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EEN LEVENDE HANDEL TUSSEN NOG OP AARDE ZIJNDE RUIMTESCHEPEN.  
Goeie morgen, beetje geslapen?? Helaas niet op het terrein. De burgemeester Fenne had tijdens haar verkiezing 
beloofd dat iedereen dit jaar een extra euro krijgt. En die belofte heeft ze vandaag waar gemaakt. Ondanks de 
regen kwam snel na de opening kwam de handel op gang. Knuffels, cakejes, chips en andere goederen gingen van de 
hand. Alle astronauten kregen friet vandaag, gebakken door Nassar van ’t Toppunt. Vanwege het weer was de 
vrijmarkt voornamelijk in de tent, maar gelukkig trotseerden velen de regen en handelden bij hun zelf 
getimmerde hut.

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.  
Entree voor (groot)ouders is gratis. 

ASTRONAUTENVOEDSEL 
Met regen en zonneschijn, de voedingsploeg zorgt 
er telkens voor dat er genoeg eten en drinken is 
voor onze astronauten en medewerkers.  
• Naast de boterhammen schenken ze 4950 

bekertjes Kosmomiks per dag. Hiervoor wordt 
wel 850 liter water gebruikt. Jet vertelde erbij 
dat dit alles met liefde gemaakt wordt. Oeps zei 
ze, heb ik zomaar het geheime ingrediënt van de 
Kosmomiks verraden. 

• 750 koppen koffie voor medewerkers 

VERKOOP 
Morgen krijgen jullie allemaal 
weer Mini-Gestels geld als jullie 
het terrein op komen. Bij slecht 
weer zal er in de tent wederom 
een marktplaats komen. Na 
morgen is het geld niks meer 
waard, dus kopen, kopen, kopen !  
Om 11:00u volgt nog een veiling 
bij de kiosk. 
 

Foto: De burgemeester tijdens 
uitdelen van door haar beloofde geld. 

 

POST VOOR DE ASTRONAUTEN 
Wegens verbouwing van het terrein 
wordt er op vrijdag geen nieuwe 
post meer aangenomen. De 
postbodes zijn druk bezig om de al 
aangeleverde post te verwerken.  
De koffiecorner is tijdens de verbouwing gewoon 
bereikbaar en voor 50 cent kun je al een lekker 
kopje koffie of thee drinken. 
 

WERKZAAMHEDEN SHBO: 
Onze broeders en zusters van de SHBO (Space 
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag druk.  
• 16x wateroverlast in hun schoenen 
• 32x geld kwijt 
• 14x vals geld van voorgaan de jaren 
• 3x super snel alle cakejes verkocht 
Tip van de SHBO-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: Wisselvallig weer met regen die de ruimtehandel beïnvloedt           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 burgemeester en 
wethouders 
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 EN ACTIVITEITEN 

     

MOOISTE HUTJE VAN MINI-GESTEL 2019 
Hut 0 en 44 zijn 
verkozen tot mooiste 
hutjes 2019. Hut 0 
heeft de prijs van 10 
euro die hierbij hoort 
al ontvangen. 
Bewoners van hut 44 
kunnen prijs afhalen 
bij cententeller Hans 
in de Rode Bus. 

ANIMATIE TEAM 2.0 PRESENTEERT PROGRAMMA VRIJDAG 

Hoelaat  wat waar 

08.45-09.15 Opening Podiumwagen poort 

12.00-12.30 Afsluiting  Tent 

WISTEN JULLIE DAT.... 
* vandaag weer geen jarige hadden en hoefden te zingen 
* … en dat vindt John heel fijn want hij zingt met schorre stem. 
* je morgen weer Mini-Gestels geld krijgt 
* medewerkers van alles verzinnen om geld te 
verdienen. 
* ze nog steeds graag cakejes eten 
* niet alleen cakejes maar bijna alle snoepjes 
en koekjes 
* plaatjes bij DJ Hans & Hans aangevraagd 
konden worden 
* op de vrijmarkt wel 320 astronauten waren 
die van alles verkochten omdat ze morgen op 
ruimtereis gaan. 
* dat we een levend mini-gestels 
vrijheidsbeeld hebben. 

KIND CREËERT NIEUWE VRAAG OF TOCH NIET. 
Gisteren vertelde Luuk dat hij Mini-Gestel 
heel erg leuk vindt. Zo leuk zelfs dat hij een 
zelf gemaakt Mini-Gestel shirt draagt. 
Wij van de organisatie vinden dit een goed 
idee. Wij vragen ons nu af of er misschien 
meer kinderen een Mini-Gestel shirt in thema 
zouden willen hebben. Bij voldoende 
belangstelling laten we ze maken. 
Laat dit even weten bij de Rode Bus of stuur 
een e-mail naar pr@minigestel.nl 

MEDEWERKERS WORDEN VERWEND DOOR OUDERS. BEDANKT! 
 

SPONSOREN EN VRIENDEN 
➢ Afbouwbedrijf ’t Vaantje 
➢ Aldi 
➢ Autobedrijf H. Schouten VOF 
➢ Bakkerij van Doorn 
➢ Bint jongerenwerk en sport 
➢ Cafetaria 't TOPPUNT 
➢ Het Kaashapje 
➢ HIT TECHNIEK B.V. 
➢ Hurks van der Linden BV - 

bouwbedrijf 
➢ La Gare Clothing 
➢ M. den Ouden Spackspuitbedrijf 
➢ Mars 
➢ Remia 
➢ Roy Kapteijns 
➢ Vaantje Totaal Afbouw 
➢ Willy Schellekens (uwvakzaak) 

OM TE SMULLEN OP HERHALING 
Die heerlijke aardbeien van Vennenhof 

 

 

TOPPUNT 
bedankt voor 
bakken van de 
lekkere Franse 
frietjes die 
door een Belg 
erin gegooid 
worden 

 

COLDCASE: RAFAEL WAARTS ZOEKT… 
Rafael is 2 jaar geleden zijn paarse 
monster vampier tijdens Mini-
Gestel kwijt geraakt. En dat vindt 
hij heel vervelend. Hij vraagt of 
iemand hem toen gevonden heeft. 
Hij is te herkennen aan hoorns op 
zijn hoofd en zwarte schoenen. 
Alvast bedankt. Af te geven bij de 
voedingstent. 
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