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Tijdens openingsuren
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Het weer: Met ruimte spijkers zonder zwaartekracht is moeilijk timmeren.
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Eindredactie: John

DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

DE RUIMTEHANGAR WAS IN KORTE TIJD GEVULD MET RUIMTESCHEPEN.

De astronauten Bonne, Quincy, Cas en Fabian stonden al om 08:56 te wachten bij de poort van de ruimtehangar.
Ze wilden snel aan de slag om ruimteschepen zoals de MG-One te gaan bouwen. Ze werden van harte welkom
geheten door onze voorzitter Mark Hueber en de kersverse burgemeester Han Looijen. Deze laatste wenste
iedereen een hele fijne timmerweek toe. Hierna brachten onze zangers Ad en Laura, begeleid door het animatie
team het Mini-Gestel lied 2019 voor het eerst live ten gehore. Hierna was het de eer aan oud Mini-Gestel
burgemeester Juul Smits om de poorten te openen en kinderen binnen te laten.
OOK DAG TOEGANGSBANDJES HERGEBRUIKEN

De toegangsbandjes zijn voor gebruik gedurende de
hele week, dus gelieve deze niet los te maken want
ze kunnen maar éénmaal gesloten worden. Bij dag
toegang betaal je per dag aan de kassa en dan wordt
het bandje opnieuw geactiveerd voor die dag.

SLAPEN BIJ MINI-GESTEL

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
ruimtereizigers. Maar pas op voor aliens. De kleine
durfals gaan om 19:00u met de huifkar naar het
Meanderplein om daar leuke spelletjes te doen. Bij
terugkomst op het veld nog even nagenieten en
daarna stttt welterusten.
* Spelletjes: vanaf 18:30u slaapspullen brengen.
* Spooktocht: vanaf 20:00u slaapspullen brengen.
Dit jaar geen formulieren maar
het opgeven om te blijven
slapen gaat via het
ouderportaal.
Klik op ticket van je kind en
maak keuze tussen Spelletjes
of Spooktocht

ASTRONAUTENVOEDSEL

Onze voedingsploeg was vandaag weer druk met het
maken van eten en drinken voor onze astronauten.
Was even wennen met de nieuwe toegangsbandjes
maar na enkele scans begon het te draaien als
vanouds. De kinderen komen steeds vroeger maar je
krijgt pas na 10:45u drinken en 11:00u een
boterham. Voor al dat lekkers gebruikten ze:
• 135 bruine broden met 19 kilo boterhamworst,
12 kilo kaas en 13 kilo spikkeltjes worst
• 150 kopjes koffie voor ouders
• Maar vooral onze Kosmomiks 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 een feest 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 SHBO:

Onze broeders en zusters van de SHBO (Space
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag druk.
Gelukkig konden ze iedereen weer snel helpen zodat
er weer volop gebouwd kon worden.
• 12x wespensteek
• 12x in spijker getrapt
• 1x spijker in schoen (niet voet)
• 12x denken dat ze in de ruimte waren
Tip van de EHBO-ers: Zorg voor stevig schoeisel

“MINI-GESTEL KAN DANSEN”

Beste Mini-Gestelnaren,
Vrijdagavond is de 6e editie van ‘’Mini-Gestel kan
dansen’’. Schrijf jezelf in bij de rode bus vóór
dinsdag 12:00uur. 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

ANIMATIE TEAM 2.0 PRESENTEERT PROGRAMMA DINSDAG
Hoelaat
09.45-10.15
11.00–12.00
12.30–13.30

Wat
Opening
Kleien - zoutbrooddeeg
Spijkerpoepen

14.00–15.00 Zweedsloopspel
15.30–16.00 Afsluiting

Waar
Podiumwagen poort
Tent
Veld (klein)
Bij slecht weer Tent
Veld (groot)
Tent

WISTEN JULLIE DAT....

* we weer een nieuw Mini-Gestels lied hebben
* .. en dat de kinderen nog flink moeten oefenen om mee te
doen.
* 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 10:47u was het eerste hutje klaar
* Vandaag medewerker Jochem jarig was; 17 alweer, van harte !

SPONSOREN

BUURTBEWONERS OP BEZOEK BIJ MINI-GESTEL.

Afgelopen zaterdag waren de buren van Mini-Gestel
uitgenodigd om Mini-Gestel te komen bezoeken. Hier waren een
tiental bewoners op afgekomen. Nieuwe bewoners kregen uitleg
wat we elk jaar doen en werden rondgeleid over het terrein.
Veel van de bewoners hadden vroeg zelf getimmerd of hadden
er geholpen. Onder het genot van een drankje en een hapje
werden de verhalen uitgewisseld.

➢ Albert Heijn Sint-Michielsgestel
(hoofdsponsor)
➢ Administratieburo H&R Schellekens
➢ AS verhuur
➢ Cooijmans Keurslager
➢ HUIS en ERF (Schijndel)
➢ Lokhoff (Schijndel)
➢ Mechanisatiebedrijf W. Megens
➢ Praxis
➢ Shirt4U
➢ Stichting Gestelse Pomp
➢ v Alebeek geluid
➢ Verbotax BV
➢ Stichting Duizendpoot/Vlooienmarkt
➢ Rabobank
➢ Anoniem2

GEZOCHT BOERENBRUIDSPAAR MINI-GESTEL 2019,

LEKKERE SPEKKEN

Ben je 6 jaar of ouder er sta je al te
trappelen om met je vriendje of
vriendinnetje te trouwen? Geef je dan
op voor de onechte mini-boerenbruiloft.
Op deze, hopelijke zonnige dag worden
je haren gestyled door onze hofkapper:
Haarstudio Masha. Na een
fotoreportage en tour d’amour die je
samen met jullie genodigden in o.a. een
huifkar maakt, worden jullie in het
onecht verbonden door de wethouder
van Sint-Michielsgestel en de mini-burgemeester en miniwethouders van Mini-Gestel. Om het geheel af te maken zijn
alle Mini-Gestelnaren uitgenodigd op jullie receptie.
Aanmelden bij de kiosk bij Monique.
WAT DOEN WE MORGEN

?

De week van Mini-Gestel is weer van start gegaan. Vandaag
hebben ruim 800 astronauten een start gemaakt met het
bouwen van de ruimtevoertuigen. Morgen gaan we nog verder
met timmeren en zorgen jullie dat het een mooi ruimtevoertuig
wordt. Op dinsdag
zijn ook de WieDoet-Wat race
en de verkiezing
van
burgemeester
en wethouders.
Vergeet niet om
je poster op te
hangen.

Vandaag mochten we smikkelen van de
lekkere spekken geschonken door
Primera Kapteijns.
Mini-Gestel lied 2019: - oefenen mag !
Zangers: Laura Romijnders en Ad van Osch.
Melodie: Abba – Mama Mia
Tekst: Hans Lammers en Laura Romijnders
A: ik stond vanmorgen op, ‘t was nog veel te vroeg
A: mama zei me dat ik nog even slapen moest
L: ’t is nog geen tijd, oh wat duurt het lang
L: ‘t gaat niet voorbij, terwijl ik eigenlijk timmeren moet,
L: ’t is het vuurtje dat in mij brandt
A:‘k zie een hamer in mijn stoutste droom
A: ‘k ben al helemaal klaar en op stoom
Refrein:
S: Ooh Mini-Gestel, mini ruimtereis,
S: waar dan ? Op de Kleine Ruwenberg,
S: Mini-Gestel, hoe kan ik jou weerstaan
S: ‘t gaat niet, kom en vlieg mee naar de maan !
L: Oh wat zijn wij nu blij,
L: jij bent er ook weer bij
S: waarom, waarom duurde dat zo lang
S: Mini-Gestel, mini ruimtereis,
S: jij bouwt aan een supertof paleis !
Intermezzo
A: Ik begin ’s morgens vroeg, zoek mijn vrienden op
A: samen gaan we aan ’t werk met Marijn, Daan en Job.
L: Wie komt daar aan, meisjes doen ook mee,
L: in onze hut, Romy, Sarah en Luna, Fay,
L: ja daar drinken de dames thee.
A: Nog 1 slag en die spijker gaat erin.
A: Nee ‘k sla mis, nu is Quency mijn vriendin
Refrein
A: wij zijn binnenkort weer t’rug op aard
L: Mini-Gestel, de markt is aan de prijs,
A: je gulden is er een euro waard.
Refrein

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

