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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTEL

Het weer: zonneschijn met afwisselend spijkerregen.

REGEN HOUDT SUPER-HELDEN EN MINI-SCHURKEN NIET THUIS !
Ondanks dat het afgelopen nacht flink regende, stonden de helden en schurken al vroeg te wachten. Al snel klaarde
het weer op en moesten we af en toe de zonnebril opzetten. De kinderen begonnen al direct met het bouwen aan
hun schuilhol en heldengrot. Bij sommige verscheen zelfs een heuse puntdak. Hierdoor loopt eventuele regenwater
er gemakkelijk van af en kun je morgen lekker droog slapen. Lees maar snel verder voor wie de nieuwe
burgemeester, wethouders en postbodes zijn geworden.

POST VOOR MINI-GESTELNAREN

SCHURK VAN DE DAG

De hutjes zijn genummerd, de postbodes zijn
benoemd. Dus laat maar komen die briefkaarten. Wel
in de bus bij de poort doen en het hutnummer
vermelden !

INFORMATIE OVER HET SLAPEN
Aanmelden voor woensdag 11:00u:
1) ga naar www.minigestel.nl
2) kies optie slaapbriefjes binnen menu Mini-Gestel
3) vul alle gegevens in en kies juiste veld en
activiteit
4) print slaapbriefje
5) lever slaapbriefje op het terrein in
* Groep-jong: vanaf 18:30u slaapspullen brengen.
* Groep-oud: vanaf 20:00u slaapspullen brengen

HELDENHAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG
Medewerkster Tiny Kapteijns heeft op weg naar huis
haar bovenarm gebroken. Wij wensen haar van harte
beterschap !
De voedingsploeg was vandaag weer druk en
hiervoor gebruikten ze:
•
95 bruine broden
•
9 kuipjes boter
•
10 kilo boterhamworst
•
12 kilo spikkeltjes worst
•
87 liter koffie voor de medewerkers

WE HEBBEN EEN NIEUWE BURGEMEESTER
In een razend spannende nek aan nek verkiezing is de
nieuwe burgemeester van Mini-Gestel 2015
geworden: Teuntje Kolen (8), de wethouders zijn Stef
Smits (9) en Ezra van Doremalen (8).

MINI-GESTELS POSTKAARTJE STUREN

Wil je ook een mooie postkaart aan je ouders, opa en
oma, of iemand anders sturen? De speciale
postkaarten met “Groeten uit Mini-Gestel” incl.
postzegel kosten een echte euro en zijn te koop bij de
kassakeet.

SCHILDEREN – OUDE KLEDING
Morgen gaan we schilderen. Doe dus oude kleding
aan, neem een bakje en kwast mee ! Wij zorgen
voor de verf.
Je mag zelf geen verf meebrengen !

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
playbackshow op de feestavond te jureren !

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

POSTBODES EN TERREINHOUDER
In de wie-doet-wat race hebben Nicky Veerdich (9), Lusanne
Neufeglise (10), Nena vd Steen (10), Silke Verbrugge (9),
Robey Pichmans (11) en Samuel den Otter (8) zo snel het
parcours gelopen dat zij de officiële postbodes mogen zijn. Er
mag dus weer veel post gestuurd worden naar alle genummerde
hutten.

WISTEN JULLIE DAT....
* dat Jet...
* .. van de voedingsploeg....
* … hele lekkere botterhammen maakt...
* ….. maar ook broeken kan maken!?
* ….. dus heb je een scheurtje kom naar Jet
* Kacheltje is een veulen op z’n zeeuws

HULP VAN BUITENAF
 EHBO vereniging
 Harry Smits - electro
 Willy Megens

SPONSOREN

Foto gemaakt door : Rowie van der Pol Fotografie

De terreinhouders van dit jaar zijn: Lila Voets (9), Damian
Smits (9), Moos Ogier (8) en Donnie Veerdich; zij hebben de
enige betaalde baan (in minigestelse 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.










Assurantiebedrijf Klomp BV
Cafe Absoluut
Snackbar 't Huukske
Donders Lichtagentuur VOF
FrieslandCampina
Hema
Oetelaar Schoenmode
PointMeyer (Den Bosch)

HELD VAN DE DAG

WAT DOEN WE MORGEN
Morgen wordt een spannende dag. We beginnen morgen met de
boeren bruiloft. Iedereen is uitgenodigd om Marieke Muselaers
en Teun van Summeren te zien trouwen in de onecht door de
echte wethouder van Sint-Michielsgestel en natuurlijk onze
eigen burgemeester en wethouders.
Marieke en Teun hebben al bijna 2 jaar verkering en hebben al
een jurk en smoking. Ze willen héél graag in hun nieuwe kleren
trouwen. Jullie zijn ook allemaal uitgenodigd op de receptie
voor een hapje en een drankje nadien in de grote tent.
Overdag gaan we de hutten schilderen en krijgen jullie plastic.
‘s Avonds zijn er de woensdagavondactiviteiten (speurtocht en
spooktocht) en mogen de kinderen blijven slapen in hun hut of
de grote tent.

Mini-Gestel lied 2015 Deel 2
( Melodie: ik heb de hele nacht liggen dromen van Wolter
Kroes)
Super Helden & mini schurken
Kijk Mega Mindy eens gaan,
Toby komt er ook aan
deze week is het vrij baan
Helden help ons te zoeken mini schurken
dus pas op en kijk uit,
voor je ‘t weet ga je mee als de buit.
Super Helden en – mini schurken
Weet je wat ik zie als ik in jullie ogen kijk

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

