Uitgave no.3 / sept 2019
Jullie worden in de Nieuwsbrief geinformeerd over activiteiten en gebeurtenissen, die ons Missiemuseum aangaan.
Persoonlijke zaken passeren natuurlijk ook de revue zoals verjaardagen, jubilea en dergelijke.
Zijn er onderwerpen waarvan je vind dat alle vrijwilligers dat moeten of mogen weten? Een mailtje is voldoende.

Bezoekers en winkelopbrengsten juli
In augustus werd ons museum door 2.124 personen
bezocht. Tot en met augustus komen
we hiermee op 10.644 bezoekers.
Ter vergelijking: In 2018 waren er tot
en met augustus 10.115
De winkelopbrengsten in augustus
bedroegen ex BTW bijna € 1.000.

Herhalingsles BHV
De jaarlijkse herhalingsles BHV is in het
najaar en wordt voor 2019 gehouden in
het museum.
Het voordeel hiervan is dat gedeelten uit
ons calamiteitenplan worden getoetst op
bruikbaarheid/doeltreffendheid.
Informatie en opgave bij Willie Broekman.
williebroekman@hetnet.nl

In de schijnwerper

Deze keer Binny Goosen woonachtig in Belfeld en sinds
1 april 2011 vrijwilliger in ons museum.
Ja, ze is vrijwilliger maar vrijwilligerswerk brengt ook
verplichtingen met zich mee, is haar stellige overtuiging,
en dat wordt vaak vergeten.
Het contact met mensen bij haar werk aan de balie geeft
haar veel plezier en ze heeft dan nooit lastige dagen.
Op 15 november is ze jarig.

EHBO opleiding en Reanimatie
Het bestuur stelt alle
vrijwilligers in de gelegenheid
deze opleidingen te gaan
volgen bij het Nederlandse
Rode Kruis afdeling Belfeld.
Daar waar de eigen
zorgverzekering hiervoor geen vergoeding geeft worden
de kosten door het bestuur gedragen. Eisen voor de
cursus zijn dat de deelnemer op de knieën kan zitten.
Datum en tijdstip van de cursussen wordt vastgesteld
door het Rode Kruis afdeling Belfeld.
Informatie en opgave bij Willie Broekman.
williebroekman@hetnet.nl

Audiotour
De audiotour is op dinsdag 10 september in gebruik
genomen.
De sensortjes zijn op
de plekken geplaatst
waar iets verteld wordt
door ‘gastbeer” Willem
Kurstjens.
Prachtige verhalen en
een beregoede stem.
Het plaatsen van de
sensortjes vereiste nogal wat priegelwerk, dat met
succes door enkele vrijwilligers werd uitgevoerd.
Wel bleek dat de zichtbaarheid van de sensortjes niet
optimaal is. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Vrijwilligers voordeel
In de bestuursvergadering van 19
augustus is besloten dat vrijwilligers
20% korting ontvangen op aankopen
onze museumwinkel.

Uitgave no.3 / sept 2019

Hedehoen of Heath hen
Dit voorjaar werd door onze 'huis ornitholoog' Justin
Jansen in ons museum een Heidehoen of Heath hen
aangetroffen.
Hij schrijft ons:
"Inderdaad een
mannetje Heathhen,
mooie en vooral
zeldzame soort,
uitgestorven in 1932.
In Nederland zover ik
weet 2 exemplaren in
Naturalis, dus een van
de drie op Nederlands
grondgebied. " Meer lezen over de Heath hen in een
artikel van het Smithsonian Institution, United States
National Museum uit 1932?

Missie, Missiemuseum Steyl
Op maandag 26 augustus heeft het bestuur, samen met
de conservator en ook haar assistenten Jan Euwals en
Bart Beurskens, een middag en avond nagedacht en
gesproken over de toekomst van ons museum.
Een vervolg is ingezet door
een afspraak te maken met
wethouder Erwin Boom,
economische zaken. Deze
afspraak staat gepland op
donderdag 3 oktober.
Tevens gaat ons bestuur in gesprek met Stichting
Kloosterdorp Steyl (KDS) om huisvesting van het
museum voor de lange termijn te waarborgen.

https://www.biodiversitylibrary.org/page/7685309#page/
280/mode/1up

Steylerdag zondag 1 september 2019

Verjaardagen september/oktober
28 september Henk Daniels en ook
Tejo Kessels

Op deze dag was het net als vorige jaar stralend weer.
We ontvingen op deze
dag 518 bezoekers,
waarvan 121 kinderen.
Uit Venlo kwamen 348
personen en 170 waren
van buiten Venlo.

3 oktober Willie Broekman
16 oktober Hub van Enckevort

Iedereen zei dat het niet kon tot iemand
kwam die dat niet wist.
Op de foto Pierre Driessen (geheel rechts), vele jaren
regisseur van de Passiespelen, met zijn vrouw Truus.
Ook vrijwilliger Els van der Velden en de ‘jungle boy’
staan op het plaatje.

Vrijwilligers vergadering
Eerstvolgende vrijwilligersvergadering is op maandag
25 november. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Redactie
Stuur suggesties voor deze
Nieuwsbrief naar de redactie.
nieuwsbrief@missiemuseumsteyl.nl
Volgende uitgave verschijnt op dinsdag 15 oktober.

