juni 2020

NIEUWSBRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste vrijwilligers van Goemanszorg,
We zijn weer in de running! Op 1 juni opende het museumcafé haar deuren en de
fietsers weten ons hier alweer te vinden. Ze staan nog niet rijen dik voor de deur,
maar het ziet er gezellig uit wanneer je langs komt.
Op zaterdag 13 juni mochten ook de suppoosten weer aan de slag. Het is natuurlijk
wel even wennen... we hebben in de week van 6 juni allemaal eerst een rondje
museum gedaan. Super fijn dat iedereen er weer is op zijn/haar rooster-dag!
Bezoekers zijn nog wel voorzichtig. Hopelijk komen ze straks in wat grotere getale.
En wat vinden die bezoekers dan wel in ons museum? Zoals we in de Nieuwsbrief van
mei al meldden, is er veel aandacht besteed aan zowel de binnenruimtes als buiten
aan de tuin. Het is zeker de moeite waard om weer eens een uitgebreid
museumrondje te maken! (neem je museumkaart mee)
Tja, en dan die nieuwste aanwinst: de bijenobservatiekast. We hebben sinds
zaterdagochtend een flinke zwerm bijen, ijverig bouwend aan hun “huis” in
de grote schuur. De imkersvereniging heeft een vriendelijk volk gevonden.
Fascinerend en helemaal veilig achter glas, met een slimme uitgang
naar de bloemen verderop in de tuin.
En dan zeker niet in de laatste plaats... er zijn de afgelopen maanden
heel veel handen uit de mouwen gegaan. We durven geen namen te noemen, want
dan slaan we onherroepelijk mensen over. Wat we wel graag doen, is naar al die
enthousiaste werkers roepen:

LIEVE ALLEMAAL,
GEWELDIG BEDANKT VOOR WAT JULLIE VOOR ELKAAR GEKREGEN HEBBEN!
En nu alles loopt en draait gaat zeker ons gezellige Goemansuurtje ook weer door:
Op maandag 6 juli om 10.30 staat de koffie en thee met iets extra lekkers klaar!
We zorgen natuurlijk netjes voor de 1,5 m ruimte, dus...

Hartelijke groet,
Het bestuur.
P.S. voor wie de nieuwe toegangspas van de VMSD nog niet ontvangen heeft: help je even
herinneren tijdens het Goemansuurtje?

