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HET HOUT VERANDERT IN RAZEND TEMPO IN HUTJES. 
Vanmorgen liepen de eerste kinderen rond 09:15u al bij de poort van Mini-Gestel. Als een polonaise gingen de 
kinderen en ouders in een gemoedelijk tempo door de poorten. Rond 11:00u werden we met z’n allen verrast door 
een optreden van Jan Biggel. Naast het bouwen was er ook tijd om mee te doen aan de ‘Wie-Doet-Wat race’ en de 
Mini-Gestelse Prins en Prinses verkiezing. Lees maar snel verder wie onze Prins en Prinses, adjudant, razende 
reporters, terreinhouders en postbodes zijn geworden. Gedurende de dag werden de carnavallers weer verwend 
door de voedingsploeg met boterhammen met spikkeltjesworst, boterhamworst, kaas en heerlijk PolonaiseSap.
 

 

ZOMERCARNAVALSE HAPJES 
Beste ouders zouden jullie aan jullie kinderen willen 
vertellen dat ze op tijd moeten komen eten. Rond 
14:30u zijn helaas de boterhammen op. 
Voor al dat lekkers gebruikten de voedingsploeg: 
• 155 bruine broden met 28 kilo boterhamworst, 

14  kilo kaas en 15 kilo spikkeltjes worst 
• 150 kopjes koffie voor ouders 
• En PolonaiseSAP wel 400 liter.  

WERKZAAMHEDEN EHBC: 
Onze broeders en zusters van de Eerste Hulp Bij 
Carnaval hadden het vandaag heel erg druk.  
Anne (10jaar) had wel een beetje pech. Ze had een 
flinke schaafwond op haar onderbeen. Maar zij is 
een stoere meid, want ze gaf geen kik bij het 
ontsmetten 
• 12x splinter in hand 
• 800x swingende benen op muziek Jan Biggel  
• 1x flinke spijker in de hand 
• Zelfs de kersverse 

jeugdprins was verwond 
geraakt. 

• Te veel wespensteken 
 
Tip van de EHBO-ers:  Neem 
geen zoetigheid mee 

REGISTREREN KINDEREN ESSENTIEEL 
Het registreren van kinderen kost even tijd maar is 
voor ons wel essentieel. Ongelukjes zitten in een 
klein hoekje en soms moeten we langs de huisarts. 
We willen dan graag weten wie het kind is , hoe oud 
ze is en hoe we hun ouders kunnen bereiken. Via de 
registratie kunnen we die gegevens  achterhalen en 
is er geen onnodig tijdverlies. Ook voor het slapen 
zijn deze gegevens belangrijk. 
Kortom: Registreer je kind !! 

POST IS WELKOM 
De hutjes zijn genummerd, de postbodes zijn 
benoemd. Dus laat maar komen die briefkaarten. 
Wel in de brievenbus bij de koffiecorner doen en 
het HUTNUMMER vermelden ! 
 

Overigens kun je bij de koffiecorner voor 50 cent 
een lekker kopje koffie of thee drinken. 

INFORMATIE VOOR HET THUISFRONT 
* Woensdag wordt er weer geschilderd ! Er mag 
geen eigen verf meegenomen worden om de hutjes 
te schilderen; wij zorgen voor de verf. Breng wel 
een kwast en bakje mee en trek niet je nieuwste 
pekske aan ! 
* Donderdag is het marktdag. Omdat vrijdag alleen 
kinderkermis wordt gehouden vanaf 16u, houdt dit 
in dat de spullen donderdagmiddag mee naar huis 
moeten worden genomen. Vergeet niet om evt. 
meegebrachte zeilen ook mee te nemen. 

WAT WAS IE LANG: DE POLONAISE 
Rond 13:30u werd een poging gedaan om de langste 
bokkendonkse polonaise te maken. Honderden 
bokkendonkers en mullukzuipertjes trokken 
gebroederlijk over het terrein. Onder begeleiding 
van Prins Polifinario 
1.5, de raad van elf 
en jeugdprins Luuk 
en adjudant Gib van 
bokkendonk.  
Met de lengte zit 
het wel snor. 

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

Aanmelden vóór woensdagmorgen 11:00u: 
1) ga naar www.minigestel.nl/ouderportaal 
2) meld aan en kies ticket van je kind 
3) kies activiteit spelletjes of speurtocht 
 

* Spelletjes: vanaf 18:30u slaapspullen brengen. 
* Spooktocht: vanaf 20:00u slaapspullen brengen 
 
Denk eraan: Meegebrachte matrassen moeten op 
donderdagochtend weer mee huis genomen worden! 

Het weer: Ook droge spijkers gaan krom  bij hard slaan DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
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WE HEBBEN EEN NIEUWE BURGEMEESTER 
De kandidaat Prinsen en Prinsesses wisten zichzelf duidelijk te 
presenteren en iedereen had wel een paar goede punten in het 
programma. Het werd een spannende verkiezing en na de telling hebben 
we een nieuw opperhoofd: Prinses Anne Sophie Buurman (10 jaar). De 
Adjudanten zijn Querijn Bakker (9jaar) en Senn van den Thillart 
(8jaar). Ze hebben weer belangrijke taken te vervullen dit jaar. Zo 
moet de prinses o.a. de poorten openen en op vrijdagmiddag de 
kinderkermis! 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* PolonaiseSAP voor 2% een geheim ingrediënt bevat 
* .. en dat is … dat kun je morgen lezen in Ons Bloike. 
* … of je vraagt het aan Jet van de voedingsploeg 
* Er 110+ hutjes zijn genummerd en dat er nog steeds bijkomen. 
* We vandaag afscheid hebben 
genomen van Lieske van de 
voedingsclub. Ze heeft 30 jaar 
lang mee brood gesmeerd, ranja 
geschonken en vele verrassingen 
mee uit gedeeld.  
Lieske bedankt !!! 
 

POSTBODES, TERREINHOUDER 

EN RAZENDE REPORTERS 
In de wie-doet-wat race hebben Fien Peer, Anne Koot, Tem 
Boelema, Benjamin Gerrits, Koen Spierings en Noortje Herdingh  
zo snel het swingend parcours gelopen dat zij de officiële 
postbodes mogen zijn.  
De terreinhouders van dit jaar zijn: Niene Gerrits en Sjef van 
Grinsven; zij hebben de enige betaalde baan (in Mini-Gestelse 
euro’s) 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 Julian Tas, Joas vd Loo en Daantje Koot onze 
razende reporter voor de komende dagen. We zijn benieuwd 
naar hun stukjes in Ons Bloike. 

WAT DOEN WE MORGEN 
Morgen wordt een spannende dag. We beginnen met de boeren 
bruiloft. Iedereen is uitgenodigd om de stoere Hofnar Dani 
Ottenvanger (8jaar) met beeldschone Hofdame Babs 
Hoevenaars (8 jaar) in de onecht te zien verbinden door 
wethouder Sam Goossens van Sint-Michielsgestel en natuurlijk 
onze eigen Prinses Zomercarnaval met haar adjudanten.  
 
Overdag gaan we de hutten schilderen. In de middag kun je je 
kunsten vertonen tijdens de voorronde van de “Mini-Gestel kan 
dansen” wedstrijd en meedoen aan een heuse fotozoektocht. 
 
‘s Avonds zijn er de 
woensdagavondactiviteit
en (spelletjestocht en 
spooktocht) en mogen 
jullie blijven ‘slapen’ in 
je hut of de grote tent. 
En in de middag krijgen 
jullie een lekkere 
verrassing. 
 

 SPONSOREN EN VRIENDEN 
➢ Absoluut Party's & Meetings 
➢ Assurantiebedrijf Klomp BV 
➢ Bakkerij Bekkers 
➢ Balonnenstylist 
➢ Brandweer Sint-Michielsgestel  
➢ Coen van Buuren Rijwielhandel 
➢ Hema 
➢ JJK Jeugd- en Jongerencarnaval 

Bokkendonk  
➢ La Rivetta 
➢ Michiel Adriaanse 
➢ Oetelaar Schoenmode 
➢ REPRO. XL 
➢ Schildersbedrijf van Erp 
➢ Snackbar 't Huukske 
➢ Stridje's Atelier 
➢ ThijssenS Advies 
➢ van Boven Architecten 
➢ Van den Hurk Grondwerken 
➢ Vennenhof.nl 
➢ Willekens Bedrijfswagens BV 
➢ B. den Otter reparatie en 

onderhoud 
➢ De Punder Buiten en Binnen 

Speelgoed 
➢ GC Elektro 
➢ Manage de Aula  
➢ Mixed Hockey Club de Dommel  
➢ Notariskantoor Mandos 

OH, OH, WAT ZIJN ZE TOCH LEKKER 

Die 
zon overgoten zoete aardbeien van 
Vennenhof. Ze zijn zo lekker dat ze 
onder begeleiding binnen zijn gebracht.  
 

Vanmorgen werden we getrakteerd 
op een optreden van Jan Biggel. Dit 
optreden werd mede mogelijk gemaakt 
door Berc Music en Wittenboer Events. 
Er stonden honderden kinderen en 
medewerkers mee te swingen op de 
klanken van “Ons moeder zeej nog” 
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