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VANDAAG IS AL WEER DE LAATSTE DAG.  
Vanmorgen hebben de ridders en jonkvrouwen voor de laatste keer Mini-Gestels geld gekregen en hiermee allerlei 
spulletjes kunnen kopen. Tot slot was er vandaag ook nog de veiling. Zelfs op deze korte dag is er veel gebeurd. 
We hebben een super leuke week gehad waarin een Koningin is gekozen, veel is getimmerd, heel veel post is 
rondgebracht en veel deelgenomen is aan alle activiteiten die georganiseerd werden. Wij hopen jullie vanavond om 
18:00u allemaal weer te zien op het Mini-Gestel dorpsfeest. Het vuur wordt aangestoken door onze eigen Koningin 
Juul Smits (11) met haar adviseurs Fenne Schellekens (11) en Ila van Os (9) onder toeziend oog van de brandweer..  

18 – 25 JAAR OP HET DORPSFEEST 
Ben je tussen de 18 en 25 jaar oud, dan zul je je 
moeten legitimeren vanavond om een alcoholische 
versnapering te mogen nuttigen, dus vergeet je 
legitimatie niet. 

MIDDELEEUWSE KNABBELTJES 
Omdat vandaag maar een halve dag was werd er 
door de ridders en jonkvrouwen iets minder 
gegeten. Vanmorgen waren voor 10:00u al meer dan 
200 koppen koffie geschonken. 
• 45 bruine broden  
• 7 pakjes echte roomboter 
• 2  kilo boterhamworst 
• 5 kilo kaas 
• Een beetje Drakenbloed, wel 300 liter. 
Het voedingsteam bedankt alle kinderen en hoopt 
jullie vanavond allemaal op het dorpsfeest te zien. 

WERKZAAMHEDEN BROEDERS EN ZUSTERS: 
Onze broeders en zusters van de EHBO hadden net 
zoals vorig jaar tijdens de handel rustig. 
• 14x geld kwijt 
• 9x vals geld van voorgaande jaren 
• 2x super snel alle wafels verkocht 
Tip van de EHBO-ers: Pas op bij instappen en 
uitstappen van de attracties 

LAATSTE NOOT VAN ONZE RAZENDE REPORTER 
Fenna; wat jammer dat Mini-Gestel alweer voorbij is 
 

 

 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* we nog nooit zo’n raar weer hebben gehad van zon 
naar regen en terug. 
* we vanavond een spetterend feest gaan bouwen 
* alle Bloikes van dit jaar op de website staan! 
* de medewerkers genoten hebben van alle kinderen 
* er wel 3600 liter drakenbloed is gedronken 

CURSUS TIJDENS DE VRIJHANDEL 
 
De kinderen zijn zeer 
creatief om tijdens de 
vrijhandel geld te 
verdienen voor de 
veiling . Je kunt op 
diverse plaatsen je 
nagels laten lakken, je 
haar laten verzorgen. 
Nieuw is dit jaar is dat 
je zelfs een cursus 
slijm maken kunt 
volgen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUREN BEDANKT 
Hierbij willen we de buren van Mini-Gestel heel 
erg bedanken voor hun geduld en tolerantie. 
 

Het weer: Het regent bijna spijkers, maar gelukkig niet hier.            DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
 

GROOTS DORPSFEEST 
Vanavond sluiten we Mini-Gestel traditioneel af met een Dorpsfeest. 
Voor de kinderen hebben we diverse kermisattracties en worden 
jullie voorzien van een droogje en een natje. Voor jullie ouders 
hebben we een bijzondere muziekavond in elkaar gezet. Het 
programma ziet er als volgt uit: 
18:00u opening van het Dorpsfeest  
18:15u aansteken kampvuur door Mini-Gestelse Koningin en adviseurs 
18:45u aanvang Finale “Mini-Gestel kan dansen” 
20:15u afsluiting door voorzitter 
20:30u DJ Crew on Tour   
23:30u einde Dorpsfeest 
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IMPRESSIE VAN DE VEILING. 

    

WISTEN JULLIE DAT.... 
* Medewerker Harry van Dinther vandaag jarig is 
* … wij hem hiermee van harte feliciteren ! 
* … en wij hopen dat ie maar een grote vent mag worden 
* medewerkers van alles verzinnen om geld te verdienen. 
* .. ze vandaag weer vele cakejes hebben gegeten 
* DJ Hans & Hans weer heel veel plaatjes hebben gedraaid 
 

MOOISTE HUT KLEIN TERREIN 

  
De bewoners van hut 42; Isa, Evi, Iris, Floor, Marthe en Mila 
hebben deze mooie hut getimmerd en geschilderd.  

MOOISTE HUT GROOT TERREIN 

 
De bewoners van hut 61; Gijs, Brecht, Ben, Björn, Xavier, Enzo, 
Tygo, Sem, Noah en Lucas hebben deze mooie hut getimmerd en 
geschilderd.  

SPONSOREN 
➢ Albert Heijn (hoofsponsor) 
➢ Catering van Heijst 
➢ Gakeer loonbedrijf 
➢ v.d. Bogaard BV - grondverzet en 

transportbedrijf 
➢ Karel v d Loo 
➢ Party-Time Verhuur & Organisatie 
➢ Stagelight 
➢ Wittenboer Events 

➢ We bedanken ook iedereen die we 

eventueel vergeten zijn. 

OUDERS BEDANKEN VRIJWILLIGERS 
Wij ontvangen graag dit soort kaartjes 
en lekkernijen.  

 
 

  

GEVONDEN VOORWERPEN 
Gevonden voorwerpen zoals hamers en 
jassen kunnen tot en met vrijdag avond 
worden opgehaald bij de voedingstent. 
Hierna kun je op de website kijken bij 
gevonden voorwerpen. 
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