Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

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

Uitspraak van de maand:
“Vele handen…? Juist, die zoeken we!”
Nieuwsbrief 18 - Mei 2017
Zo, nog 2 weekjes. En dan is het al weer
Hemelvaartsdag. Ook is het dan weer de beurt aan
‘Het Meer van Galilea’. Inmiddels een begrip in de
omgeving en ver daar buiten.
IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR
- Stand van zaken
- Hulp gezocht!
- Kleding uitgifte
- Overtollig gereedschap? Komt mooi uit! *Gezocht*
STAND VAN ZAKEN
De laatste loodjes zijn vroeg deze editie. En dan telt
dat vooral voor het laatste stukje van het gezegde:
“wegen het zwaarst”. De meeste zaken zijn geregeld.
De decorstukken zijn waar nodig bijgewerkt, de
aankleding is geregeld, voor de opbouw zijn er nog
hier en daar wat uitdaginkjes, op de avond zelf is het
meeste ingevuld met hier en daar nog een open
eindje. Maar dan de vrijdag… tja, zoals het nu lijkt
kunnen we nog lang nagenieten van het decor. Het
ontbreekt ons aan de helpende handjes op de
vrijdag. Echt een uitdaging!
HULP GEZOCHT!

Sfeerimpressie Meer van Galilea 2016

Dankzij de vele vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan Het
Meer van Galilea , kan het evenement zijn/haar karakter
behouden: laagdrempelig, saamhorigheid, hoopgevend,
toegankelijk voor iedereen.
Wij weten dat velen van u al zijn/haar steentje bijdraagt,
waarvoor heel veel dank! Echter hebben we voor deze editie te
maken met een aantal mensen die om heel begrijpelijke
redenen verhinderd zijn. Vandaar onze vraag: Hebt

u of
weet u iemand die zou kunnen en willen
helpen? Vraag hem of haar en breng ons
in contact met degene.

E: secretariaat.mvg@gmail.com W: www.meervangalilea.nl F: www.facebook.com/hetmeervangalilea
KLEDING UITGIFTE

KOSTUUM UITGIFTE:

Vrijdag 19 mei van 15:00 tot 17:00
Jeugdcentrum Hollandscheveld

en 18:00 tot 20:00

De stichting

Stichting Burning Heart

‘Het meer van Galilea’ is een initiatief vanuit de stichting ‘Burning Heart’

De Bolster 52

(De stichting ‘Burning Heart’ is opgericht in 2009 door enkele inwoners uit Hollandscheveld).

7913 RL Hollandscheveld
Rekeningnummer 13.31.81.715
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Hebt u/jij gereedschap zoals een schep, (blad)hark, kruiwagen, hamer, schroevendraaier(s),
accuboormachine, etc. welke u niet meer gebruikt of overtollig is? Dan houden we ons zelf
warm aanbevolen als goed doel! We zien uw mail of telefoontje graag tegemoet.
secretariaat.mvg@gmail.com of 0528-23 10 11 (Bert-Jan)

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

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

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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