januari 2020

NIEUWSBRIEF MUSEUM GOEMANSZORG
Beste vrijwilligers van Goemanszorg,
Voor de enkeling die niet bij de nieuwjaarsbijeenkomst kon zijn ...
Kees Veerhoek heeft afscheid van ons bestuur genomen wegens te drukke andere
werkzaamheden. Anita de Munnik heeft zijn taak als voorzitter overgenomen en Ken
Buth is bereid gevonden om het secretariaat te bemannen.
Op zolder wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een filmzaaltje annex
vergaderruimte en het plexiglas in het woonhuis wordt zo langzamerhand steeds
melkachtiger en wordt vervangen door gelaagd glas. Ook aan de tuin en aan de
inrichting van het museumcafé willen we graag voor de opening in april extra
aandacht besteden. Verder zijn de voorbereidingen voor de wisseltentoonstelling en
de donateursdag al in volle gang. Als onderwerp speelt het laatste oorlogsjaar en de
bevrijding een grote rol.
Raymond is weer bereid om de roosters voor onze suppoosten te regelen. Het ziet er
naar uit dat het aantal vrijwilligers iets uitgebreid wordt!
We sturen de
suppoosten tijdig nog een berichtje met meer daarover.
Enkele data om alvast op de kalender te zetten:









vr 10 apr
za 9 mei
zo 7 jun
vr 26 jun
za 15 aug
za 12 sep
zo 1 nov
za 7 nov

start seizoen museum
donateursdag
rondje Dreischor
zomermaaltijd vrijwilligers
Vlasdag
Open Monumentendag met thema “Leermonument”
einde seizoen museum
vrijwilligers reisje

En met de gezelligheid van onze nieuwjaarsbijeenkomst nog vers in het geheugen,

willen we jullie graag maandelijks een GOEMANSUURTJE aanbieden.
Elke eerste maandagochtend van de maand, dus voor het eerst op 3 februari
aanstaande, zijn alle vrijwilligers welkom vanaf 10.30 uur voor een (gratis!) kopje
koffie of thee in het museumcafé. Neem je buurman, buurvrouw, vriend(in) of familie
gerust mee. Gewoon om met elkaar bij te praten en om je verhalen, vragen of
Goemanszorgen bij ons neer te leggen. We zorgen dat er steeds iemand van het
bestuur aanwezig is.
Laat even weten -simpelweg in een antwoordje op deze mail- of je het een goed idee
vindt, of je van plan bent om te komen en ongeveer met hoeveel mensen. Dan
kunnen wij zorgen dat er op tijd genoeg koffie en thee klaarstaat en dat het lekker
warm is!
Tot ziens op 3 februari,
Het bestuur.

