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NIEUWSBRIEF
MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste Goemanszorgers,
Hoewel het museumseizoen natuurlijk laat en heel aarzelend begon, blijkt de maand
juli tot nu toe meer bezoekers te trekken dan vorig jaar zelfde tijd. Ofwel, we gaan vol
goede hoop verder. Brigitte heeft in het museumcafé soms zelfs handen tekort!
En natuurlijk veel goede berichten over de mooie tuin en de prettige, meer
overzichtelijke inrichting met een iets professioneler tintje. Een compliment dat we
met z’n allen verdiend hebben, Top!
De bijenobservatiekast doet het goed. De bijen zijn super ijverig aan het bouwen. Wie
goed kijkt, ziet hoe zij raten maken en afsluiten om hun nieuwe generatie te kunnen
verwelkomen. In de tuin worden op veilige wijze ook nog een bijenstal en bijenhotel
gerealiseerd.
Ook goed om te zien dat er regelmatig bezoekers op de stoeltjes bij de
wisseltentoonstelling “Schouwen-Duiveland bevrijd!” zitten om de films
in “de kano van Wim” te bekijken.
Raymond heeft het rooster voor augustus weer voor elkaar. Het is naast
de Nieuwsbrief als bijlage toegevoegd en wordt weer in de bekende map bij de balie
gedaan. Verder wordt dit weekend een app gemaakt voor onze suppoosten, zodat zij
eenvoudig contact met elkaar kunnen opnemen om een dienst te ruilen als dat nodig
mocht blijken. Met dank aan Jannie voor het idee!
Zo hoeft Raymond alleen nog bij noodgevallen aan de slag met vervangingen.
En dan nog een verzoekje: wie heeft nog een buurman, buurvrouw, familielid of
kennis die zich misschien bij onze vrijwilligers wil aansluiten? Neem hem of haar op
de eerste maandag van de maand gezellig mee om de sfeer te proeven.
Ons eerstvolgende Goemansuurtje is
maandag 3 augustus om 10.30 uur.
Kom zeker allemaal! Een lid van de Imkersvereniging trakteert ons die ochtend op
een interessante presentatie over de bijen.

Hartelijke groet,
Het bestuur.
P.S. er liggen nog steeds toegangspassen van de VMSD. Voor wie deze nog niet ontvangen
heeft: help je even herinneren tijdens het Goemansuurtje?

