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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

Het weer: zonneschijn met afwisselend spijkerregen.

ONDERKOMEN OP DE PRAIRIE VOOR COWBOYS EN INDIANEN.
De eerste cowboy met hamer stond vorige week maandag al op het veld. Wij vonden het een beetje vroeg en
hebben gevraagd om een week later terug te komen…. Gelukkig had hij vanmorgen heel veel vrienden
meegebracht.
Voorzitter Hans heette alle Cowboys en Indianen van harte welkom. Wethouder Alexander v/d Dungen sprak zijn
waardering uit en wenste iedereen een hele mooie timmerweek toe. Aansluitend zong onze voorzitter samen met
troubadour Ad en begeleid door het animatie team het Mini-Gestel lied 2016 voor het eerst. Hebben jullie die
allemaal gehoord?! Hierna was het de eer aan oud Mini-Gestel burgemeester Teuntje om de poorten te openen. De
cowboys en indianen stroomden binnen op zoek naar een plekje om een wigwam of een ranch te bouwen.

SLAPEN BIJ MINI-GESTEL
De woensdagavond is altijd enorm spannend. Als de
hutjes goed zijn gekeurd, en de kinderen durven het,
dan mogen ze in hun hutjes slapen of anders bij
elkaar in de grote tent. De grote durfals gaan om
20:30u het bos in op zoek naar verstopte cowboys en
indianen. De kleine durfals gaan om 19:00u als
cowboy of indiaan een route lopen; diegene die het
mooist verkleed is krijgt een leuk prijsje. Tijdens
deze route ontmoeten deze kinderen cowboys en
indianen. Bij terugkomst op het veld wordt een leuke
film gedraaid met daarna stttt welterusten.
Aanmelden slapen voor woensdag 10:00u via de
website www.minigestel.nl
* Groep-jong: vanaf 18:30u slaapspullen brengen.
* Groep-oud: vanaf 20:00u slaapspullen brengen.
(Vermeld je groep op je slaapbriefje!)

WILD WEST HAPJES 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:
•
130 bruine broden
•
21 kuipjes boter
•
6 kilo boterhamworst
•
7 kilo kaas
•
9 kilo spikkeltjes worst
Indianen weetjes vragen

Informatie voor het thuisfront

* U mag Mini-Gestel bezoeken van
10:00-10:30u en van 15:45-16:00u
* Foto’s van Mini-Gestel zijn te
bekijken op de website www.minigestel.nl en
faceboek SKmini.gestel
* Er mag geen vloerbedekking in de hutten
* Er mag niet gerookt worden op het terrein
* Gelieve het terrein tijdig te verlaten
* Denk eraan … het is voor de kinderen!
* Er mogen geen glazen flessen op het terrein.
* Zorg voor stevig schoeisel
* Gelieve de fietsen in de fietsenstalling te plaatsen.
De fietsen in de laan worden verwijderd
EHBO leed:






Eerste splinter werd om 10:10 verwijderd
o En er nog 42 volgden
8x Zonnebrand nodig
12x in spijker getrapt
3x overstekende pallet

“MINI-GESTEL KAN DANSEN”
Beste Cowboys en Indianen,
Vrijdagavond is de 3e editie van ‘’Mini-Gestel kan
dansen’’. Schrijf jezelf in bij de rode bus voor
dinsdag 12 uur. Als er veel inschrijvingen zijn, dan
zijn er voorrondes! Wij hopen dat jullie jezelf
allemaal inschrijven. Groetjes, Het animatie team

1. Hoe heet de tent van de indianen?
2. Waar leven indianen?
Verzoek aan ouders:
Gelieve geen auto’s bij het rood wit lint bij de
Nieuwstraat te parkeren, dit zorgt namelijk voor
verkeersonveiligheid voor de kinderen.
De Mini-Gestel Sheriff neemt anders gepaste
maatregelen

facebook.com/SKMiniGestel

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

De voorbereidingsploeg.

Afgelopen week hebben
deze en andere kanjers
onder zeer warme
omstandigheden ervoor
gezorgd dat we vandaag
weer lekker konden gaan
timmeren.
Super Meisjes en Jongens

WISTEN JULLIE DAT....

HULP VAN BUITENAF

* we alweer een nieuw Mini-Gestels lied hebben
* .. en dat de kinderen nog flink moeten oefenen om mee te doen.
* we woensdag gaan proberen het Mini-Gestel record polonaise te
verbreken ?!
* we vandaag 387 kilo spijkers hebben vertimmerd.
* .. en dat die nu allemaal in het hout zitten.
* Ook met kromme spijkers gespijkerd kan worden
* Om 10:40 was het eerste hutje klaar
* De hutjes op klein terrein hoger zijn dan op het groot terrein






Wilde Westen drankje: ‘Jet straight up’
Men neme 1 deel cow-ranja. Voeg 5 delen cactus-sap toe. Roer met
je pistool 5 maal tegen de klok in en schud minimaal 3 maal met de
beker. En yippy, een heerlijk drankje tegen de dorst!

DE REST VAN DE WEEK?
De week van Mini-Gestel is weer van start gegaan. Vandaag
hebben ruim 700 Cowboys en indianen een start gemaakt met het
bouwen van een wigwam of ranch. Morgen gaan we nog verder
met timmeren en zorgen jullie dat het een mooie hut wordt. Op
dinsdag zijn ook de wie-doet-wat-race en de burgemeester en
wethouderverkiezing. Vergeet niet om je poster op te hangen. De
woensdagochtend starten we met de boerenbruiloft, ook krijgen
jullie dan zeil en verf om de hutjes slaap klaar te maken. Want op
woensdag avond mag je lekker blijven slapen, zowel in je hutje (als
die goed is gekeurd) als in de tent. Maar voor het slapen doe je mee
aan een leuke speurtocht (groep-jong) avond of aan de spooktocht
in de gemeente bossen (groep-oud). Nadat je geslapen hebt (of
niet) zien we jullie op donderdagochtend fris en fruitig op de leuke
en gezellige markt. Jullie mogen allemaal spulletjes van thuis
meenemen, deze mag je verkopen voor mini-gestels geld dat je
krijgt als je donderdag binnenkomt. Ook zijn er de hele dag
Rodedraad spelletjes. Op vrijdagmorgen krijgen jullie bij
binnenkomst nog een setje mini-gestels geld. Aan het einde van de
ochtend is er een veiling. Als jullie naar huis gaan, zorgen wij dat
het hele terrein wordt opgebouwd tot een waar attractiepark. Er zijn
dan trampolines, een draaimolen en nog veel meer. Kortom, het
wordt weer een gezellige week!
Indiaan weetjes antwoorden

1= tipi
2= Amerika
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Lokhoff (Schijndel)
Shirt 4 U (Hans Vos)
Stichting Gestelse Pomp

Mini-Gestel lied 2016 Kom uit je hutje Deel 1
(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
Heb je ooit een wigwam gebouwd of tipi
alles kan en mag – in deze country
zet je tooi op of cowboyhoed,
we dansen door tot we weten hoe het moet.
heb je al wat honger of soms dorst
ga naar Jet voor een boterham worst
een glaasje ranja =
“Jet straight up”
er tegenaan tot de volgende dans
Refrein
Jaren gaan voorbij,
je bent al oud
en denkt weer terug aan die stapels hout
de wigwam die je hebt gebouwd
het bruidspaar dat toen is getrouwd
het marktplein
op zoek naar goud
een bizon die daar wat herkauwt
waar is het heen
die goede tijd
geniet ervan anders krijg je spijt

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

