maart 2020

NIEUWSBRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste vrijwilligers van Goemanszorg,
Valt het op? Onze naam is ietsepietsje aangepast; een naam die net wat beter in de
mond ligt en op een frissere manier aangeeft wie en wat we zijn.
Het Goemansuurtje was weer gezellig! De eerstvolgende keer is op maandag 6 april,
weer om 10.30 uur. Dan verwachten wij alle vrijwilligers om de bijzonderheden en
wijzigingen voor het nieuwe seizoen met elkaar door te spreken en waar nodig
vragen te beantwoorden. Hopelijk lukt het iedereen om dan te komen. Laat je even
weten als je echt niet kunt? In elk geval is er weer voor iedereen koffie of thee,
ongetwijfeld met wat lekkers.
De opening van het seizoen komt snel dichterbij. In de periode van
16 tot 27 maart gaan we weer schoonmaken. Voor deze twee weken
heeft Karl een lijst gemaakt, die je in de bijlage vindt en straks ook in
de hal van het woonhuis. Heel graag in groten getale aanmelden bij Karl,
zodat alles er op 10 april weer spic en span uitziet!
Ook Ria Schoof heeft een lijst gemaakt, die je in bijlage toegevoegd vindt. Deze gaat
over de arrangementen voor het museumcafé. Goed om alvast eens te bekijken.
Raymond gaat binnenkort het rooster van de maand april voor onze supoosten weer
verzorgen. Daarom nog een bijlage: het inschrijfformulier voor suppoosten. Verzoek
aan alle suppoosten om het formulier in te vullen en uiterlijk 20 maart naar
Raymond te sturen, zo mogelijk per mail.
Dan nog een vierde bijlage: een formulier wat mogelijk interessant is voor een aantal
vrijwilligers. Het betreft een “aanmelding verklaring uren t.b.v. belastingaangifte”.
Wanneer je hierover vragen hebt, neem dan gerust contact op met Rini de Looze,
onze penningmeester: looze@deloozefinancien.nl of 06-514 271 42.
Tot slot: Op 18 april is de opening van de gezamenlijke tentoonstelling van de 5 kleine
musea. Van 13.00 tot 13.45 uur staat een bijzondere bus bij Goemanszorg waarin van
alles over het laatste oorlogsjaar te zien is.
Hier nogmaals de kalender voor het komende maanden:







ma 6 apr Goemansuurtje vanaf 10.30 uur
vr 10 apr start seizoen museum
za 18 apr opening tentoonstelling in de 5 kleine musea van Schouwen-Duiveland
za 9 mei donateursdag
zo 14 juni 1e rondje Dreischor
vr 26 juni zomermaaltijd vrijwilligers

Tot ziens op maandag 6 april,
Het bestuur.

