februari 2020

NIEUWSBRIEF MUSEUM GOEMANSZORG
Beste vrijwilligers van Goemanszorg,
Ons eerste Goemansuurtje was een succes! Met ongeveer 15 enthousiastelingen zijn
we onder het genot van koffie, thee, cake en chocolade eitjes gezellig bij elkaar
geweest. Volgende keer is op maandag 2 maart, weer om 10.30 uur. Neem gerust
andere mensen mee. Niet vrijwilligers zijn ook van harte welkom!
Op vele plaatsen in het museum wordt nog steeds hard gewerkt om zaken te
repareren, te verfraaien, op te ruimen en in te richten. Het lijkt nu even een bende,
maar het wordt echt weer keurig.
In de periode van 24 februari t/m 6 maart willen we een dag plannen om de
arrensleden te transporteren naar hun oude plaats. Wie is bereid hier te helpen?
En in de periode van 16 tot 27 maart zouden we weer willen schoonmaken. Ook voor
deze twee weken zoeken we hulptroepen!
Voor beide klussen heel graag in groten getale aanmelden bij Karl of bij Anita, zodat
we tijdig een planning kunnen maken!
Op 6 april wordt vervolgens de eind schoonmaak door Jamal gedaan.
Inge Gast en Willie Driessen zijn nieuwe vrijwilligers. Inge als suppoost en Willie zal
ondersteunen bij reparatie en opknapwerkzaamheden. Van harte welkom allebei!
Raymond zal zijn uiterste best doen om het rooster voor de vrijwilligers rond te
breien. Laat hem zo spoedig mogelijk weten wanneer je ingezet kunt worden. Hoe
vaker hoe beter natuurlijk en het zou fantastisch zijn wanneer we er vrijwilligers bij
kunnen krijgen. Dus kijk om je heen en vraag aan vrienden en bekenden of zij mee
willen draaien als suppoost. Ook gidsen en mensen voor onze tuin zien we graag
komen!!!
Nog even de data voor de kalender, nu iets uitgebreid:














ma 2 mrt Goemansuurtje vanaf 10.30 uur
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 (hier stond vorige keer per abuis 7 juni)
vr 26 juni zomermaaltijd vrijwilligers
zo 12 juli 2e rondje Dreischor
za 15 aug Vlasdag
za 12 sep Open Monumentendag met thema “Leermonument”
za 12 sep 3e rondje Dreischor
zo 1 nov einde seizoen museum
za 7 nov vrijwilligers reisje

Tot ziens op maandag 2 maart,
Het bestuur.

