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NIEUWSBRIEF APRIL 2017
Het Meer van Galilea 2017 - Donderdag 25 Mei 2017

Uitspraak van de maand:
“Vele handen maken licht werk”
Nieuwsbrief 16 - April 2017
Donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag. Met de
paasdagen nog vers in het geheugen, beginnen we
met aftellen naar Hemelvaartsdag. Zolang is het niet
meer.
IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR
- Bestuurstafel
- Stand van zaken
- Helpende handjes op- en afbouwen gezocht
BESTUURSTAFEL
Met de regelmaat van de klok is er in de afgelopen
periode vergaderd, voorbereid, gebouwd, genaaid,
gebeld, sprekers en bands besproken en wat al niet
meer. Het is op dit moment nog allemaal werk achter
de schermen. Je ziet het niet, maar het resultaat zal
hopelijk net als voorgaande jaren, weer heel erg
mooi zijn.
Het Meer van Galilea is en blijft een heel leuk en
mooi evenement waarbij de vrijwilligers wel de
belangrijkste schakel zijn. Ook deze editie van Het
Meer van Galilea hopen we u/je/jou weer te
verwelkomen. Helpt u mee?

Sfeerimpressie Meer van Galilea 2016

STAND VAN ZAKEN
De bouwgroep is druk met het nodige onderhoud van de diverse decorstukken. Daarnaast is een heuse
renovatieklus opgepakt door het paleis eens onder handen te nemen. Naast het onderhoud worden er ook
weer enkele nieuwe stukken gemaakt.
Naast het mooie decor, is ook de kleding tijdens het evenement zeer bepalend voor de sfeer en de beleving.
De vrijwilligers van de naaigroep zijn hiermee ook druk in de weer om het nodige herstelwerk te verrichten
en nieuwe kledingstukken te maken.
Onlangs hebben de coördinatoren bij elkaar gezeten om de voorbereidingen voor het transport en de op- en
afbouwwerkzaamheden door te spreken. Voor deze editie zijn er een aantal aandachtspunten die van
belang zijn en waar toch echt rekening mee gehouden moet gaan worden. Goed dat er in een voorbereidend
gesprek het allemaal goed doorgesproken kan worden!
Het resultaat van deze drukte? Dat mogen we tijdens Het Meer van Galilea 2017 weer aanschouwen!
GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT *** GEZOCHT

Tijdens het evenement varen er enkele bootjes op de plas en hiervoor zijn we
op zoek naar Stuurlui. De beste staan altijd aan wal, maar als u/jij de overstap
naar een bootje wilt maken? Het kan nu!
Meld u aan op onderstaand emailadres of onze website / facebook
E: secretariaat.mvg@gmail.com W: www.meervangalilea.nl F: www.facebook.com/hetmeervangalilea
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Helpende handjes / klussers / bouwers gevraagd:
Kunt u/jij op één van onderstaande dagen of dagdelen?
Of misschien wel op alle dagen?
Bel even met Heidi de Jonge: 0528-23 10 11
Dinsdagavond 23 mei 2017
Woensdag 24 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017
Vrijdag 26 mei 2017

Cake / koek / krentenbrood bakkers gevraagd:
Kunt u/jij een cake / koek / krentenbrood voor de bouwers/klussers bakken?
Bel even met Heidi de Jonge: 0528-23 10 11

Pannenkoeken bakkers gevraagd:
Kunt u/jij op 24 of 25 mei een stapeltje pannenkoeken bakken?
Beslag wordt aangeleverd.
Bel even met Heidi de Jonge: 0528-23 10 11

Strijkdames -heren gevraagd:
Kunt u/jij op woensdagochtenden op 10 en/of 16 mei helpen de kledij te strijken?
Bel even met Heidi de Jonge: 0528-23 10 11

Verkopers op de kraampjes gevraagd:
Kunt u/jij tijdens het evenement een uurtje achter een kraampje staan voor de verkoop
van pannenkoeken of andere etenswaar?
Bel even met Heidi de Jonge: 0528-23 10 11
Zoals u ziet, er is een hoop te doen! En Heidi? Die is zoals u ziet de spin in het web!
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