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BURGEMEESTER OPENT MET ACTIVITEITEN IN TEKEN VAN HET SLAPEN. 
Onze nieuwe Mini-Gestelse burgemeester Fenne Schellekens verrichtte vanmorgen haar eerste officiële taak 
namelijk het openen van poorten. Daarnaast moest ze samen met de wethouders direct aan de slag bij de Mini-
Gestelse bruiloft. Vanmorgen werden Noa en Shanti door onze burgemeester en wethouders met assistentie van 
de Gesselse wethouder Ed Mathijssen in de onecht met elkaar verbonden. Hierna werden de ruimteschepen 
voorzien van lekkere felle kleurtjes. Vele hutjes werden nog even verstevigd, spijkers werden omgeslagen zodat 
de kinderen vannacht lekker kunnen slapen. De voorronde van ‘Mini-Gestel kan dansen’ werd zeer druk bezocht en 
leverde enkele hoogstandjes op. 
 

 

ASTRONAUTENVOEDSEL 
Onze voedingsploeg was vandaag weer druk met het 
maken van eten en drinken voor onze astronauten.  
• 141 bruine broden met 20  kilo boterhamworst, 

14  kilo kaas en 15 kilo spikkeltjes worst 
• 0 potten pindakaas 
• En Kosmomiks wel 95 liter.  
 

 

“MINI-GESTEL KAN DANSEN” 
Door de razende reporters. 
We zijn vandaag bij de voorrondes van de 
danswedstrijd geweest. Gezien het aantal 
deelnemers had de leiding besloten: IEDEREEN IS 
DOOR. Hierna volgde een open podium waarin 
iedereen mocht optreden. Het eerste groepje begon 
al goed en hiermee zat de stemming er al goed in. 
Een van de groepen waren Mette en Evi, die een 
supergoed optreden neerzetten. En een van de 
groepjes is blijkbaar een zanggroep. 
De finale is op vrijdagavond. 

BOERENBRUILOFT 
Door de razende reporters 
Het huwelijkspaar is aangekomen in de ruimtejeep; 
zo dadelijk zeggen ze het ja-woord. De ouders 
vinden het goed. Noa zegt JA; Shanti zegt JA.  
De ringen worden gebracht en omgedaan.  
Ze zijn getrouwd ! 
Interview met ouder: wat vindt u ervan dat uw kind 
op deze leeftijd al trouwt ? 
“Heel leuk om het juist op deze leeftijd te zien” 
Vraag aan Shanti en Noa: was het leuk om te 
trouwen ? “Ja, enorm leuk ! En de taart is enorm 
lekker ! 
Het was een leuke bruiloft, aldus de razende 
reporters. 

POST VOOR DE ASTRONAUTEN 
Tot en met donderdag kan er post gestuurd worden. 
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. 

MORGEN 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. 

WERKZAAMHEDEN SHBO: 
Onze broeders en zusters van de SHBO (Space 
Hulp Bij Ongelukken) hadden het vandaag druk.  
• 1x schijnsplinter (was korstje van dag ervoor) 
• 2x tegen plank aangelopen 
• 7x in spijker getrapt  
• 32x wespensteek 
• 4x vastzitten in de blubber 
Tip van de SHBO-ers: Neem iets mee waar je op 
kunt zitten tijdens de verkoop dan blijft je bips 
droog 

GEZOCHT DOOR MEDEWERKERS 
* Claudia, Ilse, Sanne, Rowie, Kelly en Mariska 
zoeken Donald Ducks, Tina’s, Stoepkrijt, Crepe 
papier en andere knutselspullen. Ze lopen op het 
terrein dus spreek ze gerust aan. 
* Holaf en Colaf gaan morgen op zoek naar Olaf 
spulletjes om te kopen. Ze moeten alleen eerst 
even een schoonheidsslaapje doen        . Ze zullen 
zichzelf melden als ze op het terrein zijn..  
 
 
 
 

Slapen: Kijk op Facebook of Website 
Bij het ter perse gaan van OnsBloike was niet 
bekend of het wel of niet slapen was. Dus houdt 
onze website facebook pagina in de gaten 
 
* Speurtocht: vanaf 18:30u slaapspullen brengen. 
* Spooktocht: vanaf 20:30u slaapspullen brengen 
 

Niet vergeten om de kinderen op donderdag 
tussen 07:30u – 08:00u op te halen ! 

 
 

Het weer: Zonnig met hier en daar een ruimtenevel  DAGBLAD VAN EN VOOR MINI-GESTELNAREN 
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HET VERVEN VAN HUTJES OF JUIST SCHMINKEN? 
Elk jaar op woensdag mogen de kinderen hun eigen gemaakte hutjes verven. Dit leidt 
tot nieuwe methodes van verven zoals met je eigen haren of je handen als je bijv. je 
kwast vergeten bent. Alleen hutjes ? Nou nee, soms is het leuker om jezelf of elkaar 
te verven. Gelukkig is de verf met wat water weg te spoelen wat leidt tot lange 
wachtrijen.  

WISTEN JULLIE DAT.... 
* je bij Jet kunt vragen naar geheime ingrediënt van 
Kosmomiks. 
* Stijn Nijrolder en Simone van der Sleen vandaag in het 
onecht zijn getrouwd. 
* .. en dat wij hen veel geluk en voorspoed wensen. 
* bij het AnimatieTeam 2.0 activiteit Kleien – zoutbrooddeeg op 
dinsdag wel 75 kinderen aanwezig waren 
* .. en vandaag bij het ‘schilderen op hout’ 45 kinderen kwamen 
verven. 

ANIMATIE TEAM PRESENTEERT PROGRAMMA DONDERDAG 

WAT DOEN WE MORGEN 
Morgen niet vergeten om heel veel spulletjes van thuis mee te 
nemen om te verkopen voor je hutje of op de marktplaats in de 
grote tent. Want morgen krijgt iedereen Mini-Gestels geld 
waarmee je leuke spullen kan kopen.  Niet al je geld meteen 
opmaken want op vrijdag is er nog een dag waar je spullen mag 
kopen en verkopen en de grote veiling waar de mooiste spullen 
worden geveild ! 

BOERENBRUILOFT  
Het boeren bruidspaar van 2019, bestaande uit astronauten 

Shanti en Noa, zijn vandaag onder 
grote belangstelling getrouwd. De 
bruiloft is voltrokken door 

Wethouder Ed Mathijssen met 
hulp van onze burgemeester Fenne. 
Al heel vroeg vanmorgen zat het 
bruidspaar in de kappersstoel bij haarstudio Masha. 

 Hierna zijn ze met z’n allen naar het 
oude gemeentehuis geweest voor de 
foto sessie. Bij de Beemden werden 
de kinderen gefeliciteerd en is er 
voor hen gezongen. Het onecht 
huwelijk werd voltrokken bij de 
kiosk op het terrein. Met een 
grandioze receptie waar alle 
kinderen van Mini-Gestel het 
bruidspaar veel geluk wenste. 

 Sponsoren 
➢ 4boefjes (Ambrosius) 
➢ Bloem Design 
➢ BudgetPlayVerhuur 
➢ Cafe-Zaal Overberg  
➢ Chinees Indisch restaurant  

Nieuw Pom Lai 
➢ EHBO vereniging  
➢ Gersjes Gietijzeren Ramen B.V. 
➢ Gert-Jan Wagteveld (Chauffeur 

Boerenbruiloft)  
➢ Haarstudio Masha 
➢ Jumbo 
➢ Tonny van Lent Groenten en Fruit 
➢ Vin Unique 
➢ Vink verf (Den Bosch) 
➢ Wethouder Mathijssen 

OM TE SMULLEN 
Die heerlijke appels van Tonny van Lent 
glimmen niet alleen, ze zijn héél lekker 

 
En wat dacht je van die heeerlijke 

bruidstaart gesponsord door de 

5boefjes 

 
 

 
Wat kijkt peetoom Teun toch TROTS 

 

Hoelaat  Wat Waar 

09.45-10.15 Opening Podiumwagen poort 

11.00–12.00  DiDaDoe mee theater Tent 

12.30-13.30 DJ contest Tent 

14.00–15.00 Ufo werp finale 
 

Veld 

15.30–16.00  Afsluiting Tent  
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