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KERSVERSE BURGEMEESTER OPENT VOOR HET EERST. 
Onze nieuwe Mini-Gestelse burgemeester Jurre van Pinxten verrichtte vanmorgen haar eerste officiële taak 
namelijk het openen van de poorten. Daarnaast moest hij samen met de wethouders direct aan de slag bij de Mini-
Gestelse boeren bruiloft. Vanmorgen werden Pijke en Liselot door onze burgemeester en wethouders met 
assistentie van de Gesselse wethouder Ed Mathijssen in de onecht met elkaar verbonden. Hierna werden de 
studio’s en podia voorzien van lekkere felle kleurtjes. Vele hutjes werden nog even verstevigd, spijkers werden 
omgeslagen zodat de kinderen vannacht lekker kunnen slapen.  
 

 

MUZIKALE TUSSENDOORTJES 
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk met het 
maken van eten en drinken voor onze Dj’s en 
zangers/zangeressen.  
• 130 bruine broden met 18 kilo boterhamworst,  

13  kilo kaas en 12 kilo spikkeltjes worst 
• En Swingshootje wel 95 liter.  
Ouders willen jullie aan jullie kinderen doorgeven 
dat er pas drinken en boterhammen zijn als de 
ouders van het veld zijn. 
 

 

“MINI-GESTEL KAN DANSEN” 
Op het podium in de prachtig 
versierde studio vertoonden 
diverse kinderen onder grote 
belangstelling hun kunsten. 
Dat er veel divers talent is 
was duidelijk te merken. 
 

INGRID LOHMAN BEDANKT. 
 

De verkeersbegeleiders 
van Mini-Gestel bedanken 
de bewoners van 
Nieuwsstraat 66 voor het 
elke dag klaar zetten van 
een tafeltje en stoeltjes 
bij de oversteek. 

 

BOERENBRUILOFT 
Door razende reporter Fien: 
Pijke en Liselot zijn vanmorgen in het onecht 
getrouwd. Dat ze dat durven ! Ze zien eruit om door 
een ringentje te halen. Ze zeiden beide JA ! 
Het was een leuke bruiloft.  
Aldus de razende reporter… 

INFORMATIE VOOR HET THUISFRONT 
Morgen is het marktdag. Omdat 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 ! 

KAARTEN VOOR KINDERKERMIS 
Morgen vanaf 10:30u zijn er aan de kassa kaarten in 
de voorverkoop voor de kinderkermis à € 5,=. 
Natuurlijk ook vrijdag aan de kassa. 
Entree voor (groot)ouders is gratis. 

POST 
Tot morgen kan er post gestuurd worden. 
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. 

WERKZAAMHEDEN MHBO: 
Onze broeders en zusters van de MHBO (Muzikale 
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag rustig.  
• 7x schaafwond 
• 1x losse kies 
Tip van de MHBO-ers: Neem iets mee waar je op 
kunt zitten tijdens de verkoop dan blijft je bips 
heel.  

DE NIEUWE BURGEMEESTER 
Door razende reporter Fien: 
Jurre vind het leuk en vet om burgemeester te zijn. 
Hij vindt het leuk om dingen te veranderen en als 
burgemeester kun je dat. Jurre vind het wel een 
beetje spannend. 
 

GEZOCHT DOOR MEDEWERKERS 
* Claudia en Ilse zoeken leuke knutselspullen. Ze 
lopen op het terrein dus spreek ze gerust aan. 
 
 
 
 

Slapen – geef warme kleding mee! 
* Speurtocht: vanaf 18:30u slaapspullen brengen. 
* Spooktocht: vanaf 20:30u slaapspullen brengen 
 

Niet vergeten om de kinderen op donderdag 
tussen 07:30u – 08:00u op te halen ! 

 
 

Het weer: De spijkers krijgen een zonnig kleurtje  DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
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HET VERVEN VAN HUTJES OF JUIST SCHMINKEN? 
Elk jaar op woensdag mogen de kinderen hun eigen gemaakte hutjes verven. Dit leidt 
tot nieuwe methodes van verven zoals met je eigen haren of je handen als je bijv. je 
kwast vergeten bent. Alleen hutjes ? Nou nee, soms is het leuker om jezelf of elkaar 
te verven. Gelukkig is de verf met wat water weg te spoelen wat leidt tot lange 
wachtrijen bij de kraan. Misschien kom je nog wel een smurf tegen in het dorp; dat 
komt niet van het verven maar van het eten van smurfenijs. 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* je bij Jet kunt vragen naar de geheime ingrediënt van 
Swingshootje. 
* bij het AnimatieTeam 3.0 activiteit Kleien – zoutbrooddeeg 
vandaag meer dan 50 kinderen aanwezig waren 
* er al 100 kinderen stonden te wachten bij de ijskraam terwijl 
er nog niks omgeroepen was. 
* medewerksters Zoë Wagenaars een honden uitlaatservice is 
begonnen. Kijk maar eens op zoezouitlaatservice.nl 
* medewerker Jos (d’n Bundy) alle kinderen voor de gek hield 
met zijn bordje smurfenijs. 

ANIMATIE TEAM PRESENTEERT PROGRAMMA DONDERDAG 

WAT DOEN WE MORGEN 
Morgen is het marktdag in Mini-Gestel. Niet vergeten om heel 
veel spulletjes van thuis mee te nemen om te verkopen voor je 
hutje of op de marktplaats in de grote tent. Bij de ingang krijg 
je weer Mini-Gestels geld waarmee je leuke spullen kunt kopen.  
Vrijdag is er alleen kinderkermis van 15:00u tot 20:00u. 

BOERENBRUILOFT  
Het boeren bruidspaar van 2021, bestaande uit DJ Pijke en 
zangeres Liselot zijn vandaag onder grote belangstelling 
getrouwd. De bruiloft is voltrokken door Wethouder Ed 
Mathijssen met hulp van onze burgemeester Jurre. Al heel 

vroeg vanmorgen zat het 
bruidspaar in de 

kappersstoel bij haarstudio Masha. 
Hierna zijn ze met z’n allen naar het 
oude gemeentehuis geweest voor de 
foto sessie. Bij de Beemden werden de 
kinderen gefeliciteerd en is er voor 

hen gezongen. Het onecht 
huwelijk werd voltrokken bij de 
kiosk op het terrein. Met een 
grandioze receptie waar alle 
kinderen van Mini-Gestel door 
middel van zwaaien het 
bruidspaar veel geluk wenste. 

SPONSOREN EN VRIENDEN 
➢ 4boefjes+1 (fam. Ambrosius) 
➢ Bloem Design 
➢ BudgetPlayVerhuur 
➢ Cafe-Zaal Overberg  
➢ Chinees Indisch restaurant Nieuw 

Pom Lai 
➢ EHBO vereniging  
➢ Gersjes Gietijzeren Ramen B.V. 
➢ Jumbo 
➢ Tonny van Lent Groenten en Fruit 
➢ Vin Unique 
➢ Vink verf (Den Bosch) 
➢ Zoëzo uitlaatservice 
➢ Gert-Jan Wagteveld en d’n Dappere 

(Rien van Grinsven) - Chauffeurs 
Boerenbruiloft.  

➢ Haarstudio Masha 
➢ Wethouder Mathijssen 

OM TE SMULLEN 
Die heerlijke appels van Tonny van Lent 
glimmen niet alleen, ze zijn héél lekker 

 
En wat dacht je van die hééérlijke 

bruidstaart gebakken door 

medewerkster Sterre en gesponsord 

door de 4+1boefjes. 

 
En wat dacht je van die lekkere ijsjes 

gesponsord en uitgedeeld door La 

Rivetta. 

 

Hoe laat  Wat Waar 

11:00u Spijkerpoepen en spijkerslaan Tent (Klein) 

12:30u Muziekspeurtocht Veld (iedereen) 

14:00u Stoelendans en stopdans Tent (groot) 

15.30u Afsluiting Tent (iedereen) 

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