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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

Het weer: heel veel zonneschijn met mis slaande hamers

EEN PRAIRIE VOL MET WIGWAMS EN RANCHES IN OPBOUW.
Vanmorgen liepen de eerste kinderen rond half 10 over het laantje naar de poort van Mini-Gestel. Gebroederlijk
werd er door de cowboys en indianen naast elkaar gewerkt aan hun onderkomen voor het slapen op de prairie.
Halverwege de dag werd geoefend voor de regendans, gelukkig is het droog gebleven, met zeer plaatselijk een
verkoelende bui. 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 voor wie de nieuwe burgemeester, wethouders en
postbodes zijn geworden.

POST VOOR MINI-GESTELNAREN
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 !

Tip van de voedingsploeg:
Vertel aan je kinderen dat ze met dit warme weer op
tijd moeten eten en heel veel drinken.

WE HEBBEN EEN NIEUWE BURGEMEESTER
In een spanende verkiezing is de nieuwe burgemeester van Mini-Gestel 2016 geworden: Stef Smits,
de wethouders zijn Raf Bekkers en Pien Scheurs.

INFORMATIE OVER HET SLAPEN
Je mag alleen blijven slapen als je meedoet aan de
speurtocht of spooktocht !!!
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 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

WILD WEST HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG
Onze voedingsploeg heeft gisteren hard gewerkt en
rond half 3 was al het brood op. Vanochtend vroeg
zijn ze opnieuw begonnen en gebruikten ze:
•
140 bruine broden
•
19 kuipjes boter
•
6 kilo boterhamworst
•
9 kilo spikkeltjes worst
Ook vandaag zal de voedingsploeg weer op het klein
terrein rondlopen met brood.

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 !

EHBO LEED:
Vanmorgen hadden we een hele stoere Cowboy met
een flinke splinter onder zijn nagel. De splinter werd
met veel moeite verwijderd en zoals bij een echte
cowboy past: zonder blikken of blozen.
 17x in spijker getrapt
 12x geschaafde arm

SCHILDEREN – OUDE KLEDING

“MINI-GESTEL KAN DANSEN”

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 !!!

Morgenmiddag zijn de voorrondes, dus vergeet niet
om nog even te oefenen.

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

DE PREMIEJAGERS (BOUNTY HUNTERS).
Beste ouder: als je deze stoere Cowboys en
Cowgirls tegenkomt dan ben je te lang op het
veld. Als premie mogen zij je verjagen door
gericht nat te spuiten.
Dus: OUDERS WEES GEWAARSCHUWD

WISTEN JULLIE DAT....

HULP VAN BUITENAF

* Duco van Cuijk uit hut 92 vandaag 10 jaar wordt.
* Er voor veel zaken een protocol is …
* .. en dat medewerkers dit fijn vinden.
* Heel veel kinderen op slecht schoeisel (oa. Slippers) lopen
* … en dat kan leiden tot spijkers in de voet
* Vandaag veel met water gespeeld is …
* .. en dat er vele kinderen maar ook medewerkers nat werden.
* ... en dat de brandweer daaraan mee deed






POSTBODES, TERREINHOUDER EN RAZENDE REPORTERS
In de wie-doet-wat race hebben Summer Razenberg (11), Maaike
vd Biggelaar (11) Silke Verburge (10), Bram Tasseron (9) en
Marinus de Leeuw (9) zo snel het wild-west parcours gelopen dat
zij de officiële postbodes mogen zijn.
De terreinhouders van dit jaar zijn: Moos Agier (9), Luke
Schoonus (11) en Duco van Cuijk (10); 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..
Daarnaast zijn Romy den Oude (10) en Sabella van Meerwijk (11)
onze reporters voor de komende dagen. We zijn benieuwd naar hun
stukjes in Ons Bloike.

EHBO vereniging
Harry Smits - electro
Willy Megens
Scouting Sint-Michielsgestel
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Assurantiebedrijf Klomp BV
Cafe Absoluut
Donders Lichtagentuur VOF
FrieslandCampina
Hema
Oetelaar Schoenmode
PontMeyer (Den Bosch)
Snackbar ’t Huukske
v Leeuwen zonnewering Ambiance
V.O.F. van Baast grafmonumenten
Willie Megens
Optisport Zwembad Zegenwerp
IJscafe Fresh

OP Z’N MINI WILDE WESTEN

WAT DOEN WE MORGEN
Morgen wordt een spannende dag. We beginnen morgen met de
boeren bruiloft. Iedereen is uitgenodigd om Fenna van Valkenburg
(7) en Nils van den Meerendonk (7) in het onecht te zien trouwen
door de echte wethouder van Sint-Michielsgestel en natuurlijk onze
eigen burgemeester en wethouders.
Fenna en Nils hebben al bijna 2 jaar verkering. Nils heeft eindelijk
de stoute schoenen aangetrokken en Fenna ten huwelijk gevraagd.
Jullie zijn ook allemaal uitgenodigd op de receptie voor een hapje
en een drankje.
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.

INDIANEN MOPJE
Een Indiaan gaat naar het gemeentehuis omdat hij zijn naam wil
laten veranderen.
De ambtenaar vraagt hem hoe hij nu heet.
"Adelaar-die-uit-de-lucht-valt", antwoordt de Indiaan.
"Hoe zou u liever willen heten?", vraagt de ambtenaar hem.
De Indiaan zegt vastberaden: "Plof!"

Mini-Gestel lied 2016 Kom uit je hutje Deel 2
(melodie: Cotton eye Joe , tekst: Hans Lammers)
Refrein: Kom uit je hutje, dans met ons mee,
in ’t wilde westen, zeg je geen nee !
ben je een cowboy
of indiaan ?
spring van je paard,
dan treden we aan
Refrein
Hey hey hey hey hey hey hey (7x)
Refrein
Hey hey hey hey hey hey hey (7x)
“Dit is Mini-Gestel 2016 in het teken van het Wilde Westen”
Kom uit je hutje, dans met ons mee,
in ’t wilde westen, zeg je geen nee !
ben je een cowboy
of indiaan ?
spring van je paard,
we gaan er tegenaan !

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

