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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTEL

Het weer: zonneschijn met afwisselend spijkerregen.

DE NIEUWE BURGEMEESTER OPENT EEN DAG VOL ZONNESCHIJN!
Vanmorgen onder een lekker zonnetje trouwden Marieke en Teun in de onecht met elkaar. Hierna werden de
schuilholen en heldengrotten voorzien van lekkere felle kleurtjes. Vele hutjes werden nog verstevigd, voorzien van
een puntdak en met een zeil afgedekt zodat de kinderen vannacht lekker droog kunnen slapen. De activiteit ‘MiniGestel kan dansen’ werd zeer druk bezocht en leverde enkele hoogstandjes op.

INFORMATIE OVER HET SLAPEN

POST VOOR MINI-GESTELNAREN

Kijk op www.minigestel.nl of onze facebook
www.facebook.com/SKMini.Gestel voor de laatste
informatie m.b.t. het blijven slapen.

HULP BIJ ONGELUKJES

* Groep-jong: vanaf 18:30u slaapspullen brengen.
* Groep-oud: vanaf 20:00u slaapspullen brengen

HELDENHAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk in de
weer om eten en drinken te maken voor onze SuperHelden en Mini-Schurken. Hiervoor gebruikte ze:
•
160 bruine broden
•
40 kuipjes boter
•
16 kilo boterhamworst
•
10 kilo kaas
•
16 kilo spikkeltjes worst

HIEP HIEP HOERA: EEN SPECIALE JARIGE
Wij feliciteren vandaag onze medewerkster Rebecca
Smits met haar 23-ste verjaardag. Extra bijzonder
omdat zij ook is geboren op woensdag tijdens MiniGestel

Er kan nog steeds post in de bus bij de poort worden
afgeleverd !
Het was vandaag een beetje rustig, maar dat vonden
de EHBO-ers na 2 drukke dagen wel fijn. Toch
waren er nog een paar ongelukjes zoals
 27x wond aan vinger
 52x blauw geschilderde vingers
 34x met latex gekleurde haren
 2x hamer op voet
 6x oude oorlogswond
 4x wespensteken

BURGEMEESTER KOMT VERPLICHTING NA
Vanmorgen kwam de nieuwe mini-gestelse
brugemeester Teun de beloofde hagelslag aanbieden
aan Jet met de opdracht vandaag boterhammen met
hagelslag uit te delen. Het voedingsteam streek een
keer over hun hart en maakte de boterhammen. Rond
13:30 waren ze klaar en Jet overhandigde de
boterhammen aan Teun onder vermelding dat het een
eenmalige actie was. Zij mocht ze zelf mee uitdelen
op veld.

Voor meer informatie en/of foto’s ga naar www.minigestel.nl of www.facebook.com/SKMini.Gestel

WISTEN JULLIE DAT....
* Jet vandaag ook weer diverse klanten had voor de
broekherstelservice.
* .. en dat zij dat leuk vindt
* de medewerkers lekkere cake hebben gehad van Nolleke en Hilde
* .. dat Nolleke 90 is geworden en Hilde 17 is geworden
* .. dat wij het fijn vinden als we worden getrakteerd
* je morgen weer Mini-Gestels geld krijgt
* … en dat je daarmee plaatjes aan kunt vragen bij de Rode Bus bij
DJ Hans & Hans
* Errebezen is aardbeien op z’n zeeuws

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG EN MORGEN
Vandaag zijn Marieke Muselaers en Teun van Summeren door
wethouder Alexander van Den Dungen en onze Mini-Gestelse
burgemeester Teun Kolen in de onecht verbonden. Het was
behoorlijk druk op de receptie van het gelukkige onechte echtpaar.

HULP VAN BUITENAF





Karel v.d. Loo
Jan Kapteijns
Wethouder van den Dungen
Gert-Jan Spierings
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Bloem Design
EM-TE supermarkt
Haarstudio Masha
Stichting Duizendpoot
v Helden reclame artikelen
Vennenhof.nl
Vink verf (Den Bosch)
Vin Unique
Ambrosius (4boefjes)

LEKKERE AARDBEITJES
Hebben jullie ze gezien? Die heerlijke
aardbeien van Vennenhof. In de Rode Bus
werd er in ieder geval heerlijk van gesmuld.
Jammie, jammie.

Fotograaf Leonie vd Westelaken

Vandaag hadden we ook de voorrondes van “Mini-Gestel kan
dansen”. Er waren 21 aanmeldingen en de beste 10 mogen
deelnemen aan de finale op vrijdagavond.
Morgen niet vergeten om heel veel spulletjes van thuis mee te
nemen om te verkopen voor je hutje of op de marktplaats in de
grote tent. Want morgen krijgt iedereen Mini-Gestels geld
waarmee je leuke spullen kan kopen. Als je speelgoed met geluid
hebt (op batterijen), keycords of speldjes met een pin die je
vastmaakt met een dopje achter je kleren, dan weet ik zeker dat je
kopers hebt. Ook coole nagellakjes zijn gewenst! Zoek de
Nevenactiviteiten op, dat zijn de mensen die verkleed zijn en de
spelletjes doen. Niet al je geld meteen opmaken want op vrijdag is
er nog een dag waar je spullen mag kopen en verkopen en de grote
veiling waar de mooiste spullen worden geveild!

HOEZO HUTJES SCHILDEREN OF …

MEDEWERKSTER ERICA
Is voor de Creatieve Week op zoek naar houten kralen,
katoen garen, veertjes, tattoo’s en andere knutselspullen.
Heb je deze kom dan naar de rode bus.

… of was het schmincken?

Voor meer informatie en/of foto’s ga naar www.minigestel.nl of www.facebook.com/SKMini.Gestel

