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EEN LEVENDE HANDEL IN DE KASTEELTUIN VAN DE KONINGIN.  
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 
ridders en jonkvrouwen kregen friet vandaag, gebakken door Nassar van ’t Toppunt. Niet alleen bij de hutjes 
maar ook op de vrijmarkt werd flink gehandeld.  

KAARTEN VOOR VRIJDAGAVOND 
Morgen tussen 11:00u en 12:30u zijn er aan de kassa 
kaarten in de voorverkoop voor de vrijdagavond à  
€ 5,=.  Natuurlijk ook ’s avonds aan de kassa. 

VERKOOP 
Morgen krijgen jullie allemaal 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 !  
Om 11:00u volgt nog een veiling bij de kiosk. 

MIDDELEEUWSE KNABBELTJES 
Omdat vandaag ridders en jonkvrouwen frietjes 
kregen werd er minder brood gegeten.  
• 99 bruine broden  
• 15 pakjes echte roomboter 
• 8  kilo boterhamworst 
• 9 kilo kaas 
• heel veel Drakenbloed, wel 800 liter. 

HET GEHEIME INGREDIËNT IS BEKEND 
Bijna elk kind heeft het wel gedronken deze week: 
Drakenbloed, een lekker en feestelijk drankje dat 
de voedingsploeg schonk. Maar wat was nou die 1% ? 
Onze razende reporter Fenne ging op zoek naar het 
antwoord.  
Fenne: Drakenbloed bestaat voor 15% uit ranja, 
84% uit water, dus wat is die overige 1%, Jet ? 
Jet: wat denk jij Fenne ? Fenne: Ik denk suiker. 
Nee, zegt Jet. Alle dames van de voeding bereiden 
het drakenbloed met héél véél liefde, dus die 1% 
staat voor “liefde” ! 

 

MINI-GESTEL RECORD ZWAARDDANSEN 
Zoals maandag aangekondigd heeft gistermiddag 
het animatieteam de record poging zwaarddansen 
georganiseerd. Noa uit hutje 27 werd de winnaar en 
verdiende daarmee naast roem en eer 5 florijnen. 

 

WERKZAAMHEDEN BROEDERS EN ZUSTERS: 
Onze broeders en zusters van de EHBO hadden net 
zoals vorig jaar tijdens de handel rustig. 
• 32x geld kwijt 
• 14x vals geld van voorgaan de jaren 
• 3x super snel alle cakejes verkocht 
Tip van de EHBO-ers: Ook bij spijkerslaan geldt 
dat naast je vingers slaan minder pijn doet dan 
erop slaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Een beetje zon geeft het ideale weer voor een marktdag.            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 
jullie voorzien van een droogje en een natje. Voor jullie 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 Koningin en adviseurs 
18:45u aanvang Finale “Mini-Gestel kan dansen” 
20:15u afsluiting door voorzitter 
20:30u DJ Crew on Tour   
23:30u einde Dorpsfeest 
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IMPRESSIE VAN DE HANDEL. 

    

SLAPEN, WAKKER, SLAPEN, WAT WORDT HET NOU ? 
Gisteren namen een 160 tal ridders en jonkvrouwen deel aan de 
speurtocht, ze bezochten 6 plekken met leuke koningspellen 
zoals stormbaan, lasergamen en kregen een lekker knakworstje 
en natuurlijk drakenbloed. Een klein 140 ridders en jonkvrouwen 
gingen voor een spooktocht naar de gemeentebossen en 
Zegenwerp. Soms waren ze een beetje bang maar omdat ze 
stoer zijn overwonnen ze dat gemakkelijk. Veel van de 300 
kinderen hadden afgesproken dat ze allemaal wakker zouden 
blijven. Veel kinderen waren inderdaad om 07:00u nog wakker, 
diverse hiervan zagen we om 10:00u zowaar terug.  
De organisatie is dan ook van plan om volgend jaar op het 
briefje naast de keuze optie speurtocht/spooktocht ook een 
optie maken voor slapen/wakker blijven..  Alle ouders en 
begeleiders hartelijk dank en speciale dank gaat uit naar 
Scouting Petrus Donders en Bint Jongerenwerk en Sport voor 
hun hulp bij de speurtocht. 

  

WISTEN JULLIE DAT.... 
* Len van Uden vandaag 7 is geworden 
* Anouk Langstraat vandaag 10 is geworden 
* Medewerkster Serena vandaag ook jarig is. 
* We gisteren een lui kind bij de rode bus hadden  
* .. en dat de appel niet ver van de boom valt. 
* je morgen weer Mini-Gestels geld krijgt 
* medewerkers van alles verzinnen om geld te verdienen. 
* ze nog steeds graag cakejes eten 
* plaatjes bij DJ Hans & Hans aangevraagd kunnen worden 
 

VRIJMARKT DOOR DE OGEN VAN ONZE RAZENDE REPORTERS 
Romy over de markt: 
De markt is leuk en de kinderen hebben het naar de zin 
Ze verkopen hele leuke spulletjes. Ik vind het fijn te zien dat 
de kinderen het zo naar de zin hebben. 
Fenna over de frietjes: 
Beetje raar dat je op Mini-Gestel friet kan halen, maar ze 
waren lekker en lekker dun ook ! 
 

 

SPONSOREN 
➢ Afbouwbedrijf 't Vaantje 
➢ Autobedrijf H. Schouten VOF 
➢ Autohandel Broeren VOF 
➢ Bakkerij van Doorn 
➢ Cafetaria 't TOPPUNT 
➢ Hurks van der Linden BV - 

bouwbedrijf 
➢ Mars 
➢ Remia 
➢ Willy Schellekens (uwvakzaak) 
➢ Stichting Duizendpoot 
➢ Donders Lichtagentuur VOF 
➢ Het Kaashapje 
➢ Immens Installatietechniek BV 

HULP VAN BUITENAF 
➢ Scouting Petrus Donders 

➢ Bint jongerenwerk en sport 
➢ Wout van Erp (Wifi) 

➢ Roy Kapteijns 

OM TE SMULLEN OP HERHALING 
Die heerlijke aardbeien van Vennenhof 

 

TOPPUNT 
bedankt voor de lekkere frietjes.  

 
 

HOLAF EN COLAF ZEGGEN 
Super dankjewel 
aan alle ridders en 
jonkvrouwen voor 
de grote 
hoeveelheid Olaf 
spullen !!! 
 

CREATIEVE WEEK ZOEKT KNUTSELSPULLEN 
Claudia en Ilse v/d Boogaard lopen morgen op 

het veld rond en kopen graag de knutselspullen. 

Dus zoek je kast uit en breng de spullen mee.   
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