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NIEUWSBRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste vrijwilligers van Goemanszorg,
Beetje bij beetje gaat Nederland een nieuwe periode in: de ‘lock down light’. Dus
hoog tijd voor een brief met Goemansnieuws.
En om maar met de deur in het museum te vallen: als alles goed blijft gaan, zetten we
de deuren op zaterdag 13 juni open en zijn, onder voorwaarden natuurlijk, bezoekers
weer van harte welkom!
Wat hebben we intussen gedaan en wat moet er nog gebeuren?
Alle veiligheidsmaatregelen worden genomen: een
keurig glazen scherm op de balie, posters met de
nodige aanwijzingen, vloerstickers, ontmettingsmiddelen en alles wat het protocol verder voorschrijft
is op tijd voorhanden!
Het museumcafé is opnieuw ingericht met nieuwe
vloerbedekking, tafels en gezellige stoeltjes en gaat op
1 juni open. We moeten wel terughoudend zijn met
het aantal plaatsen. Door de protocollen mag maar een
beperkt aantal gasten binnen zitten. Met mooi weer
kan prima gebruik gemaakt worden van het terras.
De attributen voor de tentoonstelling “75 jaar bevrijding!” zijn er. Komende
weken wordt alles keurig op z’n plaats gezet, gelegd en gehangen.
Hoveniersbedrijf Lankor is aan de slag gegaan en onze tuinvrijwilligers
hebben zeker ook niet stil gezeten. De tuin is keurig opgeknapt.
In het museum is al veel schoongemaakt. Voor zover er nog hulp nodig is, zal Karl
contact opnemen. Daarna krijgt alles weer een mooie plek en hopen we maar dat
de bezoekers ons weten te vinden.
Het rooster voor de suppoosten komt eraan. Raymond verzorgt het schema, te
beginnen bij zaterdag 6 juni.
In de week voor opening (dus de week van 6 juni) vragen wij elke dag de beide
dienstdoende suppoosten om 13.30 uur te komen, zodat we in een klein groepje
even door het museum kunnen lopen en alles wat nieuw is kunnen doornemen.
En, al duurt het nog even, op maandag 6 juli is er weer een Goemansuurtje.
Dan kunnen we eens gezellig bijpraten over de afgelopen maanden!

Hartelijke groet,
Het bestuur.

