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DE VLAKTE VOL MET KASTELEN EN BURCHTEN. 
Vanmorgen liepen de eerste kinderen rond half 10 over het laantje naar de poort van Mini-Gestel. De kinderen 
hadden flink geoefend en er werd volop meegezongen en gedanst op ons MG lied “de Middeleeuwen”. Hierna werd 
de poort geopend en stroomde het veld weer vol. Gebroederlijk werd er in groepjes gewerkt aan de diverse 
onderkomens voor het slapen in de kastelen en burchten. Naast het bouwen was er ook tijd om mee te doen aan de 
‘Koningsspelen’ en de Mini-Gestelse-koning-en-adviseurs-verkiezing. Lees maar snel verder wie onze koningin, 
adviseurs, razende reporters, terreinhouders en postbodes zijn geworden.   

 

POST VOOR DE RIDDERS EN JONKVROUWEN 
De hutjes zijn genummerd, de 
postbodes zijn benoemd. Dus laat 
maar komen die briefkaarten. Wel 
in de brievenbus links bij de poort 
doen en het HUTNUMMER 
vermelden ! 

VERKIEZING MOOISTE KASTEEL  
Donderdag zal het mooiste kasteel van Mini-Gestel 
worden gekozen door de “Commissie van adel en 
burgerwerken”. 
De prijs is een geldbedrag van 10 Mini-Gestelse 
Florijn, te besteden op donderdag en vrijdag op de 
markt van Mini-Gestel. 

MIDDELEEUWSE KNABBELTJES 
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk in de 
weer om eten en drinken te maken voor onze 
Ridders en Jonkvrouwen. Voor al dat lekkers 
gebruikten ze: 
• 145 bruine broden 
• 35 pakjes echte roomboter 
• 12  kilo boterhamworst 
• 14 kilo spikkeltjes worst 
• heel veel Drakenbloed, wel 80 liter. 

 
 

INFORMATIE VOOR HET THUISFRONT 
* Er mag geen eigen verf meegenomen worden om de 
   kastelen en burchten te schilderen. Breng wel een  
   kwast mee en trek oude kleding aan. 

WERKZAAMHEDEN BROEDERS EN ZUSTERS: 
Onze broeders en zusters van de EHBO hadden het 
vandaag minder druk in vergelijking met vorig jaar. 
• 21x wespensteek 
• 6x in spijker getrapt 
• 12x op duim geslagen 
• 8x gebroken zwaard 
• 0x schedelboring 
Tip van de EHBO-ers: Neem geen zoetigheid mee 

“MINI-GESTEL KAN DANSEN” 
Morgenmiddag zijn de voorrondes, dus vergeet niet 
om nog even te oefenen ! 

EEN POORT BOUWEN IS EEN HELE KLUS. 
Het team bestaande uit Jeltje, Hilde, Ad, Astrid, 
Ralf, Cindy, Kevin en Renske hebben met zijn allen 
de poort en schilden in de laan gemaakt. Je begint 
met een ontwerp en dat was klaar op 4 april. Waarna 
er begonnen kon worden met het tekenen op het 
hout en alle onderdelen uit te zagen. Het tekenen 
alleen kostte al 10 uur en het zagen van de 
laanschilden kostte wel 1,5 uur per schild. Hierna 
werden de diverse onderdelen in 44 uur geschilderd. 
Nieuw waren de schilden die in de laan geplaatst 
werden. Als laatste werd de zetel van de koningin 
gemaakt. Het resultaat mag gezien worden. 

  

INFORMATIE OVER HET SLAPEN 
Je mag alleen blijven slapen als je meedoet aan de 
speurtocht of spooktocht !!! 
 

Aanmelden vóór woensdagmorgen 11:00u: 
1) ga naar www.minigestel.nl 
2) kies optie slaapbriefjes binnen menu  
Mini-Gestel 
3) vul alle gegevens in en kies juiste 
groep/activiteit  
4) print en laat het door je ouders ondertekenen 
5) lever slaapbriefje op het terrein in 
 

* Speurtocht: vanaf 18:30u slaapspullen brengen. 
* Spooktocht: vanaf 20:30u slaapspullen brengen 
 

Het weer: Droge spijkers die vanzelf vast zitten.     DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 

 

http://www.minigestel.nl/
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WE HEBBEN EEN NIEUWE KONINGIN 
In een spannende verkiezing is de nieuwe koningin van Mini-
Gestel 2018 geworden: Juul Smits (11), de adviseurs zijn Fenne 
Schellekens (11) en Ila van Os (9).  
Ze hebben weer belangrijke taken te vervullen dit jaar. Zo moet 
de koning(in) o.a. de poorten openen en op vrijdag de feestavond 
starten door het kampvuur aan te steken. De adviseurs hebben 
o.a. de belangrijke taak om de boerenbruiloft van woensdag in 
goede banen te leiden en de danswedstrijd op de feestavond te 
jureren ! 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* drakenbloed voo 1% een geheim ingrediënt bevat 
* .. en dat is … dat kun je morgen lezen in Ons Bloike. 
* er gelukkig toch iemand jarig was gisteren,  
* .. dat oud burgemeester Teuntje Koolen was en ze 11 werd. 
* vandaag Morris Boon (12j) en Gian Gijsbers (8j) jarig zijn 
* Bij Tim 6 kinderen kwamen vragen naar wandspijkers. 
* Er 121 hutjes zijn getimmerd en er nog steeds bijkomen. 
* de rode bus Sjanet bedankt voor de lekkere cupcakes !  

POSTBODES, TERREINHOUDER EN RAZENDE REPORTERS 
In de wie-doet-wat race hebben 
Maaike v/d Biggelaar (13), 
Lisanne Neufeglise (13), Teuntje 
Koolen (11), Isa v Kaasheuvel (9) 
en Yona Sneensma (9) zo snel de 
kastelen parcours gelopen dat zij 
de officiële postbodes mogen 
zijn.  
 

De terreinhouders van dit jaar 
zijn: Sjef van Grinsven (8), Finn v 
Uden (9), Sam Vermeer (9) en 
Jesse v Hemme (8); zij hebben 
de enige betaalde baan (in Mini-
Gestelse florijnen) van Mini-
Gestel en de taak om het terrein 
veilig te houden door af en toe 

het terrein schoner en meer bereikbaar te maken. 
 
Daarnaast zijn Romy Robben (8), Fenna Valkenburg (9) en Fenne 
Schellekens (11) onze razende reporters voor de komende 
dagen. We zijn benieuwd naar hun stukjes in Ons Bloike. 

WAT DOEN WE MORGEN 
Morgen wordt een spannende dag. We beginnen morgen met de 
boeren bruiloft. Driemaal is scheepsrecht; Iedereen is 
uitgenodigd om de stoere ridder Teun de Goeij (8) en 
beeldschone jonkvrouw Annabel Kuijlaars (8) in het onecht te 
zien trouwen door de echte wethouder van Sint-Michielsgestel 
en natuurlijk onze eigen koningin en adviseurs.  
Overdag gaan we de hutten schilderen en krijgen jullie plastic. 
‘s Avonds zijn er de woensdagavondactiviteiten (spelletjestocht 
en spooktocht) en mogen jullie blijven slapen in hun hut of de 
grote tent.  

BOUWTIPS VOOR UITBREIDING KASTEEL OF BURCHT: 
 Borstwering = Verhoogd gedeelte van een muur, waarachter 

de verdedigers zich konden verschansen.. 
 Duivengaten = Openingen in een muur waardoor de duiven 

naar binnen konden vliegen. 

SPONSOREN 
➢ Assurantiebedrijf Klomp BV 
➢ Bakkerij van Vreede 
➢ Hema 
➢ Munster Tweewielers 
➢ Toren4 Lunchcafé 
➢ Anonieme sponsor 2 
➢ Kapteijns Grondwerken 
➢ Michiel Adriaanse 
➢ Mitra van der Donk 
➢ Notariskantoor Mandos 
➢ Oetelaar Schoenmode 
➢ Rob v/d Heuvel Auto's 
➢ Schildersbedrijf van Erp 
➢ Smederij Thijs van de Helm 
➢ Snackbar 't Huukske 
➢ Thijssens Advies 
➢ v Leeuwen zonnewering Ambiance 
➢ PontMeyer (Den Bosch) 
➢ v Helden reclame artikelen 
➢ van Boven Architecten 
➢ Van den Hurk Grondwerken 
➢ Vennenhof.nl 
➢ Vion Food Group 
➢ Willekens Bedrijfswagens BV 

HULP VAN BUITENAF 
➢ EHBO vereniging 

➢ Cafe-zaal Overberg 

➢ Willy Megens 

➢ Karel v/d Loo 

➢ Gemeentewerken 

➢ Huisartsenpost Achter de Linden 

➢ Politie Schijndel (Wijkagenten) 
➢ Manage de Aula 

OM TE SMULLEN 
Die heerlijke aardbeien van Vennenhof…  
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