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DE VLAKTE VOL MET RUIMTESCHEPEN. 
Vanmorgen liepen de eerste kinderen rond half 10 over het laantje naar de poort van Mini-Gestel. De kinderen 
hadden flink geoefend en er werd volop meegezongen en gedanst op ons MG lied “Mini-Ruimtereis”. Hierna werd 
de poort geopend en stroomde het veld weer vol. Tijdens een verfrissende regenbui zorgde ons “animatieteam 
2.0” voor vermaak in de grote tent. Naast dansen en springen in de tent, werd er op het veld gebroederlijk 
gewerkt aan de diverse onderkomens voor het slapen op woensdagavond. Naast het bouwen was er ook tijd om 
mee te doen aan de ‘Wie-Doet-Wat race’ en de Mini-Gestelse burgemeester en wethouder verkiezing. Lees maar 
snel verder wie onze burgemeester, wethouders, razende reporters, terreinhouders en postbodes zijn geworden. 
 

 

ASTRONAUTENVOEDSEL 
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk met het 
maken van eten en drinken voor onze astronauten. 
Was even wennen met de nieuwe toegangsbandjes 
maar na enkele scans begon het te draaien als 
vanouds. De kinderen komen steeds vroeger maar je 
krijgt pas na 10:45u drinken en 11:00u een 
boterham. Voor al dat lekkers gebruikten ze: 
• 141 bruine broden met 20  kilo boterhamworst, 

14  kilo kaas en 15 kilo spikkeltjes worst 
• 150 kopjes koffie voor ouders 
• En Kosmomiks wel 100 liter.  

BILJART VERENIGING ’T KRUKSKE 
Het organiseren van de Creatieve Week en Mini-
Gestel zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen 
van sponsoren. Spontane initiatieven zoals van 
Biljartvereniging ’t Krukske die samengaat met de 2 
andere biljartverenigingen in Gestel en hun clubkas 
aan Mini-Gestel schenkt worden  zeer gewaardeerd ! 
 

Harrie Smits van 
Biljartvereniging ’t 
Krukske 
overhandigt 
cheque aan 
penningmeester 
Hans terwijl 
voorzitter Mark 
toekijkt. 

 

POST VOOR DE ASTRONAUTEN 
De hutjes zijn genummerd, de 
postbodes zijn benoemd. Dus laat 
maar komen die briefkaarten. Wel 
in de brievenbus links bij de 
koffiecorner doen en het 
HUTNUMMER vermelden ! 
Overigens kun je bij de 
koffiecorner voor 50 cent een lekker kopje koffie 
of thee drinken. 

VERKIEZING MOOISTE RUIMTESCHIP  
Donderdag zal het mooiste ruimteschip van  
Mini-Gestel worden gekozen door het 
“Ministerie van  ruimtezaken en burgerwerken”. 
De prijs is een geldbedrag van 10 Mini-Gestelse 
Euro, te besteden op donderdag en vrijdag op de 
markt van Mini-Gestel. 

INFORMATIE VOOR HET THUISFRONT 
Woensdag wordt er weer geschilderd ! Er mag geen 
eigen verf meegenomen worden om de 
ruimtevoertuigen te schilderen; wij zorgen voor de 
verf. Breng wel een kwast en bakje mee en trek 
oude kleding aan ! 

WERKZAAMHEDEN SHBO: 
Onze broeders en zusters van de SHBO (Space 
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag druk.  
• 1x splinter nabij het oog 
• 7x in spijker getrapt  
• 4x ruimtekoorts 
• 820 paar natte voeten 
Tip van de EHBO-ers: 
Neem geen zoetigheid mee 
 

 

GESPOT: 

TOILETJUFFROUW A.I. 

WILLIAN GEERTS 

INFORMATIE OVER HET SLAPEN 
Je mag alleen blijven slapen als je meedoet aan de 
spelletjes of spooktocht !!! 
 

Aanmelden vóór woensdagmorgen 11:00u: 
1) ga naar www.minigestel.nl/ouderportaal 
2) meld aan en kies ticket van je kind 
3) kies activiteit spelletjes of speurtocht 
 

* Spelletjes: vanaf 18:30u slaapspullen brengen. 
* Spooktocht: vanaf 20:00u slaapspullen brengen 
 

Het weer: De natte spijkers kregen geen tijd om te drogen     DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
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WE HEBBEN EEN NIEUWE BURGEMEESTER 
In een spannende verkiezing is de nieuwe burgemeester van Mini-Gestel 
2019 geworden: Fenne Schellekens, de wethouders zijn Boris Dupont en 
Stef van Os. Ze hebben weer belangrijke taken te vervullen dit jaar. Zo 
moet de burgemeester o.a. de poorten openen en op vrijdag de feestavond 
starten door het kampvuur aan te steken. De wethouders hebben o.a. de 
belangrijke taak om de boerenbruiloft van woensdag in goede banen te 
leiden en de danswedstrijd op de feestavond te jureren ! 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* Kosmomiks voor 2% een geheim ingrediënt bevat 
* .. en dat is … dat kun je morgen lezen in Ons Bloike. 
* Vandaag Teuntje Koolen jarig is 
* Er 120+ hutjes zijn genummerd en dat er nog steeds 
bijkomen,  zoveel zelfs dat we 0, 34a, 34b,34c en 216 hebben. 

ANIMATIE TEAM 2.0 PRESENTEERT PROGRAMMA WOENSDAG 
Hoelaat  Wat Waar 

09.45-10.15 Opening Podiumwagen 

10.30-11.30  Schilderen op hout Tent  

11.30-14.30 Voorrondes MGKD Tent 

12.30-13.30 Spijkerslaan 
toernooi 

Veld iedereen 
Tent na MGKD 

14.00-15.00 Levend cluedo Veld groot  

15.30-16.00 Afsluiting Tent  

POSTBODES, TERREINHOUDER EN RAZENDE REPORTERS 
In de wie-doet-wat race hebben 
IJske Bakker, Benthe Blaak, 
Britt Bigmans, Geertje 
Hoevenaars, Marieke Schouten 
en Anne Koot zo snel het ruimte 
parcours gelopen dat zij de 
officiële postbodes mogen zijn.  
 
 

De terreinhouders van dit jaar zijn: 
Donny Veerdig en Storm van 
Kasteren; zij hebben de enige 
betaalde baan (in Mini-Gestelse 
euro’s) van Mini-Gestel en de taak om 
het terrein veilig te houden door af 
en toe het terrein schoner en meer 
bereikbaar te maken. 
Daarnaast zijn Renske Naus en Romy 

Habraken onze razende reporters voor de komende dagen. We 
zijn benieuwd naar hun stukjes in Ons Bloike. 

 

WAT DOEN WE MORGEN 
Morgen wordt een spannende dag. We beginnen met de boeren 
bruiloft. Iedereen is uitgenodigd om de stoere astronauten Noa 
Cromsigt en Shanti van de Griendt in het onecht te zien 
verbinden door de echte wethouder van Sint-Michielsgestel en 
natuurlijk onze eigen burgemeester en wethouders.  
Overdag gaan we de hutten schilderen en krijgen jullie plastic. 
‘s Avonds zijn er de woensdagavondactiviteiten (spelletjestocht 
en spooktocht) en mogen jullie blijven slapen in je hut of de 
grote tent.  

 SPONSOREN 
➢ Absoluut party's & Meetings 
➢ Anonieme sponsor 3   
➢ Assurantiebedrijf Klomp BV 
➢ Bakkerij van Vreede 
➢ Hema 
➢ Kapteijns Grondwerken 
➢ Michiel Adriaanse 
➢ Mitra van der Donk 
➢ Munster Tweewielers 
➢ Notariskantoor Mandos 
➢ Oetelaar Schoenmode 
➢ PontMeyer (Den Bosch) 
➢ Rob v/d Heuvel Auto's 
➢ Schildersbedrijf van Erp 
➢ Smederij Thijs van de Helm 
➢ Snackbar 't Huukske 
➢ ThijssenS Advies 
➢ Toren4 Lunchcafé 
➢ v Leeuwen zonnewering Ambiance 
➢ van Boven Architecten 
➢ Van den Hurk Grondwerken 
➢ van Hamond 
➢ Vennenhof.nl 
➢ Willekens Bedrijfswagens BV 

LEKKERE SPEKKEN 
Gisteren 
mochten we 
smikkelen van 
de lekkere 
spekken 
geschonken 
door Primera 
Kapteijns. 

 

OH, OH, WAT ZIJN ZE TOCH LEKKER 
Die zon overgoten zoete aardbeien van 
Vennenhof. Ze moesten onder bewaking 
binnen gebracht worden       
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