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EEN LEVENDE HANDEL OP DE PRAIRIE.  
Goeie morgen, beetje geslapen?? Vannacht waren meer dan 250 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 Cowboys en Indianen 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. Rond 12:00u 

begon het even te regenen, zou de regendans dan toch nog gevolg hebben. 

 

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 ! 

WILD WEST HAPJES VAN DE VOEDINGSPLOEG 
Vanochtend vroeg zijn ze fris en fruitig begonnen en 

gebruikten ze: 

 99 bruine broden en ½ wit 

 16 kuipjes boter 

 7  kilo boterhamworst, naast veel 

spikkeltjesworst en kaas. 

 Vele kilo’s aardbeien 

 Verrassingsijsjes van Kentalis 

 

WINNAARS SPEURTOCHT WOENSDAGAVOND: 
1. Tata Pieters verkleed als Indiaan 

2. Evie Hanink verkleed als Cowboy 

3. Guusje van de Garde verkleed als Cowboy 

 

 

EHBO LEED: 
Vandaag hadden de EHBO-ers het ontzettend rustig. 

Tijdens deze handelsdag zijn geen ongelukken 

gebeurt. Alleen hadden de Cowboys en Indianen  

regelmatig geldnood, maar daar kan de EHBO weinig 

aan doen. 

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 

BERICHTJE VAN DE RAZENDE REPORTERS 
door Romy den Ouden en Isabelle van Meerwijk 

Vandaag alweer een mooie nieuwe dag. Mensen 

lopen vrolijk rond. Je ziet veel kraampjes en mooie 

versierde hutten. Lekker veel verkopen !!! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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. 

Het weer: Voor de handel 8, voor het wakker zijn 3   DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 

 

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 Gerlof Trommelen en DJ Passie   

23:30u einde Dorpsfeest 

 

 
 

Gerlof Trommelen 
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HET WAS GOED HANDELSWEER, DE GOEDEREN WISSELDEN SNEL VAN EIGENAAR 

  

ACTIVITEITEN VAN VANDAAG EN MORGEN 
Een hoop Mini-Gestelnaren 

hebben na een “goede nachtrust” in 

hun hutje of de grote tent 

vanmorgen leuke spullen 

meegenomen om te verkopen. 

De handel kwam al vroeg op gang, 

en zoals elk jaar ook de run op 

koeken door de begeleiders. Ook 

morgen kun je weer verkopen en 

kopen, dus ook morgen mag je 

weer spulletjes en cake meenemen.  

 

KERKELIJKE INZEGENING 
In de naam van de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest. De Mini-

Gestelde kerk is ingezegend door 

ereburger pastoor emeritus Joop 

van Corven 

 

 

KENTALIS BEDANKT 
Vanmiddag hebben we mogen genieten van een lekkere ijsco, die 

door Hero zijn geschonken en door Kentalis ter beschikking zijn 

gesteld. Toppie en lik lik. 

 

 

INTERVIEW MEDEWERKER ROOS 
Door: Romy den Ouden en Isabelle van Meerwijk 
 

 Hoelang werk je hier al ? 

Roos: ik doe al 3 jaar mee. 

 Waarom werk je hier ? 

Roos: Omdat ik het een leuk gezelschap vind. 

 Wat vind je van de markt 

Roos: Het is leuk omdat het niet regent. 

 Wat koop je meestal ? 

Roos: eten, Grofert en Dopy. 

 Wat doe je het liefst bij Mini-Gestel ? 

Roos: De kindjes helpen. 

 

Romy en Fenna: Geniet van de dagen en tot morgen.  

SPONSOREN 
 Architectenbureau A.M. van Boven 

 Autobedrijf H. Schouten VOF 

 Cafetaria 't TOPPUNT  

 Catering van Heijst  

 Damesmodezaak 't Koetske 

 DataBalance 

 Diamant 

 Financieel Economisch Adviesburo 

Reny Schellekens B.V.  

 Formido 

 Feestcafé Shooters 

 Gersjes Gietijzeren Ramen B.V.  

 Mars 

 Mc Cain  

 Mechanisatiebedrijf W.A.M. Megens  

 Mitra van der Donk 

 Munster Tweewielers 

 No Limit Fashion 

 Prinsen Verzekeringen & Hypotheken 

 Rabobank 

 Remia  

 Schildersbedrijf van Erp 

 Schoonheidssalon Solange 

 Smederij van de Helm 

 Stukadoorsbedrijf Pijnappels en ZN 

 Tonny van Lent Groenten en Fruit 

 van Vreede Broodbakkerij 

 v/d Bogaard BV - grondverzet en 

transportbedrijf 

 Willy Schellekens (uw Vakzaak) 

TOPPUNT 
bedankt voor het bakken van de lekkere 

frietjes. 

LEKKERE AARDBEITJES 
Hebben jullie ze 

gisteren en 

vandaag gezien? 

Die heerlijke 

aardbeien van 

Vennenhof. In de 

Rode Bus en in 

de voedingstent 

werd er in ieder geval  heerlijk van 

gesmuld. Jammie, jammie. 

WERELDWINKEL - JUBILEUM 
In verband met hun 10-jarig jubileum organiseert de 

Wereldwinkel een knutselwedstrijd met voorkeur van gebruikt 

materiaal. Meer informatie: www.berlicum.wereldwinkels.nl 

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

