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EEN LANGE POLONAISE IN PARK KLEINE RUWENBERG. 
De eerste kinderen stonden al om 09:05u te wachten voor de poort en al snel ontstond er een lange rij van 
kinderen die gekomen waren om te komen timmeren. Ze werden van harte welkom geheten door onze voorzitter 
Mark Hueber en de oud mini-gestelse burgemeester Jurre van Pinxten. Jurre zorgde ervoor dat de poorten snel 
open gingen. De kinderen werden bij het binnen gaan muzikaal begeleid door onze zangers Ad en Hans, die samen 
met het animatie team het Mini-Gestel lied 2022 voor het eerst live ten gehore brachten. 

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 hofnarren. 
Maar pas op voor de spoken. De kleine durfals gaan 
vanaf het terrein in groepjes naar congrescentrum 
Ruwenberg om daar leuke spelletjes te doen. Bij 
terugkomst op het veld nog even nagenieten en 
daarna shhtt welterusten. 
* Spelletjes: 18:30u slaapspullen brengen. 
* Spooktocht: 20:00u  slaapspullen brengen. 

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 carnavallers. 
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 18 

kilo boterhamworst, 7  kilo 
kaas en 12 kilo spikkeltjes 
worst en 20 pakjes boter 

• 1000 kopjes koffie voor de 
medewerkers 

• Maar vooral ons  
PolonaiseSap 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.  
   Ons 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 mogen geen glazen flessen op het terrein 
* Er mag niet gerookt worden op het terrein 
* Gelieve het terrein tijdig te verlaten 
* Denk eraan … het is een feest voor de kinderen ! 
* Gelieve de fietsen in de fietsenstalling te 
   plaatsen. De fietsen in de laan worden verwijderd 

WERKZAAMHEDEN EHBC: 
Onze broeders en zusters van de EHBC (Eerste  
Hulp Bij Carnaval) hadden het vandaag soms een 
beetje druk. Iedereen werd snel geholpen zodat er 
weer volop gebouwd kon worden.  
• 15x schaafwonden 
• 32x splinter in hand, voet of been 
• 8x wespensteek 
• 8x medewerker die pallet verplaatste 
Tip: Breng geen snoep of zoetige dranken mee !!! 

 “MINI-GESTEL KAN DANSEN” 
Woensdag is de 9e 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.

Het weer: Met spijkers in polonaise vorm kun je alles stevig  vastzetten.  DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 

 

Oproep aan ouders ! 

We zijn op zoek naar ouders die op woensdagavond een 

groepje willen begeleiden. Opgeven via info@minigestel.nl 

Vrijdag 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 mini- burgemeester en wethouders 

en begint de finale van “Mini-Gestel Kan Dansen”. Om 20u 

barst het feest 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. 

http://www.minigestel.nl/
file:///D:/Data%20KvW/Seizoen%202022/MG%20OnsBloike/www.facebook.com/SKMini.Gestel
http://www.minigestel.nl/
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IMPRESSIE VAN DE EERSTE TIMMERDAG. 

    

WISTEN JULLIE DAT.... 
* we een nieuw Mini-Gestels lied hebben; “ons moeder zeej nog” 
* .. en dat de kinderen flink moeten oefenen om mee te doen. 
* we vandaag 790 bakjes spijkers hebben vertimmerd. 
* .. en dat die nu allemaal in het hout zitten. 
* .. en dat we dit jaar speciale plafondspijkers hebben 
* … die je bij Tim kunt halen 
* om 11:25u het eerste hutje klaar was 
* De voedingsploeg in het 
   nieuw gestoken is. 
* .. en dat heel mooi eruit ziet. 
* 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 ! 

GEZOCHT BOERENBRUIDSPAAR MINI-GESTEL 2022, 
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 
jeugdprins, jeugdprinses en adjudant 
van Mini-Gestel. Om het geheel af te 
maken zijn alle Mini-Gestelnaren 
uitgenodigd op jullie receptie.  
Aanmeldformulieren verkrijgbaar bij de rode bus en via 
www.minigestel.nl. 

WAT DOEN WE MORGEN ? 
De week van Mini-Gestel is weer van start gegaan. Vandaag 
hebben zo’n 800 carnavallers een start gemaakt met het 
bouwen van de praalwagens 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 Prins en adjudanten. Vergeet niet om je poster op te 
hangen. Daarnaast organiseert het animatieteam de activiteiten 
kleien, hoe je een veren masker maakt en een heuse dans 
workshop. 
 
 
  

 

 

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  
➢ Grote Gestelse Vlooienmarkt 
➢ Karel v d Loo 
➢ Landbouw en Mechanisatiebedrijf 

Megens 
➢ Lokhoff (Schijndel) 
➢ Praxis 
➢ Primera Kapteijns 
➢ Rabobank Hart van De Meierij 
➢ Shirt4U 
➢ v Alebeek geluid 
➢ Verbotax BV 
➢ Voxxi -  
➢ Wijkagent - Politie  
➢ Wout van Erp (Wifi) 

Mini-Gestel lied 2022: - oefenen mag ! 

Zangers: Hans Lammers en Ad van Osch. 

Melodie: Ons moeder zeej nog – Jan Biggel 

Tekst: Hans Lammers  
 

Beste minigestelnaren, hier zijn we weer 

Meej als thema zomercarnaval, voor deze ene keer 

Zo heb ik hier eens op het veld gestaan 

verkeerde schoenen aan, 

nou da’s niet goed gegaan 

ja veur ‘t begon ha’k al un spijker deur, 

die zool war veulste dun, doar gifde gin cent mir veur 

Refrein: 

  En ja ons moeder zeej nog 

  Doe dat nou nie maar ik deej het toch 

  Ja ik weet het ze zeej het want wat dacht ik toen 

  Mini-Gestel’s te leuk, om niet mee te doen ! 
 

Zo haj ik ooit m’n nieuwste pekske aan, 

op woensdagmèrgen neej da is niet goed gegaan, 

de verruf zat dan ook echt overal, 

ach ja had ik nu maar ‘n echte overall ! 

Refrein: 

Op woensdagavond zou ik slapen gaan 

in munn’n eigen hut, 

met Luna, Quence en Daan (Emma, Loïs en Daan) 

maar de spooktocht war wel heel erg eng 

ik heb de hele nacht gin oog nie dicht gedaan ! 

Refrein: 

Refrein:  

Lalalala 

Ik weet het ik weet het 

Ons moeder ze zeej het 
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