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KONINGIN OPENT MET ACTIVITEITEN IN TEKEN VAN HET SLAPEN. 
Onze nieuwe Mini-Gestelse koningin Juul Smits verrichtte vanmorgen haar eerste officiële taak namelijk het 
openen van poorten. Daarnaast moest ze samen met de adviseurs direct aan de slag bij de Mini-Gestelse bruiloft. 
Vanmorgen werden Teun en Annabel door onze Koningin met assistentie van wethouder Peter Raaijmakers in de 
onecht met elkaar verbonden. Hierna werden de kastelen en burchten voorzien van lekkere felle kleurtjes. Vele 
hutjes werden nog even verstevigd, spijkers werden omgeslagen zodat de kinderen vannacht lekker kunnen slapen. 
De voorronde van ‘Mini-Gestel kan dansen’ werd zeer druk bezocht en leverde enkele hoogstandjes op.  

 

MORGEN 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. 

 

 

WAT DOEN WE MORGEN 
Morgen niet vergeten om heel veel spulletjes van 
thuis mee te nemen om te verkopen voor je hutje of 
op de marktplaats in de grote tent. Want morgen 
krijgt iedereen Mini-Gestels geld waarmee je leuke 
spullen kan kopen.  Niet al je geld meteen opmaken 
want op vrijdag is er nog een dag waar je spullen 
mag kopen en verkopen en de grote veiling waar de 
mooiste spullen worden geveild ! 

WERKZAAMHEDEN BROEDERS EN ZUSTERS: 
Onze broeders en zusters van de EHBO hadden het 
vandaag minder druk in vergelijking met vorig jaar. 
• 18x wespensteek 
• 6x in spijker getrapt 
• 1x hersenschudding 
• 1x brandnetel geraakt 
• 12x op duim geslagen 
• 0x bloedzuigers op de huid  
Tip van de EHBO-ers: Neem iets mee waar je op 
kunt zitten tijdens de verkoop. 

INTERVIEW MET EN DOOR RAZENDE REPORTERS  
Fenna: Boerenbruiloft Teun & Annabel was leuk. De 
bruid en bruidegom zeiden allebei het ja-woord dus 
nu zijn ze officieel voor het onecht getrouwd. 
Hans: wat zagen ze er mooi uit met zijn tweetjes, 
vond je niet ? 
Fenna: ja, net als in een echte bruiloft ! 
Hans: was het niet speciaal voor jou omdat jij zelf 2 
jaar geleden in de onecht bent verbonden met Nils ? 
Gefeliciteerd nog met jullie trouwdag ! Ga je nog 
iets speciaals doen ?  
Fenna: als het mag ga ik vanavond logeren ! 
Hans: heb je ook geschilderd vandaag ? 
Fenna: dat kun je nog wel zien aan mijn handen ! 
Leuk dat al die hutjes een kleurtje hebben 
gekregen. 
Romy: ik heb eigenlijk weinig tijd want ik moet zo 
optreden bij “Mini-Gestel kan dansen”.  
Hans: wat ga je doen dan ?  
Romy: Een dansnummer met mijn vriendinnen van 
Ravenschot. We hebben nog niet 1 keer geoefend 
dus het is wel spannend… 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* je bij Jet kunt vragen naar geheime ingrediënt van 
drakenbloed. 
* Stijn Boeijen vandaag 10 jaar wordt 
* de EHBO Sjanet bedankt voor de lekkere 
cupcakes !  
* Wij de sponsor van de bruidstaart Martje en 
Bennie Ambrosius feliciteren met de geboorte 
vandaag van dochter Nine ! Heel veel geluk samen !

MEDEWERKERS ZOEKEN 
Holaf en Colaf gaan morgen op zoek naar Olaf 
spulletjes om te kopen. Ze moeten alleen eerst 
even een schoonheidsslaapje doen 🤣. Ze zullen 
zichzelf melden als ze op het terrein zijn..  
 

INFORMATIE OVER HET SLAPEN 
Speurtocht 
* tussen 18:30u – 19:00u slaapspullen brengen. 
Spooktocht 
* tussen 20:30u – 21:00u slaapspullen brengen 
 

Niet vergeten om de kinderen op donderdag 
tussen 07:30u – 08:00u op te halen ! 

Het weer: Geen zon, geen regen, kortom  ideaal schilder weer.    DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
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HET VERVEN VAN HUTJES? 
Elk jaar op woensdag mogen de kinderen 
hun eigen gemaakte hutjes verven. Dit leidt 
tot nieuwe methodes van verven zoals met 
je eigen haren of je handen als je bijv. je 
kwast vergeten bent. Gelukkig is de verf 
met wat water weg te spoelen wat leidt tot 
lange wachtrijen. En soms wordt er meer 
geschilderd dan alleen het hutje.. 

BOERENBRUILOFT 
Het boeren bruidspaar van 2018, bestaande uit stoere ridder 
Teun de Goeij (8) en beeldschone jonkvrouw Annabel Kuijlaars 
(8), zijn vandaag onder grote belangstelling getrouwd. De 
bruiloft is volbracht door Wethouder Peter Raaijmakers met 
hulp van onze koningin Juul. Al heel vroeg vanmorgen zat het 
bruidspaar in de kappersstoel bij haarstudio Masha, Hierna zijn 
ze met z’n allen naar het oude gemeentehuis geweest voor de 
foto sessie. Bij de Beemden werden de kinderen gefeliciteerd 
en is er voor hen gezongen. Uiteindelijk kwamen ze op een 
rijdend kasteel  het veld op.   

  
 
Het mini-boerenbruidspaar heeft zich al driemaal aangemeld en 
dat is scheepsrecht. Dit jaar komt de droom eindelijk uit! Ze 
zijn erg gelukkig samen en vonden het ook erg leuk vandaag.  

  

 “MINI-GESTEL KAN DANSEN” 
Vandaag hadden we ook de voorrondes van  “Mini-Gestel kan 
dansen”. Er waren 15 aanmeldingen en de beste 8 mogen 
deelnemen aan de finale op vrijdagavond. 

BOUWTIPS VOOR UITBREIDING KASTEEL OF BURCHT: 
 Arcade = Boog of een reeks van bogen, rustend op twee 

kolommen... 
 Kruiskozijn = Vensterkozijn dat door een midden- en 

tussendorpel in vieren wordt verdeeld.. 

SAMENLOOP VOOR HOOP (VAN JET)  
Weten jullie dat er op 15 en 16 sept 
Samenloop voor Hoop is bij het 
gemeentehuis. Er is ook dan een 
speciale kinder-samenloop. We hopen 
jullie daar allemaal te zien. 

SPONSOREN 
➢ 5boefjes (Martje Ambrosius) 
➢ Bloem Design 
➢ BudgetPlayVerhuur 
➢ Chinees Indisch restaurant Nieuw 

Pom Lai 
➢ EMTE supermarkt 
➢ Financieel Economisch Adviesburo 

Reny Schellekens B.V. 
➢ Gersjes Gietijzeren Ramen B.V. 
➢ Haarstudio Masha 
➢ Rabobank Hart van De Meierij 
➢ Toshiba Tec Netherlands 
➢ Vin Unique 
➢ Vink verf (Den Bosch) 

HULP VAN BUITENAF 
➢ EHBO vereniging 

➢ Cafe-zaal Overberg 

➢ Gert-Jan Wagteveld (chauffeur 

Jeep boerenbruiloft)  

➢ Wethouder Peter Raaijmakers 

OM TE SMULLEN 
Die heerlijke appels van Tonny van Lent 
glimmen niet alleen, ze zijn héél lekker 

 
En wat dacht je van die heeerlijke 

bruidstaart gesponsord door de 

5boefjes 
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