Beste Vrienden van Museumboerderij Goemanszorg,
Een kort bericht om u op de hoogte te houden.
Sinds begin deze maand mochten onze museumdeuren eindelijk open! Goed
om te zien dat velen de weg naar Goemanszorg alweer gevonden hebben. De
bekende rode geraniums bloeien, de honingbijen zoemen en onze suppoosten
zijn blij dat zij de bezoekers weer mogen ontvangen.
Op 12 juni organiseerde de Vereniging Stad en Lande een fietstocht langs de
route van de Ouwe Gouwe. Een van de routepunten was Goemanszorg. Leuk
om zoveel mensen te mogen ontvangen en langs te zien komen!
Op 28 juni heeft OBS De Klimop, de basisschool van Dreischor, in het museum
een project dag over biodiversiteit met tentoonstelling en presentaties van
leerlingen en voor ouders. De werken van de leerlingen zijn nog die hele week
te bewonderen.
Vanaf 13 juli is een plek ingeruimd in de Grote Schuur voor een
samenwerkingsproject van Pieter Zeeman, de Imkersvereniging en
Goemanszorg: werkstukken van leerlingen van Pieter Zeeman worden
geëxposeerd https://mcusercontent.com/5655f7d5ee7fee4578ca48b95/files/6bd
dea7a-89bf-2926-a443-c9b642cfad23/Pieter_Zeeman.pdf
In de maand augustus zullen enkele met meekrap geschilderde werken te zien
zijn aan de rode wand in de Grote Schuur, maar daarover later.
En omdat de donateurs dag ook dit jaar in mei nog niet mocht doorgaan, zullen
wij heel graag, als de versoepelingen blijvend blijken, dit seizoen voor u als
donateur toch nog een gezellige middag organiseren! Ook daarover later
meer...

Nog een klein geheugensteuntje in het geval wij uw donatie voor dit jaar nog
niet mochten ontvangen... U kunt uw bijdrage overmaken op: NL85 SNSB 0810
9291 04 o.v.v. “donatie 2021” en uw donateursnummer 1,991.
Mocht u dit al gedaan hebben, danken wij u hartelijk daarvoor.
Donateurschap persoonlijk vanaf €15,00 per jaar
Donateurschap echtpaar vanaf €20,00 per jaar
Donateurschap bedrijf vanaf €25,00 per jaar
Wij wensen u prachtige zomermaanden in een goede gezondheid.
Hartelijke groet,
Bestuur Vrienden van Goemanszorg
Anita de Munnik, Jannie van Mourik, Aad Kuiper, Marieke van der Slikke.

