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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

Het weer: Zon, zon, zon met plaatselijk een brandweerbui

DE NIEUWE BURGEMEESTER OPENT MET EEN DAG MET VEEL ZON.
Onze nieuwe Mini-Gestelse burgemeester Evie van Kaathoven verrichtte vanmorgen haar eerste officiële taak
namelijk het openen van poorten. Daarnaast moest ze samen met de wethouders direct aan de slag bij de MiniGestelse bruiloft. Vanmorgen onder een lekker zonnetje trouwden Danny en Eva in de onecht met elkaar. Hierna
werden de paleizen en roversholen 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. Omdat het zo warm was waren we zeer blij dat de brandweer
voor de nodige verkoeling kon zorgen…

INFORMATIE OVER HET SLAPEN
Groep-jong: Spelletjestocht
* tussen 18:30u – 19:00u slaapspullen brengen.
Groep-oud: Spooktocht
* tussen 20:00u – 20:30u slaapspullen brengen
Ophalen kinderen tussen 07:30u – 08:00u

VERRASSING VOOR DE MEDEWERKERS
Vanmorgen werden wij verrast door een cadeautje
van Finn van Uden waarmee ze ons bedankte voor de
fijne week die ze heeft gehad bij de Creatieve Week

OOSTERSE HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG
Els van de voedingsploeg vertelde vanmorgen tegen
de redactie dat het ontzettend gezellig is in de
voedingstent. Ze geniet ervan als de kinderen smullen
van die heerlijke boterhammen.
Vandaag werden er 137 bruine broden, 16 kuipjes
boter, 7 kilo kaas en 9 kilo boterhamworst gebruikt.

BERICHTJE VAN ONZE RAZENDE REPORTER
door Sylke Verbruggen
Beste Mini-Gestelnaren. Vandaag hebben wij weer
geschilderd. Alles ziet er weer super leuk uit !
Dadelijk blijven wij slapen en is er ook nog een
spelletjes/spooktocht voor iedereen. Komen jullie
vanavond ook weer ?!

EHBO WERKZAAMHEDEN VAN VANDAAG:

Doosje was heel mooi versiert maar de echte
verrassing was de lekkernij die er in zat. Finn
hartelijk bedankt voor deze tractatie.

ACTIVITEITEN VAN MORGEN
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!

•
•
•
•
•

25x Schaafwond aan de armen
35x in spijker getrapt
0x zonnesteek
1x de 12 rovers tegen het lijf gelopen en daardoor
gebeten
3x verdwaald tijdens het schat zoeken

WISTEN JULLIE DAT....
* Medewerkster Hilde Geerts vandaag 19 jaar wordt !
* Daan van Weert uit hutje 29 vandaag 7 jaar wordt.
* Kinderen van hutje 66 heel inventief zijn.
Rick, Luuk, Rens en
Thijs hebben hun
eigen tosti's
gefabriceerd met
behulp van het
lekkere weer en wat
ijzeren platen!

MEDEWERKERS ZOEKEN
Het animatieteam is op zoek naar 1001 nacht
spullen. Als je die hebt neem ze dan morgen
mee. En verkoop ze aan Jon Gazon van het
animatieteam.
Voor meer informatie en/of foto’s ga naar www.minigestel.nl of www.facebook.com/SKMini.Gestel

HET 11E MINI-GEBOD ; GIJ ZULT UW HANDEN WASSEN
Naast het bezoek aan de voedingstent voor brood en ranja worden ook
de toiletten druk bezocht. Met 750 kinderen betekent dat ook heel erg
veel plasjes en … Hygiëne is dus erg belangrijk, elk uur worden de
toiletten meerdere keren gecontroleerd en gepoetst. Dit word gedaan
door een vaste medewerker en mio’s, de coördinatie is in handen van
Angelique Leenheers. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen naar een
schoon toilet kunnen. Er is ook maar een regel: na het plassen handen
wassen!

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG EN MORGEN

HULP VAN BUITENAF

Door Sylke Verbruggen en Leonie van de Westelaken

➢ Mark van den Bogaard
➢ Karel v.d. Loo
➢ Wethouder Mathijssen en van Den
Dungen
➢ Gert-Jan Wagteveld (chauffeur Jeep
boerenbruiloft)

Het boeren bruidspaar van 2017, bestaande uit Danny Veerdig (8)
en Eva van Baast (10), zijn vandaag onder grote belangstelling
getrouwd. De bruiloft is volbracht door Wethouder Alexander van
den Dungen met hulp van de Mini-Burgemeester Evie. Al heel
vroeg vanmorgen zat het bruidspaar in de kapperstoel bij
haarstudio Masha, Hierna zijn ze met z’n allen naar het oude
gemeentehuis geweest voor de foto sessie. Bij de Beemden werden
de kinderen gefeliciteerd en is er voor hen gezongen. Uiteindelijk
kwamen ze op een vliegend tapijt het veld op. Na de ceremonie
heeft Silky (razende reporter) nog een klein interview met het
bruidspaar gedaan;
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Het mini-boerenbruidspaar is al 4 jaar bij elkaar, ze proberen ook al
4 jaar met elkaar te trouwen. Dit jaar komt de droom eindelijk uit!
Ze zijn erg gelukkig samen en vonden het ook erg leuk vandaag.
Ze kennen elkaar al heel lang omdat ze in dezelfde straat wonen, en
nu zitten ze ook nog eens samen in een hutje. Vanavond blijven ze
alle twee slapen, op hun eigen, vliegend-niet-vliegend-tapijt.
Vandaag hadden we ook de voorrondes van “Mini-Gestel kan
dansen”. Er waren 20 aanmeldingen en de beste 10 mogen
deelnemen aan de finale op vrijdagavond.
 Brandweer
verzorgt een
lekkere
verkoeling
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4boefjes (Ambrosius)
Bloem Design
Brabant Water
Brandstoffenhandel van den Oetelaar
BudgetPlay Verhuur
Chinees Ind. restaurant Nieuw Pom
Lai
EM-TE supermarkt
Financieel Economisch Adviesburo
Reny Schellekens B.V.
Gersjes Gietijzeren Ramen B.V.
Haarstudio Masha
Het Kaashapje
Rabobank Hart van De Meierij
Stichting Duizendpoot
Tonny van Lent Groenten en Fruit
v Helden reclame artikelen
Vin Unique
Vink verf (Den Bosch)

LEKKER SNOEPEN:
Wat worden we verwend. Waren het gisteren
de aardbeien van Vennenhof…

… Vandaag de heerlijke appels van
Tonny van Lent

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

