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Een levende handel in het paleis van de sultan.  
Goeie morgen, beetje geslapen?? Vannacht waren ruim 300 kinderen aanwezig die hun record niet-slapen wilden 

verbeteren. Dat lukte niet bij iedereen, want het record geldt alleen als je om 10:00u weer terug bent. Al snel na de 

opening kwam de handel goed op gang. Knuffels, cakejes, chips en andere goederen gingen van de hand. Alle 

jongens en meisjes kregen friet vandaag, gebakken door Nassar van ’t Toppunt, samen met Moontje Kloontje en 

Terry-Herrie. Niet alleen bij de hutjes maar ook op de vrijmarkt werd flink gehandeld.. In de middag werden door 

kinderen platen beschilderd die tegenover Toren4 opgehangen gaan worden. 

 

KAARTEN VOOR VRIJDAGAVOND 
Morgen tussen 11:00u en 12:30u zijn er aan de kassa 

kaarten in de voorverkoop voor de vrijdagavond à  

€ 5,=.   

VERKOOP 
Morgen krijgen jullie allemaal ook weer Mini-

Gestels geld als jullie het terrein op komen. Bij slecht 

weer zal er in de tent een marktplaats komen.  

Na morgen is het geld niks meer waard, dus kopen, 

kopen, kopen ! 

EHBO WERKZAAMHEDEN VAN VANDAAG: 
Vandaag hadden de EHBO-ers het ontzettend rustig. 

Tijdens deze handelsdag zijn geen ongelukken 

gebeurt. Alleen hadden de kinderen regelmatig 

geldnood, maar daar kan de EHBO weinig aan doen. 

• 25x Schaafwond aan de armen 

• 35x mijn geld is weg 

• 12x de wensgeest of djinn gezien 

• 3x tegen marktkraam gelopen 

OOSTERSE HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG 
Onder een lekker zonnetje genoten kinderen van de 

heerlijke boterhammen. Vandaag werden er 120 

bruine broden, 12 kuipjes boter, 6  kilo kaas en 7 kilo 

spikkeltjes gebruikt. 

 

DE SLAAPNACHT OF LIEVER DE WAKKERNACHT. 
Er waren vannacht ruim 300 

kinderen die het record 

wakker zijn wilden 

verbreken. Veel kinderen 

waren inderdaad om 07:00u 

nog wakker, diverse hiervan 

zagen we om 10:00u zowaar 

terug.  

Sommige kinderen waren zo 

wakker en fit dat ze vroegen 

om een activiteit uit te 

mogen voeren. Onze 

coördinator Angelique vindt het zeer fijn dat ook ‘s-

nachts de toiletten schoon gemaakt worden. Jongens 

bedankt! 

De organisatie is dan ook van plan om volgend jaar 

naast het ‘slaapbriefje’ ook een ‘Wakkerbriefje’ te 

maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELING VOOR KINDEREN EN OUDERS 
Morgen gaan de poorten al om 09:00u open. Vanaf 

12:00u mogen de kinderen naar huis. Het is de 

bedoeling dat de kinderen en ouders de spullen op tijd 

uit de hutjes halen en mee naar huis nemen. 

Om 12:30u gaat de slopershamer door de hutjes. 

GROOTS DORPSFEEST 
Morgen sluiten we Mini-Gestel traditioneel af met een Dorpsfeest. 

Voor de kinderen hebben we diverse kermisattracties en worden ze 

voorzien van een droogje en een natje. Voor de ouders hebben we een 

bijzondere muziekavond in elkaar gezet. Het programma ziet er als 

volgt uit: 

18:00u opening van het Dorpsfeest  

18:15u aansteken kampvuur door Mini-Gestelse burgemeester en 

wethouders 

18:45u aanvang Finale “Mini-Gestel kan dansen” 

20:15u afsluiting door voorzitter 

20:30u Afwisselend Flemming en DJ Bart   

23:30u einde Dorpsfeest 
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DE FRIETBAKKERS VAN MINI-GESTEL 
Door : Leonie van de Westelaken en razende reporters 

Moos Ogiers en Sylke Verbruggen.  

Al 9 jaar bakken Simone en Terry samen met Nassar van ’t 

Toppunt de frietjes voor de kinderen. Per jaar gaat er dan 

ook zo’n 150 kilo friet doorheen!! Zelf vinden ze frietjes 

ook erg lekker, vooral hardgebakken met mayonaise. Ook 

als ze al de hele dag frietjes hebben gebakken dan eten ze 

samen nog even een bakje leeg. Donderdag vinden ze 

natuurlijk de leukste dag van Mini-Gestel. Want dan zijn 

er…. Juist: frietjes!! Ze zijn er dan ook super goed in, dit 

komt natuurlijk omdat ze beide in de jongere jaren een bijbaantje hebben gehad in de friettent. Simone en Terry 

vinden het niet erg dat ze niet rond kunnen lopen, want nu ze de hele dag frietjes bakken zien ze alle kinderen. Dat 

vinden ze dan ook wel erg leuk, en alle kinderen vinden hun ook leuk want ze krijgen frietjes. Met mayonaise, 

getapt door onze vaste pompbediende Tim van Hamel. 

 

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG  
Vandaag hadden we een speciale activiteit. In samenwerking met 

Henk de Rijker, Toren4 en Gemeente Sint-Michielgestel mochten 

een tiental kinderen grote platen beschilderen. Deze platen worden 

opgehangen aan de bouwhekken bij de bouwplaats in het centrum. 

De kinderen samen met de Mini-Gestelse burgemeester, de 

kinderburgemeester, Henk de Rijker en vertegenwoordigers van de 

gemeente zullen deze morgen onthullen. Dit vindt plaats morgen 

om 15:00u bij Toren4 ( de nieuwe naam van Lunchgalerij de 

Rijker). Iedereen is van harte welkom naar deze onthulling te 

komen. Hierbij een impressie van de schilderactiviteit 

 

  

WISTEN JULLIE DAT.... 
* je morgen weer Mini-Gestels geld krijgt 

* …en dat medewerkers van alles verzinnen om geld te verdienen. 

* …. en dat ze nog steeds graag cakejes eten 

* ….. en plaatjes bij DJ Hans & Hans aangevraagd konden worden 

* …. Deze plaatjes niet altijd de goedkeuring van de DJ’s konden               

 dragen. De kinderen ze verweten niet van deze tijd te zijn… 

* Sommige kinderen zo rijk als een Sultan zijn geworden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

HULP VAN BUITENAF 
➢ Gemeentewerf en dienst uitvoering 

➢ Politie Schijndel (Wijkagenten) 

➢ Gemeente Sint-Michielsgestel 

➢ Peter de Kort (huifkar Boerenbruiloft) 

SPONSOREN 
➢ Afbouwbedrijf 't Vaantje 

➢ Apotheek Achter de Linden 

➢ Apotheek Hopveld 

➢ Autobedrijf H. Schouten VOF 

➢ Autohandel Broeren VOF 

➢ Boer Goossens 

➢ Bressers Fashion 

➢ Cafetaria 't TOPPUNT  

➢ Catering van Heijst  

➢ Herlaer VOF Drukkerij 

➢ Huibelco 

➢ Hurks van der Linden BV - 

bouwbedrijf  

➢ Immens Installatietechniek BV 

➢ Lunchgalerie De Rijker /Toren4 

➢ Mars 

➢ Michiel Adriaanse 

➢ Mitra van der Donk 

➢ Schildersbedrijf van Erp 

➢ Schoonheidssalon Solange 

➢ Smederij Thijs van de Helm 

➢ ThijssenS Advies 

➢ v.d. Bogaard BV - grondverzet en 

transportbedrijf 

➢ van Boven Architecten 

➢ Van den Hurk Grondwerken 

➢ Willy Schellekens (uwvakzaak) 

➢ Hoppenbrouwers Techniek 

TOPPUNT 
bedankt voor de 

lekkere frietjes. 
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