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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

Het weer: Voor de handel 8, voor het dorpsfeest een 9

EEN ZONNIGE DAG MET EEN LEVENDIGE HANDEL OP DE PAIRIE !
Vandaag is al weer de laatste dag. Vanmorgen hebben de kinderen voor de laatste keer Mini-Gestels geld gekregen
en hiermee allerlei spulletjes kunnen kopen. Tot slot was er vandaag ook nog de veiling. Zelfs op deze korte dag is
er veel gebeurd. We hebben een super leuke week gehad waarin een nieuwe Mini-Burgemeester is gekozen, veel is
getimmerd, heel veel post is rondgebracht en veel deelgenomen is aan alle activiteiten die georganiseerd werden.
Wij hopen jullie vanavond om 18:00u allemaal weer te zien op het Mini-Gestel dorpsfeest. Het vuur wordt
aangestoken door onze eigen Mini-Burgemeester Stef Smits, onze wethouders Raf Bekkers en Pien Scheurs onder
toeziend oog van de brandweer.

KAARTEN VOOR VRIJDAGAVOND
Iedereen die op vrijdagavond met gepast geld (€ 5,=)
betaalt krijgt voorrang bij toegang.

WILD WEST HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG
Jet en de voedingsploeg willen alle kinderen
bedanken dat ze zo goed hebben gegeten en
gedronken deze week. Ze vonden het leuk om deze
week alle kinderen te zien smullen van die heerlijke
boterhammen spikkeltjesworst, boterhamworst, kaas
en natuurlijk van de boterham met de door minigestelse burgemeester beloofde en geleverde
chocolade pasta.
Creatieve Week 2017 14 t/m 18 augustus
Mini-Gestel 2017
21 t/m 25 augustus

18 – 25 JAAR OP HET DORPSFEEST
Ben je tussen de 18 en 25 jaar oud, dan zul je je
moeten legitimeren vanavond om een alcoholische
versnapering te mogen nuttigen, dus vergeet je
legitimatie niet !

BUREN BEDANKT
Hierbij willen we de buren van Mini-Gestel heel
erg bedanken voor hun geduld en tolerantie.

EHBO LEED:
Vandaag was het nog rustiger dan gister maar toch
 1x ballonwond
 12x waterschade door waterpistool
 13x lachende gezichten van de EHBO-ers

WISTEN JULLIE DAT....
* Frederique v/d Oetelaar vandaag 8 jaar wordt
* …. en dat wij haar van harte feliciteren !
* er pas 2 baby’s geboren zijn bij onze medewerkers
* .. Luna dochter is van Saskia en Noot
* ... Yora dochter is van Laura en Arjan
* Je mini-gestels geld nu niets meer waard is.

BERICHTJE AAN DE RAZENDE REPORTERS
De redactie wil de razende reporters Romy den
Ouden en Isabelle van Meerwijk bedanken voor hun
leuke stukjes en interviews.

GROOTS DORPSFEEST
Vanavond sluiten we Mini-Gestel traditioneel af met een Dorpsfeest. Voor de
kinderen hebben we diverse kermisattracties en worden ze voorzien van een droogje
en een natje. Voor de ouders hebben we een bijzondere muziekavond in elkaar gezet.
Het programma ziet er als volgt uit:
18:00u opening van het Dorpsfeest
18:15u aansteken kampvuur door Mini-Gestelse burgemeester en wethouders
18:45u aanvang Finale “Mini-Gestel kan dansen”
20:15u afsluiting door voorzitter
20:30u Afwisselend Gerlof Trommelen en DJ Passie
23:30u einde Dorpsfeest

Gerlof Trommelen

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

DE LAATSTE HANDEL WORDT GEDREVEN, LAATSTE AANKOPEN GEDAAN.

.

HULP VAN BUITENAF

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG
De veiling was weer een groot succes. Mooie spullen zijn weer
geveild, dat is maar goed ook want het Mini-gestels geld is nu niets
meer waard… helaas!!
Vanavond is er natuurlijk de grote Feestavond. Iedereen mag
komen, dus nodig je familie, vrienden en kennissen uit om dit mee
te maken. Er is van alles te doen. Durf je te springen bij BunjeeJumping, waag jij je aan een klimwand of ga je op de rodeostier ?
Of doe je het rustiger aan met een ritje in de trein of draaimolen, of
wil je genieten van een groots kampvuur aangestoken door onze
burgemeester en wethouders? Er is super veel te doen en natuurlijk
wordt er ook gezorgd voor entertainment. Deze avond wordt voor
iedereen gezellig!

TALENTVOLLE MEDEWERKER DAPHNE V/D MEULENBROEK
Daphne is een zeer talentvolle paardrijdster. Wij steunen haar van
harte en vragen of jullie dit ook willen doen.
Stemmen kan via http://www.sporttalentvanhetjaar.nl

MOOISTE HUT (KLEIN 24, GROOT 100)








Wout van Erp (Wifi)
Karel v/d Loo
Willy Megens
Gemeente Sint-Michielsgestel
Politie Schijndel
We bedanken ook iedereen die we
eventueel vergeten zijn.

SPONSOREN












AH
Bavaria
Hema
Gakeer loonbedrijf
Van de Bogaard BV
Oetelaar Schoenmode
Party-Time Verhuur & Organisatie
v Alebeek geluid
Willekens Bedrijfswagens BV
Willy Schellekens (uw Vakzaak)
Wittenboer Events

STEUNACTIES VOOR MINI-GESTEL
 Bewoners hut 24:
Puk, Lynn, Joy, Roan, Pyke,
Fay, Sien, Sjoert, Loek en een
klein beetje hulp van hun
ouders.

 Bewoners hut 100:
Laura, Robey, Floortje, Meike,
Britt, Loes.
Ze hebben zelfs een vlag met
daarop het Mini-Gestels lied.

BESTE CONSTRUCTIE (93, GOED UITZICHT OP DE PRAIRIE)
 Bewoners beste constructie:
Bram, Jurre, Thijmen, Martina, Luna,
Laura, Amber, Sam, Wieke, Cas, Sven,
Ike, Frederieke, Quinten, Lysia, Iza en
Sanne.
Met assistentie van medewerker Mark
hebben ze een stevige uitkijktoren
gemaakt waarmee ze over de Prairie
konden kijken.

Afgelopen jaar hebben vele mensen en
verenigingen diverse acties op touw gezet
om ons financieel te ondersteuning. Wij
bedanken dan ook iedereen die ervoor
gezorgd heeft dat deze acties konden
plaatsvinden, met name
 Biljartmarathon door Martie
Schuurmans en Robbie van de
Griendt.
 Rabo Donatieactie
 Donatie vanuit Geko
 Petrus Winterplein
 Tennis marathon 24 uur door Sander
van der Heide en Jeffrey Venrooij van
LTV de Beek

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen zoals hamers en
jassen kunnen tot en met vrijdag avond
worden opgehaald
bij de voedingstent.
Hierna kun je op de
website kijken bij
gevonden
voorwerpen.

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

