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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

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

De laatste dag met veel activiteiten en levendige handel .
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 Evie van Kaathoven, de wethouders zijn Diederik Dix en Pien
Scheurs onder toeziend oog van de brandweer. Vanmiddag worden de door de kinderen beschilderde platen
tegenover Toren4 opgehangen.

18 – 25 JAAR OP HET DORPSFEEST

BUREN BEDANKT

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.

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

NOLLEKE IN HET ZONNETJE GEZET
Vandaag is Nolleke, onze oudste medewerkster, door
de voedingsploeg in het zonnetje gezet. Ze wordt
morgen 92 en is vandaag benoemd tot ere-lid van de
voedingsploeg. Uit handen van Lies v/d Biggelaar,
Toon van Zandbeek en Mini-Gestel burgemeester
Evie van Kaathoven. Helaas kon ze dit jaar niet actief
meedoen maar we hopen haar volgend weer te zien
op het veld.

WISTEN JULLIE DAT....
* het nog nooit zo’n mooi weer is geweest tijdens
Mini-Gestel als dit jaar
* we vanavond een spetterend feest gaan bouwen
* alle bloikes van dit jaar op de website staan!
* de medewerkers genoten hebben van alle kinderen

EHBO WERKZAAMHEDEN VAN VANDAAG:
Vandaag was het nog rustiger dan gister maar toch
• 5x van vliegend tapijt gevallen
• 12x waterschade door waterpistool
• 9x lachende gezichten van de EHBO-ers

OOSTERSE 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.
Vooral de Mokka-ranja vond gretig aftrek.

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 Flemming en DJ Bart
23:30u einde Dorpsfeest

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

DE LAATSTE HANDEL WORDT GEDREVEN EN NOG LEUKE ACTIVITEITEN GEDAAN

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!

ROVERSBENDE OPGEROLD....
Na intensief speurwerk zijn de kinderen van hut 102 ondervraagd
naar hun aandeel in de nachtelijke activiteiten op woensdag.
Gelukkig was hun aandeel dat ze de hele nacht wakker zijn
geweest.

HULP VAN BUITENAF
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Wout van Erp (Wifi)
Karel v.d. Loo
Mark van de Bogaard
Willy Megens
We bedanken ook iedereen die we
eventueel vergeten zijn.
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AH
Anonieme sponsor 2
Gakeer loonbedrijf
Hema
v d Loo
Oetelaar Schoenmode
Party-Time Verhuur & Organisatie
Stagelight
t Beste Oor Sint-Michielsgestel B.V.
Terrein & Groenvoorziening bV
v Alebeek geluid
Van Breugel Daktechniek
Verbotax BV
Willy Schellekens (uwvakzaak)
Wittenboer Events
Ad's Groenten en Fruitkraam
den Ouden
Sonia Bloemen en trends

LEKKERE AARDBEIEN …
OUDERS BEDANKEN VRIJWILLIGERS
Wij ontvangen graag dit soort kaartjes.

Gisteren werden we weer verwend door
Vennenhof met overheerlijke aardbeien.

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

