29 mei 2021

NIEUWSBRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste Goemanszorgers,
Onze suppoosten hebben inmiddels een speciale nieuwsbrief ontvangen met een rooster.
Dat betekent dat opening van het museum nu echt heel dichtbij komt. Vanaf 5 juni wordt
groen licht gegeven.
En nu maar hopen dat we een schitterende museumzomer krijgen!
De horeca is weer bemenst. Iris (of soms Marga) zorgt al een paar weken dat gasten op ons
terras verwelkomt worden en buiten kunnen genieten (ondanks al die kou en regen!) Vanaf
opening van het museum zijn de tijden weer dinsdag t/m zondag van 11 tot 17 uur.
Het museum is er klaar voor om weer bezoekers te ontvangen. Binnen wordt de laatste hand
gelegd aan collectie, technische zaken, en inrichting.
Ook de tuin staat er al goed bij. Daar is weer hard gewerkt door Adrie Remeeus en Rinus van
Langeraad. De kruidentuin wordt onder handen genomen door Ieke en Anita Verheij. Zij
hebben afgelopen winter teksten gemaakt voor alle kruiden, niet alleen de namen, maar ook
hoe kruiden gebruikt kunnen worden. Bezoekers mogen zelf kruiden plukken. Ken Buth
regelt dat de teksten op fraaie bordjes in de kruidentuin geplaatst worden; neem er zeker
een kijkje!
Buiten bij de watergang staan nu ook twee bijenkasten. Je kunt op veilige afstand de volkjes
in en uit zien vliegen.
Ook met het winkeltje komt het weer goed. Heel fijn dat Brigitte en Arjan gaan zorgen voor
inkoop, inrichting en bijhouden van de voorraad. En zo is ook hier alles weer compleet,
bemenst en klaar voor de start!
De gemakkelijke mobiele collecte die gehouden wordt van 28 mei tot 5 juni is van start!
Ook langs deze weg nogmaals excuses voor de domme manier waarop eerder een app was
aangemaakt. De adressen staan nu in een veilige
verzendlijst. De app is vrijdag verstuurd en we hopen van
harte dat je bereid bent om dit bericht met familie en
vrienden te delen. Het zou geweldig zijn wanneer je
daarmee kunt helpen om een extra bijdrage voor onze
jeugd-activiteiten binnen te krijgen. Dus houd je mobiele telefoon in de gaten!
Op maandag 7 juni om 10.30 uur willen we eindelijk ons Goemansuurtje starten. De
weersverwachting geeft hoop, dus dan kunnen we gezellig buiten zitten.
Natuurlijk zijn ALLE vrijwilligers die dag van harte welkom. We doen een gezellig kopje koffie
of thee met.... en kunnen dan weer eens bijpraten en eventueel nog vragen met elkaar
doornemen.
Hartelijke groet en hopelijk tot maandag 7 juni,
Anita, Jannie, Aad en Marieke.

