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MUSEUMBOERDERIJ GOEMANSZORG
Beste Goemanszorgers,
Op een piepklein staartje in november na, gaan we de laatste maand van het seizoen alweer
in. Terugkijkend op de bezoekersaantallen en de vele zonnige dagen mogen we eigenlijk
helemaal niet klagen. Natuurlijk haal je april en half juni niet meer in en missen we de
bussen die de groepen netjes voor de deur van het museum afleverden, maar de toeristen
die in eigen land bleven, hebben ook ons ontdekt. Zij vonden Goemanszorg zeker de moeite
waard. En wat te denken van al die fietsers die de appeltaart van Brigitte wisten te vinden?
Er waren dagen dat het voor haar echt buffelen was. Superfijn trouwens, dat onze
suppoosten de verplichte registratie verzorgden.
En over die registratie gesproken: er zijn zelfs suppoosten die speciaal naar de bezoeker van
het museumcafé lopen, wanneer zij zich niet direct bij de balie komen melden. Heel goed
bedoeld, maar doe dat liever niet en laat het aan Brigitte en haar medewerkers over. Zij
vragen het wel als de bezoekers komen bestellen. En mocht er per ongeluk eentje
tussendoor glippen, dan is dat ook helemaal geen probleem.
Intussen staat het bijenhotel in onze hoogstamboomgaard en is ook de bijenstal bijna zover
dat hij bewoners kan ontvangen. Het zou mooi zijn wanneer die er nog tijdig in kunnen.
Ook onze filmzaal vordert gestaag. Leuk als er volgend seizoen films voor de bezoekers
getoond kunnen worden, als we de ruimte kunnen gebruiken om te vergaderen, of wanneer
deze zelfs verhuurd zou kunnen worden voor workshops! Wie belangstellenden weet, laat ze
contact opnemen.
Helaas, helaas moeten we melden dat er dit jaar geen vrijwilligersuitje in zit.
Super jammer, maar met de coronatoestanden van nu lukt het echt niet.
We zullen ons moeten beperken tot de Goemansuurtjes. Overigens ... begin september was
het weer heel gezellig en we gaan ervoor om ook in oktober de koffie en thee met koek nog
te verzorgen. Of de keer daarna er ook nog in zit, bespreken we dan wel met elkaar. Dus
kom allemaal op
maandag 5 oktober om 10.30 uur naar ons Goemansuurtje!
Tweede helft november wordt het museumcafé weer onderhanden genomen. Dit keer door
een aannemer. Begin dit jaar kreeg de inrichting al een oppepper, nu wordt het plafond
dicht gemaakt. Zo verdwijnt hopelijk straks niet meer alle warmte naar de grote schuur en
kan de energierekening iets omlaag.
En dan gaan we alweer denken over 2021: welke wisseltentoonstelling is interessant, moet
er gewijzigd worden v.w.b. de inrichting, hoeveel nieuwe vrijwilligers kunnen we vinden en
verwelkomen, met wie gaan we gezellig een schoonmaakfeestje regelen, kortom, ook
straks weer genoeg te bedenken en te doen.

Tot maandag 5 oktober!
Het bestuur.

