
 

 

 

 

 
 

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

ONS BLOIKE 

Tijdens openingsuren 

van Mini-Gestel is de 

rode bus telefonisch 

bereikbaar op het 

volgende 
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06-29919909 
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Editie Mini-Gestel 

Prijs: Gratis 

Oplage: 850 stuks 

 

Redactie: Leonie 

Eind: Outlaw John  

DE NIEUWE BURGEMEESTER OPENT EEN DAG VOL ZONNESCHIJN!  
Vanmorgen onder een lekker zonnetje trouwden Fenna en Nils in de onecht met elkaar. Hierna werden de 

wigwams en ranches voorzien van lekkere felle kleurtjes. Vele hutjes werden nog verstevigd, spijkers werden 

omgeslagen zodat de kinderen vannacht lekker kunnen slapen. De activiteit ‘Mini-Gestel kan dansen’ werd zeer 

druk bezocht en leverde enkele hoogstandjes op. Helaas had de regendans van gisteren niet geholpen en daarom 

waren we zeer blij dat de brandweer voor de nodige verkoeling kon zorgen,  

 

 

WILD WEST HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG 
Vanochtend vroeg zijn ze fris en fruitig begonnen en 

gebruikten ze: 

• 160 bruine broden 

• 23 kuipjes boter 

• 7  kilo boterhamworst 

• 6 potten chocopasta  

Ook vandaag loopt de voedingsploeg weer op het 

klein terrein rondlopen met brood. 

BERICHTJE VAN DE RAZENDE REPORTER 
door Romy den Ouden (razende reporter). 

We hebben vandaag veel gedaan zoals 

boerenbruiloft, rode draad spellen, Minigestel kan 

dansen. Vandaag hebben we ook onze hutjes 

geschilderd. Vanavond blijven er ook kinderen 

slapen in hun hutje of in de tent. Tot morgen ! 

QUIZJE (1) 
1. Waarop rijdt een Cowboy? 

A: Een koe 

B: Een paard 

C: Een cowboy rijdt niet, hij loopt overal heen. 

2. Wie is Lucky Luke 

A: Een Cowboy 

B: Een Indiaan 

C: Een paard 

POST VOOR MINI-GESTELNAREN 
Er kan nog steeds post in de bus bij de poort worden 

afgeleverd ! 

BURGEMEESTER HOUDT WOORD 
Vanmorgen kwam de nieuwe Mini-Gestelse 

burgemeester Stef de beloofde chocolade pasta 

aanbieden aan Jet met de opdracht vandaag 

boterhammen met pasta uit te delen.  

 
Onze voedingsploeg vond het een eer om speciaal 

voor de burgemeester de boterhammen met 

chocolade pasta te maken. De burgemeester mocht 

zelf de boterhammen rondbrengen. 

EHBO LEED: 
Vandaag hadden we een bijzonder geval namelijk 

antizonnebrandcrème in de ogen. De huisarts gaf aan 

dat het voldoende was om de ogen te spoelen. En 

zoals bij een echte cowboy past, gebeurde dit zonder 

blikken of blozen. Hierna werd direct weer verder 

gegaan met timmeren en schilderen. 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* Tess uit hutje nummer 3 vandaag 8 jaar wordt.  

* je morgen weer Mini-Gestels geld krijgt 

* …en dat medewerkers van alles verzinnen om geld 

te verdienen. 

* …. en dat ze graag cakejes eten 

 

INFORMATIE OVER HET SLAPEN 
Groep-jong: Wild West Speurtocht 

* tussen 18:30u – 19:00u slaapspullen brengen. 

Groep-oud: Wild West Spooktocht 

* tussen 20:00u – 20:30u slaapspullen brengen 
 

Ophalen kinderen tussen 07:30u – 08:00u 

Het weer: Zon, zon, zon zonder een spijkerwolk in de lucht   DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 

 

Tip van de EHBO: 

De kinderen lopen en timmeren veel in de zon. Geef de kinderen een petje of hoed mee tegen de zon!! Vertel uw kinderen dat ze 

met dit warme weer op tijd moeten eten en heel veel drinken. Er is altijd “Jet straight up” te krijgen bij de voedingstent. 

http://www.minigestel.nl/
www.facebook.com/SKMini.Gestel
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NA 2 DAGEN BOUWEN ZIET HET ER ZO 

 
 

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG EN MORGEN 
Vandaag zijn Fenna van 

Valkenburg en Nils van den 

Meerendonk door wethouder  

Mathijssen en onze Mini-

Gestelse burgemeester Stef 

Smits in de onecht verbonden. 

Het was behoorlijk druk op de 

receptie van het gelukkige 

onechte echtpaar.  

 

Het was verrassend voor de 

moeder van de bruid, want die 

trouwt zelf over 2 weken. Ze 

had niet verwacht dat haar dochter eerder zou trouwen.  
 

Vandaag hadden we ook de voorrondes van  “Mini-Gestel kan 

dansen”. Er waren 18 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.  

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! 

INTERVIEW BRUIDSPAAR FENNA EN NILS 
Door: Romy den Oude en Sabella van Meerwijk 
 

 Waarom doen jullie hier aan mee? 

Fenna & Nils: omdat we heel verliefd zijn. 

 Hoe is jullie verkering tot stand gekomen? 

Fenna & Nils: zomaar ineens. 

 Hoe gaan jullie er op school mee om? 

Fenna & Nils: normaal. 

 Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? 

Fenna & Nils: dat de ander heel lief is. 

 Wat willen jullie hier mee bereiken? 

Fenna & Nils: altijd samen blijven. 

 Wat vinden jullie klasgenootjes ervan? 

Fenna: sommige kinderen vinden het grappig, de andere pesten. 

Nils: sommige vinden het normaal. 

 Wat vonden jullie vandaag het leukste? 

Nils: de tocht door Gestel in de Jeep 

Fenna : Het trouwen hier. 

Romy en Sabella feliciteren het bruidspaar en bedankt hen voor het 

interview. 

HULP VAN BUITENAF 
 Karel v.d. Loo 

 Wethouder  Mathijssen 

 Gert-Jan Wagteveld (chauffeur 

bruidspaar) 

 Mark van den Boogaard 

 De Beemden 

SPONSOREN 
 Ambrosius 

 Bloem Design  

 Brabant Water 

 BudgetPlyVerhuur 

 EM-TE supermarkt 

 Haarstudio Masha 

 Michiel Adriaanse 

 Stichting Duizendpoot 

 v Helden reclame artikelen 

 Vennenhof.nl 

 Vin Unique 

 Vink verf (Den Bosch) 

 Optisport Zwembad Zegenwerp 

 Jos de Laat  

 Chinees Indisch restaurant Nieuw 

Pom Lai 

 Het Kaashapje 

 HIT (van Hout Installatietechniek) 

MINI-GESTEL VANUIT DE LUCHT 
Afgelopen maandag is na afloop van het 

bouwen door Arie van de Groenendaal 

met een drone een leuk filmpje gemaakt. 

Dit is te vinden op Youtube op 

onderstaande link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_bc1U6T__IQ 

 

 
Antwoorden 1b, 2a 

MEDEWERKERS ZOEKEN  
Het animatieteam is op zoek naar cowboy en 

indianen spullen. Als je die hebt neem ze dan 

morgen mee. En geef ze aan Jon Gazon.  
 

Erica zoekt Strijkkralen, gewone kralen en/of 

andere knutsel spulletjes. Breng deze dan 

naar Erica. Ook is Erica nog op zoek naar 

voetballen. 

http://www.minigestel.nl/
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