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Het weer: Met swingende spijkers kun je alles vastzetten.

DAGBLAD VAN EN VOOR

MINI-GESTELNAREN

HET MOCHT WEER HET HEERLIJK TIMMEREN VAN HUTTEN.

Na een jaar van afwezigheid waren wij zeer verheugd over de grote belangstelling van kinderen die voor de poort
van de studio stonden om te komen timmeren. Ze werden van harte welkom geheten door onze voorzitter Mark
Hueber en de oud-oud mini-gestelse burgemeester Fenne Schellekens die dit jaar voor het eerst MIO is !
(Medewerker In Opleiding). Fenne zorgde ervoor dat de poorten snel open gingen. De kinderen werden bij het
binnen gaan muzikaal begeleid door onze zangers Ad en Laura, die samen met het animatie team het Mini-Gestel
lied 2021 voor het eerst live ten gehore.
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 het bos in op zoek naar verstopte DJ’s en
zangeressen. Maar pas op voor de spoken. De kleine
durfals gaan vanaf het terrein in groepjes 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.
Oproep aan ouders !
We zijn op zoek naar ouders die op woensdagavond een
groepje willen begeleiden. Opgeven via info@minigestel.nl

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.

MUZIKALE TUSSENDOORTJES

Onze voedingsploeg was vandaag weer druk met het
maken van eten en drinken voor onze DJ’s, zangers
en zangeressen. De kinderen komen steeds vroeger
maar je krijgt pas na 10:45u drinken en 11:00u een
boterham. Voor al dat lekkers gebruikten ze:
• 150 bruine broden met 19 kilo boterhamworst, 10
kilo kaas en 13 kilo spikkeltjes worst en 20
pakjes boter
• 1000 kopjes koffie voor de medewerkers
• Maar vooral onze SwingShootjes vonden 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 facebook: 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 MHBO:

Onze broeders en zusters van de MHBO (Muzikale
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag gelukkig
niet al te druk. Iedereen werd snel geholpen zodat
er weer volop gebouwd kon worden. We hadden wel
een nieuw record, de eerste gewonde kwam binnen
12 seconde nadat de poort openging.
• 0x wespensteek
• 5x kindje met een abonnement op hulp
• 2x spijker in schoen (niet voet)
• 12x last van mee swingende voet
Tip van de EHBO-ers: Zorg voor stevig schoeisel

“MINI-GESTEL KAN DANSEN”

Beste Mini-Gestelnaren,
Woensdag is de 7e editie van ‘’Mini-Gestel kan
dansen’’. Schrijf jezelf in bij de rode bus vóór
dinsdag 12:00u. Wij hopen dat jullie jezelf allemaal
inschrijven. Vergeet niet om goed te oefenen.
Groetjes, het animatie team.
Vrijdag is het geen timmeren maar kinderkermis met
zomerterras!
Vanwege Corona is het programma voor vrijdag 3 september
aangepast. Die dag wordt er niet meer getimmerd maar is er
van 15:00u tot 20:00u een kinderkermis met zomerterras
met zitplaatsen voor ouders.

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

IMPRESSIE VAN DE EERSTE TIMMERDAG.

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 390 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 11:05u het eerste hutje klaar was
* Jet van de voeding afgelopen zaterdag 40 jaar getrouwd was
* … en dat wij haar daarmee van harte feliciteren ! (En Stefan
ook, al die zit pas op 25 jaar (hij was die andere 15 op reis))
* we weer een koffiecorner hebben met uitzicht
* … en dat je daar onder genot van koffie of thee naar de
timmerde kinderen kunt kijken Wel contant betalen!
* we morgen na 2 jaar een nieuwe burgemeester krijgen
* …. en weer andere muziek hebben.
* er een kindje bij de voeding kwam die op de vraag wat voor
boterham antwoordde: ‘doe maar hetzelfde als de vorige’.

GEZOCHT BOERENBRUIDSPAAR MINI-GESTEL 2021,

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, hopelijk zonnige dag worden
je haren gestyled door onze
hofkapster: Haarstudio Masha. Na een
fotoreportage worden jullie in de
onecht verbonden door de wethouder
van Sint-Michielsgestel en de miniburgemeester en mini-wethouders 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 DJ’s en zangers een start gemaakt met het
bouwen van de opname studio’s en podia. Morgen gaan we nog
verder met timmeren en zorgen jullie dat het extra mooi wordt.
Op dinsdag zijn ook de Wie-Doet-Wat race en de verkiezing
van burgemeester en wethouders. Vergeet niet om je
poster op te hangen.
Daarnaast is het
animatieteam on tour en
organiseert de activiteiten
Muziek disco voor kinderen
van het klein terrein en
Muziek quiz voor kinderen
van het groot terrein.

Voor meer informatie en/of foto’s ga naar www.minigestel.nl

SPONSOREN EN VRIENDEN

➢ Albert Heijn Sint-Michielsgestel
(hoofdsponsor)
➢ Administratieburo H&R
Schellekens
➢ Apotheek Achter de Linden / 't
Hopveld
➢ Cooijmans Keurslager
➢ Gasterij de Zwaantjes
➢ Gemeente Sint-Michielsgestel
➢ Jan Donders
➢ Joost van Bommel
➢ Karel v d Loo
➢ Lokhoff (Schijndel)
➢ Primera Kapteijns
➢ Shirt4U
➢ Stichting Duizendpoot
➢ Tuinrijk Cello / Hal 36
➢ Wijkagent - Politie
➢ Wout van Erp (Wifi)
Mini-Gestel lied 2021: - oefenen mag !
Zangers: Laura Romijnders en Ad van Osch.
Melodie: Toreador - Wilbert Pigmans
Tekst: Hans Lammers
Na weer een jaar, geplaagd door coro-ona,
is daar nu licht, aan de horizon,
Want telkens als, die hamers en za-agen,
Je hoort niemand klagen,
Ze gaan er op los !
Refrein:
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, Mini-Gestel !
We timmeren en zagen,
Je hoort niemand klagen,
Want bouwen doen we hier,
Het geeft veel plezier.
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, Mini-Gestel !
We timmeren en zagen,
Je hoort niemand klagen,
Want bouwen doen we hier,
Het geeft veel plezier.
Op Mini-Gestel, als je hut klaar is,
Dan zijn we nog lang, nee lang niet klaar,
Wij gaan op zoek, naar een nieuw bruidspaar,
Hiep hiep hoera,
zij gaan ervo-oor
refrain
De spanning steeg, daar op Mini-Gestel,
Het weer doet wat, het zelf wil.
Soms is daar een bui, dan weer de zo-on
Het maakt niet uit,
Al is het ki-i-il.
refrein
Het thema is muziek,
uit die rem
ofSchakel
www.facebook.com/SKMini.Gestel
Ga los - MiniGestel.fm !
Refrein

