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VANDAAG IS AL WEER DE LAATSTE DAG.  
Vanmorgen hebben de astronauten voor de laatste keer Mini-Gestels geld gekregen en hiermee allerlei spulletjes 
kunnen kopen. Tot slot was er vandaag nog de veiling. Zelfs op deze korte dag is er veel gebeurd. We hebben een 
super leuke week met af en toe wat regen gehad waarin een Burgemeester 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 grote Mini-Gestel dorpsfeest. Het vuur wordt aangestoken door 
onze eigen burgemeester Fenne Schellekens met haar wethouders Boris Dupont en Stef van Os onder toeziend 
oog van de brandweer. Waarna de kinderen letterlijk kunnen gaan zweven door de ruimte ! 
 

DE MINI-GESTELSE WEEK VAN … 
door razende reporter Romy 
De afgelopen week hebben we veel gedaan. We zijn 
begonnen met hutjes te bouwen, verder bouwen en 
verder bouwen. We hebben geschilderd, niet alleen 
hutjes maar ook elkaar. Gisteren zijn we begonnen 
met verkopen en vandaag gaan we er ook weer 
tegenaan. Het begon om 09:00u dus moest je vroeg 
uit de veren en om 12:30u is het afgelopen. En 
vanavond barst een groot feest uit !  
Hebben jullie er ook zo’n zin in !? 
 

ASTRONAUTENVOEDSEL 
Omdat vandaag maar een halve dag was werd er 
door de astronauten iets minder gegeten.  
• 45 bruine broden 
• 2  kilo boterhamworst 
• 4 kilo spikkeltjesworst 
• 5 kilo kaas 
• Een beetje KosmoMiks, maar 300 liter. 
Het voedingsteam bedankt alle kinderen en hoopt 
jullie vanavond allemaal op het dorpsfeest te zien. 
 

 

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 3520 liter KosmoMiks 
is gedronken 
* de speedgirls uit hut 59a al 
in de ruimte zijn geweest 
* … en dat wij dit ook willen 

WERKZAAMHEDEN SHBO: 
Onze broeders en zusters van de SHBO (Space 
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag wat 
minder druk. Top 3 afgelopen week 
• Wespensteek 
• Splinter in de hand 
• In spijker gestapt 
Tip van de EHBO-ers: Pas op bij instappen en 
uitstappen van de attracties 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUREN BEDANKT 
Hierbij willen we de buren van Mini-Gestel heel erg 
bedanken voor hun geduld en tolerantie. Jullie zijn 
van harte welkom om vanavond langs te komen. 
 

Het weer: Zwarte gaten waar vele spijkers in verdwijnen.           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 Burgemeester en Wethouders 
18:45u aanvang Finale “Mini-Gestel kan dansen” 
20:15u afsluiting door voorzitter 
20:30u DJ Crew on Tour   
23:30u einde Dorpsfeest 

Info voor ouders over vakantieplanning 2020. 
Creatieve Week 2020     10 t/m 14 augustus 
Mini-Gestel 2020         17 t/m 21 augustus 
Dus ouders niet op vakantie in deze weken ! 

http://www.minigestel.nl/
www.facebook.com/SKMini.Gestel
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IMPRESSIE VAN DE VEILING. 

   

WISTEN JULLIE DAT.... 
* Medewerkers Petra & Leon Habraken 
vandaag 45 jaar zijn getrouwd 
* …wij hen hiermee van harte feliciteren ! 
* We vandaag gelukkig meerdere jarigen 
hebben . Hiep hiep hoera voor 
- Len van Uden (hut 27) die 8 jaar wordt 
- Anouk Langstraat (hut 90) die 11 jaar 
wordt 
- medewerkster Serena Hommel die 20 
jaar wordt… 
* .. wij hen allemaal feliciteren op deze 
heuglijke dag 
* DJ Hans & Hans & MC Mark wel meer dan 100 plaatjes op 
verzoek hebben gedraaid 
* en dat ze daar heel veel geld mee hebben verdiend. 

VRAGEN AAN DE RODE BUS 
• Willen jullie een cakeje of taartje? Te veel 

• Hoe laat is het ? 35x 

• Ik ben blut – 100x 

• Ben mijn geld kwijt – 220x 

SLOPEN IS LEUK OM TE ZIEN 
De hele week hebben 820 kinderen getimmerd en een hangar 
vol ruimteschepen gebouwd. Om half één gaat de slopershamer 
er doorheen. Altijd leuk om te zien en het is nu ook live te 
volgen via www.minigestel.nl 

 

DE NAGELLAKKERS VAN ONZE 

CENTENTELLER HANS. 
Wat zagen zijn nagels er weer mooi uit 
en dat maar voor 1 euro. Hans vond dit 
een koopje! 

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG EN MORGEN 
De veiling was weer een groot succes. Mooie spullen zijn weer 
geveild, dat is maar goed ook want het Mini-Gestels geld is nu 
niets meer waard… helaas !!  
Vanavond is er natuurlijk de grote Feestavond. Iedereen mag 
komen, dus nodig je familie, vrienden en kennissen uit om dit 
mee te maken. Er is van alles te doen. Durf je te springen bij 
Bunjee-Jumping, waag jij je aan een klimwand ? Of doe je het 
rustiger aan met een ritje in de draaimolen, zweef je door de 
ruimte in onze zweefmolen ? Of toch liever genieten van een 
groots kampvuur aangestoken door onze burgemeester en 
wethouders?  Er is super veel te doen en natuurlijk wordt er 
ook gezorgd voor de entertainment. Deze avond wordt voor 
iedereen gezellig ! 

 

SPONSOREN 
➢ Albert Heijn (hoofdsponsor) 
➢ Catering van Heijst 
➢ Gakeer loonbedrijf 
➢ Karel v d Loo 
➢ Manage de Aula  
➢ Party-Time Verhuur & Organisatie 
➢ v.d. Bogaard BV - grondverzet en 

transportbedrijf 
➢ Wittenboer Events 
➢ Wout van Erp (Wifi)  

➢ We bedanken ook iedereen die we 

eventueel vergeten zijn. 
 

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

 
 

MINI-GESTELS DRANKJE 2019 
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