Tijdens openingsuren
van Mini-Gestel is de
rode bus telefonisch
bereikbaar op het
volgende
telefoonnummer:

ONS BLOIKE

Donderdag 27 aug 2015
Editie Mini-Gestel
Prijs: Gratis
Oplage: 999 stuks
Redactie: Leonie

06-29919909

Het weer: droge grond doordrenkt van vallende spijkers.

Eindredactie: John

DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTEL

HET BEGON ZO MOOI
Goeie morgen.. beetje geslapen?? Vannacht waren er vele kinderen aanwezig die hun record opblijven wilden
verbeteren. Dat lukte niet bij iedereen, want het record geldt alleen als je om 10:00u weer terug bent. Al snel na de
opening kwam de handel goed op gang. Knuffels, cakejes, chips en andere goederen gingen van de hand. Alle
mini-schurken en super-helden kregen friet vandaag, gebakken door Nassar van ’t Toppunt, samen met Moontje
Kloontje en Terry-Herrie. Niet alleen bij hutjes maar ook op de vrijmarkt werd flink gehandeld. Rond 12:00 begon
het te regenen en verplaatste de handel naar de grote tent. Maar dat mocht de pret niet drukken.

KAARTEN VOOR VRIJDAGAVOND
Morgen tussen 11:00u en 12:30u zijn er aan de kassa
kaarten in de voorverkoop voor de vrijdagavond à
€ 5,=.

VERKOOP
Morgen krijgen jullie allemaal ook weer MiniGestels geld als jullie het terrein op komen. Bij slecht
weer zal er in de tent een marktplaats komen.
Na morgen is het geld niks meer waard, dus kopen,
kopen, kopen !

HELDENHAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk in de
weer om eten en drinken te maken voor onze SuperHelden en Mini-Schurken. Hiervoor gebruikte ze:
•
125 bruine broden
•
30 kuipjes boter
•
12 kilo boterhamworst
•
8 kilo kaas
•
13 kilo spikkeltjes worst

MEDEDELING VOOR KINDEREN EN OUDERS
Morgen gaan de poorten al om 09:00u open. Vanaf
12:00u mogen de kinderen naar huis. Het is de
bedoeling dat de kinderen en ouders de spullen op tijd
uit de hutjes halen en mee naar huis nemen.
Om 12:30u gaat de slopershamer door de hutjes.

HULP BIJ ONGELUKJES
Het was vandaag een beetje druk bij de EHBO,
vanwege de regen wilden diverse kinderen al vroeg
naar huis.
Toch waren er nog een paar ongelukjes zoals:
 54x “wil naar huis”
 104x “ben mijn geld kwijt”
 0x wespensteken
 23x heel natte voeten

GROOTS DORPSFEEST
Morgen 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 (onder voorbehoud) ziet er als
volgt uit:
18:00u opening van het Dorpsfeest
18:15u aansteken kampvuur door Mini-Gestelse
burgemeester
18:45u aanvang Finale “Mini-Gestel kan dansen”
20:15u afsluiting door voorzitter
20:30u Band Baby Blue
21:30u DJ Passie
22:15 Band Baby Blue
23:30 einde Dorspfeest

Wachtrij om naar
huis te gaan

HONDEN OP HET VELD
Honden worden niet toegelaten op het veld, maar we
maken voor onderstaande een uitzondering. Onze
hulphond voor de medewerkers, een echte mini-held.

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

GROOTS OPTREDEN TIJDENS HET MINI-GESTELS DORPSFEEST OP VRIJDAGAVOND

WISTEN JULLIE DAT....
* je morgen ook weer Mini-Gestels geld krijgt
* … en dat je daarmee ook weer plaatjes aan kunt vragen bij de
Rode Bus bij DJ Hans & Hans
* dat we sinds vandaag een postbodestoel hebben
* dat Simone dit jaar ook veel kindjes wou hebben
* … om de friet op te eten
* dat we echte super-helden hebben
* .. en dat die ondanks de regen op het veld bleven
* Rieve is een hark op z’n zeeuws

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG EN MORGEN
Een hoop Mini-Gestelnaren hebben na een “goede nachtrust” in
hun hutje of de grote tent vanmorgen leuke spullen meegenomen
om te verkopen.

De handel kwam al vroeg op gang, en zoals elk jaar ook de run op
koeken door de begeleiders. Ook morgen kun je weer verkopen en
kopen, dus ook morgen mag je weer spulletjes en cake meenemen.
Monique van Neven Activiteiten zoekt: Speelgoed met geluid (op
batterijen), keycords of speldjes met een pin
die je vastmaakt met een dopje achter je
kleren.
Erica van de Creatieve Week is nog steeds
op zoek naar houten kralen, katoen garen,
veertjes, tattoo’s en andere knutselspullen..

HULP VAN BUITENAF





Gemeentewerken
Politie Schijndel
Scouting Sint-Michielsgestel
Gemeente Sint-Michielsgestel (P.
Groenendaal en P. van Uden)

SPONSOREN BEDANKT !





























Architectenbureau A.M. van Boven
Autobedrijf H. Schouten VOF
Cafetaria ’t TOPPUNT
Remia
McCain
Diamant Vet
Catering van Heijst
Tzong Don Oriëntaals restaurant
Damesmodezaak ’t Koetske
Financieel Economisch Adviesburo
Reny Schellekens B.V.
Gersjes Gietijzeren Ramen B.V.
Hypotheekdesk Prinsen
Jumbo supermarkt Den Dungen
Mars
Mechanisatiebedrijf Willy Megens
Mitra - Bert en Joke v d Donk
Rabobank
Schildersbedrijf van Erp
Schoonheidssalon Solange
Stukadoorsbedrijf Pijnappels en ZN
Tonny van Lent Groenten en Fruit
van Vreede Broodbakkerij
vd Bogaard BV - grondverzet en
transportbedrijf
Vishandel de Zeester
DataBalance
Willy Schellekens (uw Vakzaak)
Brandstoffenhandel van den Oetelaar
Formido

LEKKERE RODE APPELS
THE CHILL ZOEKT
Vond je de spooktocht gisteren leuk? Kom dan op Zaterdag 31
oktober naar het zwembad waar ‘The Chill’ hun jaarlijkse
Halloween avond organiseert! ‘The Chill’ zoekt nog
vrijwilligers om te helpen met Halloween of om ook
vrijwilliger te worden van deze leuke club. Info; 06-20223923.

Hebben jullie ze ook gegeten? Nou, de
kinderen en wij bij de Rode Bus wel en ze
waren zo heerlijk. We hadden ze gekregen
van Tonny van Lent Groenten en Fruit.
Bedankt hiervoor.

TOPPUNT
bedankt voor het bakken van de lekkere
frietjes.

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

