Donderdag 2 sep 2021
Editie Mini-Gestel
Prijs: Gratis
Oplage: 900 stuks

Tijdens openingsuren
van Mini-Gestel is de
rode bus telefonisch
bereikbaar op het
volgende
telefoonnummer:
073-2141513

Redactie: iedereen
Eindredactie: John

Het weer: De muzikale klanten zorgen voor zonnige gezichten bij de kinderen.

DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN

VANDAAG IS AL WEER DE LAATSTE TIMMERDAG.

Vanmorgen hebben de DJ en zangeressen Mini-Gestels geld gekregen en hiermee allerlei spulletjes kunnen kopen.
We hebben een super leuke week zonder regen gehad waarin een nieuwe 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 15:00u allemaal weer te zien op de kinderkermis. Er zijn weer diverse attracties en
nieuw is de Sweeper. Daar kunnen de kinderen hun talent laten zien met schitterende muzikale dansmoves !

DE MINI-GESTELSE MARKT

door razende reporter Anne Sophie.
Bij veel kinderen gaat het goed , ze zijn druk aan
het kopen-verkopen en iedereen is blij met het
speelgoed. Soms is het duur en soms is het
goedkoop.

INFORMATIE VOOR HET THUISFRONT

* Morgen is er van 15:00u tot 20:00u kinderkermis
met een zomerterras voor de ouders
* Als de kinderen alleen naar huis mogen gaan
morgen, zorgt u als ouder dan voor een briefje dat
dit mag
* Het zomerterras heeft maar 200 zitplaatsen;
vol = vol.
* Kaartjes voor de kinderen hiervoor zijn nu en
morgen te koop aan de kassa.

MUZIKALE TUSSENDOORTJES

Wat een uitgebreid assortiment bij hut 21 van
Maaike en Joes. Menig winkelier zou er jaloers op
zijn 😉. De verkoop verliep uitstekend

Het voedingsteam vond het leuk om al die
boterhammen en Swingshootjes voor de kinderen te
maken. Ze hopen jullie morgen allemaal op de
kinderkermis te zien. Jet vind het wel jammer dat
Corrie en Riek gingen stoppen. Op gepaste wijze
hebben we ze bedankt voor hun jarenlange inzet.

HANDELTALENT TEN TOP

Dat we echte handelaren onder onze MiniGestelnaren hebben was bekend maar de volgende
gaan voor de volle winst: zo waren er Mini-Gestelse
boterhammen te koop voor 1 euro. 100% winst;
welke handelaar realiseert dit in deze Corona dagen.
Of de slimme handelaar die zijn hut te koop
aanbood voor 250
euro.
In vergelijking met
Funda een koopje.
Het hutje had
maar ‘één
minpuntje. Moet
vanavond
opgehaald worden
want morgen wordt
ie “verplaatst”.

BUREN BEDANKT

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

Anekdote: Op woensdag avond kwam een kindje bij
de voeding en vraagt: “Mag ik een kroketje?”. Jet
moest wel lachen maar moest toch antwoorden “Tja
die hebben we niet”.

WERKZAAMHEDEN MHBO:

Onze broeders en zusters van de MHBO hadden het
vandaag niet zo druk. Deze week wisten zij een
nieuw record neer te zetten: In de gehele week
waren er … 2…. Wespensteken. Super fijn !
Top 3 van 2021
1. In spijker trappen
2. Schaaf wond(je) aan arm of been
3. Splinter in hand of been, waarvan een super
splinter van bijna 4 cm.
Tip van de EHBO-ers: Pas op bij het instappen en
uitstappen van de attracties

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 Swingshootje
per ongeluk verklapt heeft
* .. en dat is dat het drankje met liefde door de voedingsploeg
gemaakt wordt.
* dit jaar de kinderen niet vertelden dat ze ‘jarig’ waren
* …en wij hen toch van harte feliciteren !
* Er vannacht heel veel kinderen geslapen hebben
* ...en die allemaal in de grote tent lagen
* …en de andere kinderen allemaal
wakker waren
* …. behalve deze

VRAGEN AAN DE RODE BUS
• Mijn bandje zit te strak – 92x
• Ben mijn geld kwijt – 18x
• Willen jullie een cakeje of taartje? Te veel
• Hoe laat is het ? 35x
• Ik ben blut – 100x
Die laatste vraag kwam van de medewerkers.

SLOPEN IS LEUK OM TE ZIEN

De hele week hebben bijna 800 kinderen getimmerd en een
muziekstudio vol podia en opnamestudio’s gebouwd. Morgen om
half acht gaat de slopershamer er doorheen. Altijd leuk om te
even naar te kijken.

LEKKER AAN DE TOKKELBAAN

Scouting bedankt !

In samenwerking
met Scouting Petrus
Donders heeft MiniGestel een heuse
kabelbaan
opgebouwd. Zowel
gisteren als vandaag
was de belangstelling
zeer groot. Met
hoge snelheid
zoefde menig kind
over de laan, om via
het moeras vlakbij
de kassa van Marian
tot stoppen te
komen.
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Aldi
Anonieme sponsor 2
Apotheek Achter de Linden
Autobedrijf H. Schouten VOF
Bakkerij van Doorn
Berkelbike BV
Bint Jongerenwerk en Sport
Catering van Heijst
Dysto
Gakeer loonbedrijf
Het Kaashapje
HIT TECHNIEK B.V.
Woonmeij (Schijndel)
Immens Installatietechniek BV
La Gare Clothing
M. den Ouden Spackspuitbedrijf
v Leeuwen zonnewering Ambiance
Vaantje Totaal Afbouw
Wittenboer Events
Stukadoorsbedrijf Broeren van
Osch
Jan Broks voor beschikbaar stellen
voertuig tijdens boerenbruiloft
Scouting Petrus Donders
Cafetaria ’t TOPPUNT
Stichting Gesselse Kiosk
Stichting Gestelse Pomp
v.d. Bogaard BV - grondverzet en
transportbedrijf
We bedanken ook iedereen die we
eventueel vergeten zijn.

TOPPUNT

bedankt voor het bakken van de lekkere
Franse frietjes.

Info voor ouders over vakantieplanning 2022.
Creatieve Week 2022
22 aug t/m 26 aug
Mini-Gestel 2022
29 aug t/m 2 sep
Dus ouders niet op vakantie in deze weken !

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

