in de tuin, Irene Flinterman levert haar expertise voor de inrichting van het
museum en Anja Mets vertaalt museumteksten. Ook Riet Remeeus is dit jaar gelukkig weer
van de partij. Dus we gaan er met z’n allen voor, 48 man/vrouw sterk!
Volgende maand moeten we alweer denken aan de schoonmaak en inrichting van ons
museum voor het nieuwe seizoen. Jullie krijgen daarover tijdig bericht.
We blijven positief en gaan ervan uit dat onze museumboerderij rond de Paasdagen, dus
begin april weer open mag!
Voor die tijd hopen we elkaar tijdens de uitgestelde Nieuwjaarsborrel en het eerste
Goemansuurtje weer te zien, te spreken en samen de start van een gezellig seizoen
2021 te vieren!
We laten het je weten zodra een datum bekend is.

Hartelijke groet van het bestuur,
Anita, Jannie, Aad, Marieke en Anne

