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VANDAAG IS AL WEER DE LAATSTE TIMMERDAG.  
Vanmorgen hebben de carnavallers geld gekregen en hiermee allerlei spulletjes kunnen kopen. We hebben een 
super leuke week zonder regen gehad waarin een nieuwe Prinses (Burgemeester) is gekozen, veel is getimmerd, 
heel veel post is rondgebracht en veel deelgenomen is aan alle activiteiten die georganiseerd werden. Wij hopen 
jullie morgen om 16:00u allemaal weer te zien op de kinderkermis. 
 

UITSLAG PRIJSVRAAG AH 
Afgelopen weken 
heeft bij 
hoofdsponsor AH 
een hutje gestaan. 
Daar stond een pot 
met spijkers en daar 
was een prijsvraag 
aan verbonden. Lars 
van Pinxten (7 jaar) 
zat met 880 
spijkers het dichts 
in de buurt en heeft de feestelijke carnavalstaart 
gewonnen. Lars proficiat! 
Hij deelde direct zijn taart met zijn vriendjes. 

DE EERSTE ‘UITSLAPERS’ 

 
Pien, Femme en Thijs van hut 91 waren vanmorgen 
om 06:30u al ‘uitgeslapen’. Ze lijken fris en fruitig 
en beloofden om voor 10:00u terug te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAASHAPJE HEEFT EEN NIEUWE WINKEL 

Wij feliciteren het Kaashapje met hun nieuwe 
winkel aan het Kloosterpad 10. 

ZOMERCARNAVALSE HAPJES. 
Het voedingsteam vond het leuk om al die 
boterhammen en PolonaiseSAP voor de kinderen te 
maken. Ze hopen jullie morgen allemaal op de 
kinderkermis en dorpsfeest te zien.  

WERKZAAMHEDEN EHBC: 
Onze broeders en zusters van de Eerste Hulp Bij 
Carnaval hebben een hele drukke week achter de 
rug.  Maar vandaag was het gelukkig iets rustiger. 
1. Geld is op 
2. Misselijk (te weinig geslapen) 
3. Wespen steek dit in verband met veel 

zoetigheid op het terrein 
 

Tip: Pas op bij het instappen en uitstappen van de 
attracties 

Het weer: Lekker doorbakken friet zorgt voor zonnige gezichten bij de kinderen.          DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
 

Morgen is het geen timmeren maar … kinderkermis! 
De kinderkermis begint al om 16:00u; dit jaar met alleen 
achtergrond muziek tot 18:30u. Om 18u wordt het 
kampvuur aangestoken door onze prinses en haar 
adjudanten en begint de finale van “Mini-Gestel Kan 
Dansen”. Om 20u barst het dorpsfeest echt goed los met 
muziek en dans. De attracties zijn open tot 22u en de bar 
en muziek gaan door tot 23:30u; natuurlijk mogen alle 
papa’s en mama’s dit jaar weer meekomen voor een natje 
en een droogje 

BUREN BEDANKT 
Hierbij willen we de 
buren van Mini-Gestel 
heel erg bedanken voor 
hun geduld en 
tolerantie. Jullie zijn 
van harte welkom om 
vrijdagavond langs te 
komen. 

http://www.minigestel.nl/
www.facebook.com/SKMini.Gestel


 

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

IMPRESSIE VAN DE MARKT. 

  

WISTEN JULLIE DAT.... 
* Jet vanmorgen het geheime ingrediënt van het PolonaiseSAP 
   per ongeluk verklapt heeft 
* .. en dat is dat het drankje met liefde door de voedingsploeg 
     gemaakt wordt. 
* dit jaar veel kinderen niet vertelden dat ze ‘jarig’ waren 
* …en wij hen toch van harte feliciteren ! 
* dit laatste niet gold voor de tweeling Madelon en Charlotte 
   die toevallig vandaag allebei 13 jaar oud zijn geworden; 
   Zij als eerste werden gefeliciteerd en toegezongen door de 
   nachtwacht van Mini-Gestel om 0:01u vannacht. 
 

SLAPEN OF NIET 
* Er vannacht heel veel kinderen 
  geslapen hebben 
* ...en die allemaal in de grote tent 
  lagen. 
* … en dat die allemaal om 07:45u 
   wakker waren 
* … nou op deze 2 na ! 
 
* Wij onnodig kinderen en  ouders 
   hebben zien slepen met slaapspullen 
* … terwijl die niet gebruikt zijn. 
* Wij niet wisten dat kinderen van 
   opruimen hielden 
* … en dat er zoveel sportievelingen 
   waren 
* … die Push ups of Burpees deden voor 
   … een krentenbol 

VRAGEN AAN MEDEWERKERS 
• Willen jullie een cakeje of taartje? 

Te veel 

• Hoe laat is het ? 35x 

• Mijn geld is op – 50x 
 

DE MOOISTE 

CONSTRUCTIE VAN 

2022 
   
Een heuse brug 
tussen hut 85 en 
86. Knappe staaltje 
werk!! 
 

SPONSOREN EN VRIENDEN 
➢ Anonieme sponsor 2 
➢ Autobedrijf H.Schouten VOF 
➢ Bakkerij van Doorn 
➢ BerkelBike BV 
➢ Bint jongerenwerk en sport 
➢ Cafetaria 't TOPPUNT 
➢ Catering van Heijst 
➢ Dysto 
➢ Gaakeer loonbedrijf 
➢ Het Kaashapje 
➢ HIT TECHNIEK B.V. 
➢ Immens Installatietechniek BV 
➢ La Gare Clothing 
➢ M. den Ouden Spackspuitbedrijf 
➢ Mars 
➢ Party-Time Verhuur & Organisatie 
➢ Roy Kapteijns 
➢ Stichting Gesselse Kiosk  
➢ Stukadoorsbedrijf Broeren van 

Osch 
➢ v Leeuwen zonwering Ambiance 
➢ v.d. Bogaard BV - grondverzet en 

transportbedrijf 
➢ WE Wittenboer Events 
➢ Woonmeij (Schijndel) 
➢ Ron van Pinxten Dienstverlening 
➢ Refest Products 

➢ We bedanken ook iedereen die we 

eventueel vergeten zijn. 
 

TOPPUNT 
bedankt voor het 
bakken van de lekkere 
Franse frietjes. 
 

Juul Beumers (links) 
vond de frietjes heel 
lekker. 

 
 
 
 
 
 

SLOPEN IS LEUK OM TE ZIEN 
De hele week hebben bijna 800 
kinderen getimmerd en praalwagens en 
podia gebouwd. Vanmiddag om 16:30u 
gaat de slopershamer er doorheen. 
Altijd leuk om te even naar te kijken. 

Info voor ouders over vakantieplanning 2023. 
Creatieve Week 2023   ma 14 t/m vr 18 aug 
Mini-Gestel 2023          ma 21 t/m vr 25 aug 
Dus ouders niet op vakantie in deze weken ! 

http://www.minigestel.nl/
www.facebook.com/SKMini.Gestel

