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NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2016 

Prettige Kerstdagen & 

een voorspeodig 2017 

 
Nieuwsbrief 15   -   December 2016 

Donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag. Het duurt 
nog wel even, maar de aftrap is inmiddels al 
gegeven. De organisatie heeft de hoofden weer bij 
elkaar gestoken. We zijn los. 

 

 

- Bestuurstafel 

- Handige handjes gezocht 

- Fijne feestdagen! 

 

 

Als organisatie zijn we inmiddels al wel gewend om 
op tijd de eerste dingetjes weer op te starten. Zo ook 
weer voor deze editie, de achtste editie wel te 
verstaan. Een rondje ‘langs de velden’ leert dat er de 
nodige onderhoudswerkzaamheden gedaan zullen 
moeten worden. Niet alleen heeft de kleding het 
nodige voor de kiezen gehad, ook het paleis is aan 
de beurt voor een ronde onderhoud / renovatie. Een 
leuke uitdaging dus. Als organisatie gaan we ons 
inzetten om ook daar weer een zo goed mogelijke 
invulling aan te geven. 

 

 

 

 

 

 

Tja, een heel bekende vraag: Wie kan ons helpen?  Zoals al even aangehaald, staan we voor een leuke 

uitdaging om het een en ander aan onderhoud te gaan plegen aan decor en kleding. Het zou heel mooi zijn 

wanneer er mensen zijn die de Bouwgroep en Naaigroep willen komen versterken. Met andere woorden: We 

zoeken mensen die handig zijn met timmeren/klussen en  mensen die handig zijn naald en draad. De 

Bouwploeg is meestal 1 avond in de week aan het werk en de Naaigroep is meestal 1 ochtend of middag in 

de week aan het werk.  

Voor de toneelstukjes/sketches zijn we op zoek naar spelers/bedenkers. Lijkt het je wat om korte 

sketches of stukjes te bedenken en/of te spelen?  We zien graag je opgave tegemoet! 

Aangezien het evenement ‘Het Meer van Galilea’ met telkens ongeveer 8.000 bezoekers het een en ander 

aan onkosten met zich meebrengt, is sponsoring ook een aandachtspunt. Ben jij iemand (of ken je iemand) 

die sponsoren wil/kan werven? Dan zien we uw/jouw opgave ook graag tegemoet! 

 

Vele handen maken licht werk en samen met Zijn hulp mogen en hopen we ook de 8
e
 editie van Het Meer 

van Galilea weer tot een succes te kunnen maken!  

 

Sfeerimpressie  Meer van Galilea 2015 

 

 Het Meer van Galilea 2017 -  Donderdag 25 Mei 2017 

 

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  

IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR 

 

WIE KAN HELPEN?  HANDIGE HANDJES  +++  TONEEL  +++  SPONSORING  +++  KLEDING  

BESTUURSTAFEL 


