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ONDERKOMEN VOOR SUPER-HELDEN EN MINI-SCHURKEN.  
Vanmorgen om 09:15 stonden de eerste Super-Helden bij de toegang van Mini-Gestel te wachten, de Mini-

Schurken slopen hier vlak achteraan. Voorzitter Hans heette alle Super-Helden en Mini-Schurken van harte 

welkom. Wethouder Ed Mathijssen sprak zijn waardering uit en wenste iedereen een hele droge timmerweek toe. 

Aansluitend zong onze troubadour Ad en begeleid door het animatie team  het Mini-Gestel lied 2015 voor het eerst. 

Hierna was het de eer aan Mini-Gestel burgemeester Sven om de poorten te openen. De kinderen stroomden binnen 

op zoek naar een plekje om een schuilhol of een heldengrot 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 schurken en 

helden. De kleine durfals  gaan om 19:00u als schurk 

of held een route lopen; diegene die het mooist 

verkleed is krijgt een leuk prijsje. Tijdens deze route 

ontmoeten deze kinderen grote schurken en helden. 

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!) 

HELDENHAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG 
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk in de 

weer om eten en drinken te maken voor onze Super-

Helden en Mini-Schurken. Hiervoor gebruikte ze: 

• 140 bruine broden 

• 8 kuipjes boter 

• 16  kilo boterhamworst 

• 16  kilo kaas 

• 14 kilo spikkeltjes worst 

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

LIVE: BEELDEN VAN MINI-GESTEL 

Wil je je kinderen zien timmeren, dan kan dit tijdens 

de bezoekuren of live via www.minigestel.nl 

TREURIG NIEUWS: JOËL EN JEREMY  
Op 1 augustus zijn door een tragisch ongeluk op veel 

te jonge leeftijd Joël Sanders en Jeremy Peters om 

het leven gekomen. Joël Sanders was sinds 2010 

vrijwilliger bij Mini-Gestel. Jeremy is bij onze  

vrijwilligers ook geen onbekende. 

 
Wij wensen hun ouders, familie en vrienden heel veel 

sterkte met het verwerken van dit verdriet. 

“MINI-GESTEL KAN DANSEN” 
Beste Super-Helden en Mini-Schurken,  

Vrijdagavond is de 2
e
 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 

 
 
 
 
facebook.com/SKMiniGestel 

Het weer: zonneschijn met afwisselend spijkerregen.     DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTEL 

 

http://www.minigestel.nl/
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WISTEN JULLIE DAT.... 
* 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 412 kilo spijkers hebben vertimmerd. 

* .. en dat die nu allemaal in het hout zitten. 

* Ook met kromme spijkers gespijkerd kan worden 

* Druusig is ongeduldig op z’n zeeuws 

DE REST VAN DE WEEK? 
De week van Mini-Gestel is weer van start gegaan. Vandaag 

hebben ruim 750 Super-Helden en Mini-Schurken een start 

gemaakt met het bouwen van een hutje. 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 spelletjes (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!  

DE VERJAARDAG VAN 

NOLLEKE 
Onze oudste medewerkster 

Nolleke Kluijtmans wordt 

a.s. woensdag 90 jaar. Dit 

hebben wij vandaag al 

gevierd. 

We bedanken bakkerij van 

Doorn voor de heerlijke taart. 

Nolleke, gefeliciteerd !

 

HULP VAN BUITENAF 
 Brandweer  

 Partis-BWI 

 Gemeente Sint-Michielsgestel 

 Karel v.d. Loo 

SPONSOREN 
 AH 

 Anonieme sponsor 

 B.A.S. Groep 

 Bakkerij van Doorn 

 Gasterij de Zwaantjes 

 Hazenberg - bouwbedrijf (Boxtel)  

 HUIS en ERF (Schijndel) 

 Lokhoff (Schijndel) 

 Administratieburo H&R Schellekens 

 Shirt 4 U (Hans Vos) 

 Stichting Gestelse Pomp 

 Cooijmans Keurslager 

 

 
 

 

Super-Heldendrank 

Men neme 1 deel power-ranje. Voeg 5 delen water toe. Roer 3 maal 

tegen de klok in en schud 2 maal met de beker. En voilà, een heerlijk 

drankje tegen de dorst! 

 

Mini-Gestel lied 2015 Deel 1 

 ( Melodie: ik heb de hele nacht liggen dromen van Wolter 

Kroes) 

 

Super Helden & mini schurken 

Kijk Mega Mindy eens gaan, 

Toby komt er ook aan 

deze week is het vrij baan 

Helden help ons te zoeken mini schurken 

dus pas op en kijk uit, 

voor je ‘t weet ga je mee als de buit. 

 

Weet je wat ik zie als ik in jullie ogen kijk 

weet je wat ik denk als ik jullie zie staan ? 

het geeft toch niet als je zo af en toe ondeugend bent 

boefjes en donderstralen ’t is vrij baan ! 

 

Super Helden & mini schurken 

Spiderman staat al klaar, 

Batman zoekt naar gevaar 

voor het 43-ste jaar, 

mag je hutjes gaan bouwen op Mini-Gestel 

maar pas op en kijk uit, 

voor je ‘t weet ga je mee als hun buit. 

 

Elke keer als je weer zin hebt, 

of je waant je al kampioen, 

kom gerust naar de kiosk toe om 

een dansje met elkaar te doen. 

Jon en Sas, kijk daar is Terry, 

Moontje Kloontje doet ook heel graag mee 

ze dansen of hun leven ervan afhangt 

en dansen ieder wel voor twee ! 

 

Super Helden & mini schurken 

Kijk Mega Mindy eens gaan, 

Toby komt er ook aan 

deze week is het vrij baan 

Helden help ons te zoeken mini schurken 

dus pas op en kijk uit, 

voor je ‘t weet ga je mee als de buit. 

 

Super Helden en – mini schurken 


