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DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

DE VLAKTE VERANDERDE IN RECORDTIJD NAAR COMPLEET RIJK VAN KASTELEN EN BURCHTEN.

De eerste ridders en jonkvrouwen stonden al om 9:10u in ons kasteel te midden van onze ridders bij de poort te
wachten om naar buiten te mogen. De ridders en jonkvrouwen werden van harte welkom geheten door onze
voorzitter Mark Hueber. Wethouder Bart van de Hulsbeek wenste iedereen een hele fijne timmerweek toe. Na
een heus bazuingeschal zongen onze troubadours Ad en Laura, begeleid door het animatie team het Mini-Gestel
lied 2018 “de Middeleeuwen” voor het eerst live. Hebben jullie dat allemaal gehoord?! Hierna was het de eer aan
oud Mini-Gestel burgemeester Evi om met een daverende kanonschot en veel confetti 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 ridders,
en struikrovers. Maar pas op voor Robin Hood. De
kleine durfals gaan om 19:00u een route met allerlei
activiteiten lopen. Bij terugkomst op het veld nog
even nagenieten en daarna stttt welterusten.
Aanmelden slapen voor woensdagmorgen 10:00u via
de website www.minigestel.nl
* Speurtocht: vanaf 18:30u slaapspullen brengen.
* Spooktocht: vanaf 20:00u slaapspullen brengen.
(Vermeld je activiteit op je slaapbriefje!)

MIDDELEEUWSE KNABBELTJES

Onze voedingsploeg was vandaag weer druk in de
weer om eten en drinken te maken voor onze
Ridders en Jonkvrouwen.
De kinderen komen steeds vroeger maar je krijgt
pas na 10:45u drinken en 11:00u een boterham.
Voor al dat lekkers gebruikten ze:
•
145 bruine broden
•
32 pakjes echte roomboter
•
19 kilo boterhamworst
•
12 kilo kaas
•
13 kilo spikkeltjes worst
•
extra veel koffie vanwege de koffiecorner.
Maar vooral Drakenbloed vond gretig aftrek.

INFORMATIE VOOR HET THUISFRONT

* Wij zijn deze week bereikbaar op 073-2141513
* U mag Mini-Gestel bezoeken van
10:00-10:30u en van 15:45-16:00u
* Via onze website en sociale media houden we de
ouders graag op de hoogte van de activiteiten.
Het mediabeleid is te vinden op www.minigestel.nl.
* Foto’s en media 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.
* Gelieve de fietsen in de fietsenstalling te
plaatsen. De fietsen in de laan worden verwijderd

WERKZAAMHEDEN BROEDERS EN ZUSTERS:

Onze broeders en zusters van de EHBO hadden het
vandaag druk. Gelukkig konden ze iedereen weer
snel helpen zodat er weer volop gebouwd kon
worden.
• 15x wespensteek
• 12x in spijker getrapt
• 1x spijker in schoen (niet voet)
• 12x wapenschild van te dichtbij gezien.
• 800x natte haren
• 0x aderlating
Tip van de EHBO-ers: Zorg voor stevig schoeisel

“MINI-GESTEL KAN DANSEN”

Beste Mini-Gestelnaren,
Vrijdagavond is de 5e 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/SKMini.Gestel

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

WEGENS SUCCES EEN GROTERE KOFFIECORNER.

Na jaar was het een try-out waar gretig gebruik van werd gemaakt.
Al snel bleek toen de ruimte te klein. Vandaar dat we dit jaar het
vergroot hebben waardoor we meer ouders, opa’s en oma’s kunnen
huisvesten. Onder het 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.

WISTEN JULLIE DAT....

* we weer 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
zwaarddansen te verbreken ?!
* we vandaag 350 bakjes spijkers hebben vertimmerd.
* .. en dat die nu allemaal in het hout zitten.
* .. en dat we dit jaar speciale wandspijkers hebben
* … je die bij Tim kunt halen
* Om 10:42u was het eerste hutje klaar
* Vandaag niemand jarig was !
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.
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Albert Heijn Sint-Michielsgestel
(hoofdsponsor)
Administratieburo H&R Schellekens
Cooijmans Keurslager
Formido
Friesland Campina
Gasterij de Zwaantjes
HUIS en ERF (Schijndel)
Lokhoff (Schijndel)
Mechanisatiebedrijf W.A.M.
Megens
Primera Kapteijns
Shirt4U
Stichting Gestelse Pomp
v Alebeek geluid

LEKKERE SPEKKEN GESCHONKEN DOOR
PRIMERA KAPTEIJNS.

BOUWTIPS VOOR UITBREIDING KASTEEL OF BURCHT:

 Arkeltoren = Hangtorentje op de hoek van een gevel,
gebruikt als spie- of flankeringstorentje. Latere toepassing
als versiering.
 Bouwhuis = Bijgebouw van een adellijke woning (b.v.
koetshuis, dienstwoning of stal)

DE REST VAN DE WEEK?

De week van Mini-Gestel is weer van start gegaan. Vandaag
hebben een kleine 800 jonkvrouwen en ridders een start
gemaakt met het bouwen van een kasteel of een burcht. Morgen
gaan we nog verder met timmeren en zorgen jullie dat het een
mooi kasteel of burcht wordt. Op dinsdag zijn ook de
koningsspelen en de verkiezing van de koning(in) en adviseurs.
Vergeet niet om je poster op te hangen. De woensdagochtend
starten we met de boerenbruiloft, welke stoere ridder trouwt
met beeldschone jonkvrouw ? En natuurlijk krijgen jullie ook
zeil en verf om de kastelen en burchten slaap klaar te maken.
Want op woensdag avond mag je lekker blijven slapen, zowel in
je kasteel of burcht (als die goed is gekeurd) als in de tent.
Maar voor het slapen doe je mee aan een leuke speurtocht of
aan de spooktocht in de gemeente bossen. Nadat je geslapen
hebt (of niet) zien we jullie op donderdagochtend fris en fruitig
op de leuke en gezellige braderie. Jullie mogen allemaal
spulletjes van thuis meenemen, deze mag je verkopen voor minigestels geld dat je krijgt als je donderdag binnenkomt. Ook zijn
er de hele dag rode draad spelletjes en natuurlijk … frietjes.
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!

Mini-Gestel lied 2018: de middeleeuwen - oefenen mag !
Melodie: “Frankfurt Oder” van Bosse; in Nederland bekend
vanwege de NL versie van Bløf: “Zoutelande”
Zangers: Laura Romijnders en Ad van Osch
Tekst: Hans Lammers
A: Niets is leuker dan met jou een hut te bouwen
Als jij vast de spijkers haalt, dan help ik jou met sjouwen.
L: En we bouwen een burcht, om van de daken te schreeuwen
Want we leven deze week in de Middeleeuwen, MiniMiddeleeuwen
S: En dan zitten we hier op de Kleine Ruwenberg
Zagen en timmeren, voor eten geen tijd.
Boven ons hoofd zien we de grijze wolken / zon weer schijnen
Ik ben blij dat jij hier bent, blij dat jij hier bent !
Wij zitten hier tussen houten kastelen
Ridders en jonkvrouwen lopen voorbij
- Adel, de boeren, ’t gild’, muzikanten:
Ik ben blij dat jij hier bent, blij dat jij hier bent !
L: Niets is mooier dan met jou-ons dorp doorkruisen
Op weg naar de markt, om te kopen, te ruilen
A: -Te zien dat het goed is, zien dat we bruisen
-Met ranja en met brood - en ook een verrassing.
Aha
refrein
A: Ik ben blij dat jij hier bent
L: Op Mini-Gestel (2x)
refrein

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

