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Tijdens openingsuren 
van Mini-Gestel is de 
rode bus telefonisch 
bereikbaar op het 

volgende 
telefoonnummer: 
073-2141513 

Dinsdag 31 aug 2021 
Editie Mini-Gestel 

Prijs: Gratis 
Oplage: 900 stuks 

Redactie: iedereen 
Eindredactie: John 

HET DORP STAAT VOL MET STUDIO’S EN PODIA. 
Vanmorgen liepen de eerste kinderen rond half 10 naar de poort van Mini-Gestel. De meeste waren gewend aan de 
nieuwe ingang die we vanwege corona hadden gemaakt. Als een Efteling rij gingen de kinderen en ouders in een 
gemoedelijk tempo door de poorten de muziekstudio in. Naast het bouwen was er ook tijd om mee te doen aan de 
‘Wie-Doet-Wat race’ en de Mini-Gestelse burgemeester en wethouder verkiezing. Lees maar snel verder wie onze 
burgemeester, wethouders, razende reporters, terreinhouders en postbodes zijn geworden. Gedurende de dag 
werden de bouwvakkertjes weer verwend door de voedingsploeg met boterhammen met spikkeltjesworst, 
boterhamworst, kaas en heerlijke Swingshootjes.
 

 

MUZIKALE TUSSENDOORTJES 
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk met het 
maken van eten en drinken voor onze DJ’s, zangers 
en andere muzikanten. 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 28 kilo boterhamworst, 

14  kilo kaas en 15 kilo spikkeltjesworst 
• 150 kopjes koffie voor ouders 
• En Swingshootjes wel 120 liter.  

WERKZAAMHEDEN MHBO: 
Onze broeders en zusters van de MHBO (Muzikale 
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag druk.  
Sue had wel een beetje pech. Ze had een splinter 
van wel 3cm in haar 
hand. Maar zij is een 
stoere meid, want ze 
gaf geen kik bij het 
eruit halen 
• 12x splinter in hand 
• 45x swingende 

benen op muziek 
Born in the USA 

• 3x spijkerkoppen, 
met je hoofd proberen een spijker in het hout 
te krijgen. 
 

Tip van de EHBO-ers:  Neem geen zoetigheid mee 

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 studio’s 
of podia te schilderen; wij zorgen voor de verf. 
Breng wel een kwast en bakje mee en trek oude 
kleding aan ! 
* Donderdag is het marktdag. Omdat er vrijdag 
alleen kinderkermis wordt gehouden vanaf 15u, 
houdt dit in dat de spullen donderdagmiddag mee 
naar huis moeten worden genomen. Vergeet niet om 
de meegebrachte zeilen ook mee te nemen. 

BERICHT VAN ONZE RAZENDE REPORTER 
Fien van Meer wil graag burgemeester worden. Ze 
zegt dat ze vooral kriebels in de buik heeft ! Ze wil 
graag burgemeester worden, omdat ze iets wil doen 
aan het milieu en voorkomen dat er wordt gestolen. 
Het liefst wil ze 
burgemeester worden 
samen met Joas 
omdat ze het 
eigenlijk niet alleen 
durft.  
 
 
Aldus Anne-Sophie – 
Razende Reporter 
 

INFORMATIE OVER HET SLAPEN 
Je mag alleen meedoen aan de spelletjes of 
spooktocht als je ook blijft slapen !!! 
 

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 
 

Het weer: Ook droge spijkers gaan krom  DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
 

http://www.minigestel.nl/
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WE HEBBEN EEN NIEUWE BURGEMEESTER 
De potentiële burgemeesters wisten zichzelf duidelijk te 
presenteren en iedereen had wel een paar goede punten in het 
programma. Het werd een spannende verkiezing en Jurre van 
Pinxten (10 jaar) is de nieuwe burgemeester van Mini-Gestel 2021 
geworden. De wethouders zijn Lars Berkelmans (9 jaar) en Milan 
v/d Tillaert (9 jaar). Ze hebben weer belangrijke taken te 
vervullen dit jaar. Zo moet de burgemeester o.a. de poorten 
openen en op vrijdagmiddag de kinderkermis! 
 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* Swingshootjes 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. 

ANIMATIE TEAM 3.0 PRESENTEERT PROGRAMMA WOENSDAG 
Hoe laat  Wat Waar 
11:00-12:00 Kleien voor Klein Tent 

12:30-13:30 Mini-Gestel kan dansen  

14.00-15.00 Instrumenten maken Veld groot 

POSTBODES, TERREINHOUDER EN RAZENDE REPORTERS 
In de wie-doet-wat race hebben Rienk Strengers, Fien van 
Meer, Zascha Schouten, Quint Gerrits, Isa Koolen en Tess 
Steensma zo snel het muzikale parcours gelopen dat zij de 
officiële postbodes mogen zijn.  
De terreinhouders van dit jaar zijn: Sjef van Grinsven en Midas 
Hendriks; 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 is Anne-Sophie Buurman onze razende reporter voor 
de komende dagen. We zijn benieuwd naar haar 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 DJ Pijke van Gestel 
(10 jaar) met de  beeldschone 
zangeres Liselot van Woesik (9 
jaar) in de onecht te zien 
verbinden door wethouder Ed 
Mathijssen van Sint-
Michielsgestel en natuurlijk onze 
eigen burgemeester.  
 
Overdag gaan we de hutten 
schilderen en krijgen jullie plastic. 
‘s Avonds zijn er de 
woensdagavondactiviteiten 
(spelletjestocht en spooktocht) en 
mogen jullie blijven slapen in je hut 
of de grote tent. In de middag 
krijgen jullie een lekkere 
verrassing. 

 SPONSOREN EN VRIENDEN 
 Absoluut Party's & Meetings 
 Assurantiebedrijf Klomp BV 
 Bakkerij van Vreede 
 Balonnenstylist 
 Brandweer Sint-Michielsgestel  
 Coen van Buuren Rijwielhandel 
 DJPASSIE.NL  
 Donders Lichtagentuur VOF 
 Hema 
 JJK Jeugd- en Jongerencarnaval 

Bokkendonk  
 La Rivetta 
 PontMeyer (Den Bosch) 
 REPRO. XL 
 Rob v/d Heuvel Auto's 
 Schildersbedrijf van Erp 
 Snackbar 't Huukske 
 Stridje's Atelier 
 ThijssenS Advies 
 van Boven Architecten 
 Van den Hurk Grondwerken 
 Vennenhof.nl 
 Willekens Bedrijfswagens BV 

OH, OH, WAT ZIJN ZE TOCH LEKKER 

Die zon overgoten zoete aardbeien van 
Vennenhof. Ze zijn zo lekker dat ze in 
het geheim binnen zijn gebracht. ���� 
 
Vanmiddag werden we getrakteerd op 
een drumsessie gegeven door Marcel 
van Vught van RHYTHM 
PRODUCTIONS. Er deden een 70-tal 
kinderen mee. Geweldig!! 
Vond je het leuk en wil je ook leren 
drummen stuur dan een mail naar 
vanvughtslagwerk@gmail.com 

http://www.minigestel.nl/
mailto:vanvughtslagwerk@gmail.com

