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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

Het weer: beetje zonneschijn met mis slaande hamers.

EEN WOESTIJN VOL MET PALEIZEN EN ROVERSHOLEN IN OPBOUW.
Vanmorgen liepen de eerste kinderen rond half 10 over het laantje naar de poort van Mini-Gestel. De kinderen
hadden flink geoefend en er werd volop meegezongen en gedanst op ons MG lied “1001 nacht”. Hierna werd de
poort geopend en stroomde het veld weer vol. Gebroederlijk werd er in groepjes gewerkt aan de diverse
onderkomens voor het slapen in de woestijn. Naast het bouwen was er ook tijd om mee te doen aan de ‘Wie doet
wat race’ en de Mini-Gestelse-burgemeester-en-wethouder-verkiezing. Lees maar snel verder wie de nieuwe
burgemeester, wethouders en postbodes zijn geworden.

INFORMATIE OVER HET SLAPEN
Je mag alleen blijven slapen als je meedoet aan de
spelletjestocht of spooktocht !!!
Aanmelden voor woensdagmorgen 11:00u:
1) ga naar www.minigestel.nl
2) kies optie slaapbriefjes binnen menu Mini-Gestel
3) vul alle gegevens in en kies juiste groep/activiteit
4) print en laat het door je ouders ondertekenen
5) lever slaapbriefje op het terrein in
* Groep-jong: vanaf 18:30u slaapspullen brengen.
* Groep-oud: vanaf 20:00u slaapspullen brengen

EREBURGER VAN MINI-GESTEL
Op maandag 14 augustus 2017 is Erica van de
Westelaken, vanwege haar bijzondere verdiensten
voor de Stichting Kindervakantiewerk SintMichielsgestel, benoemd tot Ereburger voor het leven
van Mini-Gestel. Ze is meer dan 10 jaren de
drijvende kracht en coördinatrice achter de Creatieve
Week geweest. Ook voor Mini-Gestel heeft ze veel
betekend; zo verzorgde ze jaren de publiciteit. Maar
de Creatieve Week was echt haar ding. De
coördinatie van de Creatieve Week heeft ze
overgedragen aan Rowie van der Pol, Hilde Geerts,
Astrid van Schijndel en Claudia van den Boogaard.
Erica wordt hiermee opgenomen in het illustere
gezelschap van mede-ere-burgers, zijnde: Pastoor
Emeritus Joop van Corven,
onze oud-penningmeester
mevrouw Nolly Bal, onze
mede-penningmeester
mevrouw Marian van den
Heuvel en de weledele heer
Karel van de Loo.

Blije nieuws voor Jet van de voedingsploeg:

Ze wordt voor de eerste keer OMA!

POST VOOR MINI-GESTELNAREN
De hutjes zijn genummerd, de postbodes zijn
benoemd. Dus laat maar komen die briefkaarten. Wel
in de brievenbus links bij de poort doen en het
HUTNUMMER vermelden !

OOSTERSE HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG
De medewerkers hebben vandaag weer vele
boterhammen en liters ‘Mokka-ranja’ gemaakt. Voor
al dat lekkers gebruikte ze: 135 bruine broden, 17
kuipjes boter, 7 kilo kaas en 9 kilo spikkeltjes worst
Ook vandaag zal de voedingsploeg weer op het klein
terrein rondlopen met brood.

“MINI-GESTEL KAN DANSEN”
Morgenmiddag zijn de voorrondes, dus vergeet niet
om nog even te oefenen.

DIEPTE INTERVIEW FENNA VAN VALKENBURG
EN NILS VAN DEN MEERENDONK
Morgen zijn jullie al weer 1 jaar onecht getrouwd:
hoe bevalt dat ? Fenna: “best wel fijn”. Nils: “heel
fijn”. Fenna: “We kijken nog steeds terug op een hele
mooie dag”. Ze zitten bij elkaar in de klas; in groep 3
zaten ze 2 weken naast elkaar. Teveel kletsen… dus
nu niet meer; sinds groep 2 verkering. Willen morgen
ter gelegenheid van trouwdag samen gaan logeren.
Op Valentijnsdag trakteerde Nils Fenna op
hartjestaart gebakken door moeder van Nils. Morgen
trouwt een nieuw MG paar in de onecht. Wat is nu
het geheim van een goed huwelijk ? “Dat je elkaar
kunt vertrouwen”
aldus Fenna.
Nils & Fenna
wensen het
nieuwe bruidspaar
morgen veel
plezier.

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

WE HEBBEN EEN NIEUWE BURGEMEESTER
In een spanende verkiezing is de nieuwe burgemeester
van Mini-Gestel 2017 geworden: Evie van Kaathoven
(10), de wethouders zijn Diederik Dix (9) en Pien
Scheurs (10).
Ze hebben weer belangrijke taken te vervullen dit jaar.
Zo moet de burgemeester o.a. de poorten openen en op
vrijdag de feestavond starten door het kampvuur aan te
steken. De wethouders hebben o.a. de belangrijke taak
om de boerenbruiloft van woensdag in goede banen te
leiden en de danswedstrijd op de feestavond te jureren !

WISTEN JULLIE DAT....

HULP VAN BUITENAF

* Bij Tim 5 kinderen kwamen vragen naar plafondspijkers.
* Er 124 hutjes zijn getimmerd en er nog steeds bijkomen.
* Quensey van Osch vandaag 12 jaar wordt !
* Kinderen van hutje 115 vanmorgen vroeg het dak hebben
geveegd.
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EHBO vereniging
Harry Smits - electro
Willy Megens
Scouting Sint-Michielsgestel
Huisartsenpost Achter de Linden

SPONSOREN

POSTBODES, TERREINHOUDER EN RAZENDE REPORTERS
In de wie-doet-wat race hebben Samuel den Otter (10), Renske
Naus (9), Maartje Hoksbergen (9), Milou Louwers (10) en Cas de
Laat (10) zo snel het oase parcours gelopen dat zij de officiële
postbodes mogen zijn.
De terreinhouders van dit jaar zijn: Fenne Schellekens (10) en Wies
den Otter (9); zij hebben de enige betaalde baan (in Mini-Gestelse
euro’s) van Mini-Gestel en de taak om het terrein veilig te houden
door af en toe het terrein schoner en meer bereikbaar te maken..
Daarnaast zijn Moos Ogiers (10) en Sylke Verbruggen (11) onze
reporters voor de komende dagen. We zijn benieuwd naar hun
stukjes in Ons Bloike.

WAT DOEN WE MORGEN
Morgen wordt een spannende dag. We beginnen morgen met de
boeren bruiloft. Iedereen is uitgenodigd om Danny Veerdig (8) en
Eva van Baast (10) in het onecht te zien trouwen door de echte
wethouder van Sint-Michielsgestel en natuurlijk onze eigen
burgemeester en wethouders.
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Absoluut Party's & Meetings
Assurantiebedrijf Klomp BV
Bakkerij van Vreede
DataBalance
Donders Lichtagentuur VOF
Hema
Munster Tweewielers
Oetelaar Schoenmode
Snackbar 't Huukske
v Leeuwen zonnewering Ambiance
Vennenhof.nl
Willekens Bedrijfswagens BV

Mini-Gestel lied 2017: 1001 nacht Deel 2
melodie: Chips “1001 Arabian nights”,
tekst: Laura Romijnders
Timmeren en zagen
Klussen en verven
Verrassing, eten en drinken bij de tent
Duizend en één nacht
Een heel erg groot feest
Voor de kind’ren, in de vakantie
Duizend en één nacht
Dan timmeren wij, met z’n allen, doe maar mee met mij !
Refrein (2x)

Overdag gaan we de hutten schilderen en krijgen jullie plastic.
‘s Avonds zijn er de woensdagavondactiviteiten (spelletjestocht en
spooktocht) en mogen de kinderen blijven slapen in hun hut of de
grote tent.

EHBO WERKZAAMHEDEN VAN VANDAAG:
•
•
•
•
•

9x Schaafwond aan de armen
5x Schaafwond aan de benen
2x schaafwond aan het hoofd
35x in spijker getrapt
3x omvergeworpen door een vliegend tapijt

Instrumentaal
Duizend en één nacht
Een heel erg groot feest
Voor de kind’ren, in de vakantie
Duizend en één nacht
Dan timmeren wij, met z’n allen, doe maar mee met…
Duizend en één nacht
Een heel erg groot feest
Voor de kind’ren, in de vakantie
Duizend en één nacht
Dan timmeren wij, met z’n allen, doe maar mee met mij;
Kom en doe maar mee met mij !

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

