
 

 

 

 
 

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

ONS BLOIKE Tijdens openingsuren 

van Mini-Gestel is de 

rode bus telefonisch 

bereikbaar op het 

volgende 

telefoonnummer: 

06-29919909 

Maandag 21 aug 2017 

Editie Mini-Gestel 

Prijs: Gratis 

Oplage: 850 stuks 

Redactie: iedereen 

Eindredactie: John 

 

ONDERKOMEN MIDDEN IN DE WOESTIJN KRIJGT LANGZAAM VORM. 
De eerste kinderen stonden al om 8:45u bij de poort te wachten. Maar de echte vroege vogel was Omroep Brabant. 

Om 07:36u werd al een eerste interview met onze voorzitter live uitgezonden. Dit werd vervolgd om 08:35u met 

een interview met medewerker Kevin van Bommel en als laatste om 09:37u een interview met onze oud MG 

burgemeester Stef Smits. Alles is nog terug te zien op Omroep Brabant bij het programma “Wakker”. 

Hierna werden de kinderen van harte welkom geheten door onze oud voorzitter Hans Lammers. Hij gaf letterlijk 

het ‘stokje’ over aan de nieuwe voorzitter Mark Hueber. Wethouder Mathijssen sprak zijn waardering uit aan alle 

vrijwilligers die veel werk hebben verzet om alles weer op te bouwen. Aansluitend zong onze troubadour Ad 

samen met onze nieuwe zangeres Laura, begeleid door het animatie team het Mini-Gestel lied 2017 “1001 Nacht” 

voor het eerst live. Hebben jullie dat allemaal gehoord?! Hierna was het de eer aan oud Mini-Gestel burgemeester 

Stef om de poorten te openen.  

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 rovers, 

sultans, olifanten en andere dieren. De kleine durfals 

gaan om 19:00u  een route lopen. Bij terugkomst op 

het veld nog even nagenieten 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!) 

OOSTERSE HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG 
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk in de 

weer om eten en drinken te maken voor onze Mini-

Gestelnaartjes. De kinderen komen steeds vroeger 

maar je krijgt pas na 11:00 uur een boterham of ranja. 

Voor al dat lekkers gebruikte ze: 

• 145 bruine broden 

• 18 kuipjes boter 

• 6  kilo boterhamworst 

• 7  kilo kaas 

• 9 kilo spikkeltjes worst 

• En extra veel koffie vanwege het nieuwe 

koffiecorner. 

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 WERKZAAMHEDEN: 

• Om 10:15u was de eerste medewerker die zich 

meldde bij de EHBO. Gelukkig kon ze weer snel 

kinderen gaan helpen. 

• 12x Plank van te dichtbij gezien. 

• 12x in spijker getrapt 

• 3x overstekende pallet 

 “MINI-GESTEL KAN DANSEN” 
Beste Mini-Gestelnaren,  

Vrijdagavond is de 4e editie van ‘’Mini-Gestel kan 

dansen’’. Schrijf jezelf in bij de rode bus vóór 

dinsdag 12 uur. De voorrondes zijn op 

woensdagmiddag! Wij hopen dat jullie jezelf 

allemaal inschrijven. Vergeet niet om goed te 

oefenen.  

Groetjes, Het animatie team 

 
 
facebook.com/SKMiniGestel 
 
 
 

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

 

Ouders bedankt! 

De verkeersregelaars bedanken alle ouders dat 

ze aan de verkeersveiligheid van de kinderen 

denken. De auto’s werden geparkeerd op de 

toegestane plaatsen en de signalen van de 

regelaars werden netjes gevolgd.  

http://www.minigestel.nl/
www.facebook.com/SKMini.Gestel
http://www.minigestel.nl/
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NIEUW BIJ DE POORT UITKIJKPUNT (KOFFIECORNER). 
Misschien heeft u het al gezien maar links naast de toegangspoort 

hebben we een uitkijkpunt gemaakt. Onder genot van een kopje 

koffie of thee (50 eurocent) kun je een blik werpen op het veld en zo 

de verrichtingen van je kinderen of kleinkinderen volgen. Om half 

elf mochten we onze eerste gasten verwelkomen. Ze zaten in een 

lekker ochtend zonnetje met een kop koffie in de hand te genieten 

van de verrichtingen van hun kinderen. Al gauw volgden een tiental 

ouders. Een goede reden om morgen ook weer open te zijn! 

 

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 323 kilo spijkers hebben vertimmerd. 

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

* .. en dat we dit jaar speciale plafondspijkers hebben 

* Ook met kromme spijkers gespijkerd kan worden 

* Om 10:40u was het eerste hutje klaar 

* De hutjes op klein terrein hoger zijn dan op het groot terrein 

* Medewerker Zoë Wagenaars vandaag 16 jaar wordt ! 

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

hebben een kleine 750 mini-gestelnaren een start gemaakt met het 

bouwen van een paleis of rovershol. 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!  
 

 Overdracht van stokje 

van oud voorzitter Hans 

Lammers aan de nieuwe 

voorzitter Mark Hueber.

 

HULP VAN BUITENAF 
➢ Brandweer  

➢ Partis-BWI 

➢ Gemeente Sint-Michielsgestel 

➢ Karel v.d. Loo 

SPONSOREN 
➢ Administratieburo H&R Schellekens 

➢ AH 

➢ Anonieme sponsor 

➢ Bakkerij van Doorn 

➢ Cooijmans Keurslager 

➢ Formido 

➢ FrieslandCampina (Den Bosch) 

➢ Hazenberg - bouwbedrijf (Boxtel)  

➢ HUIS en ERF (Schijndel) 

➢ Lokhoff (Schijndel) 

➢ Mechanisatiebedrijf W.A.M. Megens  

➢ PointMeyer (Den Bosch) 

➢ Shirt 4 U 

➢ Stichting Gestelse Pomp 

➢ V.O.F. van Baast grafmonumenten 

1001nacht drankje: ‘Mokka puur’ 

Men neme 2 deel mok-ranja. Voeg 6 delen ka-sap toe. Roer het 4 

maal met de klok in en schud minimaal 5 maal met de beker. En 

yippy, een heerlijk drankje tegen de dorst! 

Mini-Gestel lied 2017: 1001 nacht Deel 1 

melodie: Chips “1001 Arabian nights”, 

tekst: Laura Romijnders 

 

Refrein (2x) 

Oh oh ie yeah yeah 

Oh oh ee oo  

Oh oh ie yeah yeah 

 

Jij daar ! Doe mee ! 

Samen bouwen aan een mooie hut 

Met z’n allen ! Ertegen aan ! 

Pak je spullen maar, daar gaan we dan 

 

Timmeren en zagen 

Klussen en verven 

Verrassing, eten en drinken bij de tent 

 

Duizend en één nacht 

Een heel erg groot feest 

Voor de kind’ren, in de vakantie 

Duizend en één nacht 

Dan timmeren wij, met z’n allen, doe maar mee met mij ! 

 

Refrein (2x) 

 

Woensdag, is er verf 

Alles onder, dat belooft een zooi 

Donderdag, is er markt 

Goeie handel, wij verkopen graag  

 

http://www.minigestel.nl/
www.facebook.com/SKMini.Gestel

