De tulband van Bandari!
Nieuws met Ninthe en Alina

Dinsdag 21 augustus 2018

Lieve kinderen in Bandari!
Wat ontzettend leuk dat jullie er vandaag weer bij waren!
Gelukkig hadden we ook vandaag weer prachtig weer in Bandari ☺
Waren jullie ook zo geschrokken van de rovers? Ninthe en Alina moesten echt nog
even bijkomen. De mooie grote en glimmende diamant is gestolen. Vanmiddag was
de sultan er weer. Hij is erachter gekomen dat de diamant gestolen is en is daar
absoluut niet blij mee. De sultan vertelde ons dat de geest in de tulband steeds
zwakker wordt. De geest zei dat er hulp onderweg is maar hoe dan?
Later in de week zullen we erachter komen hoe Ninthe en Alina hulp krijgen…

*BELANGRIJK*BELANGRIJK*BELANGRIJK*
Morgenmiddag gaan we zwemmen en mogen alle kinderen mee die een
zwemdiploma hebben. Vergeet je zwemkleding niet. We verzamelen om
12.30 en we vertrekken uiterlijk 13.00 uur. Wil je mee, zorg dan dat je op tijd
bent.
Neem morgen allemaal je zonnebrand mee, er wordt weer zon voorspeld!!!
Kom niet op slippers, want dat is in het Huttendorp verboden!
Elke middag wordt er tussen 12:00 en 12:30 gegeten op het VOM terrein. Dit
geldt ook voor de huttenbouwers. Je moet zelf je broodjes meenemen, van
ons krijgen jullie een glaasje drinken.
Willen de ouders er voor zorgen dat met name de jongere kinderen een
naamkaartje met naam, adres en telefoonnummer bij zich dragen? Zo
kunnen we u makkelijk bereiken, als er iets is. Dit doen we echter alleen in
nood en niet om zomaar te bellen!
We beginnen elke dag om 09:30 uur, ook op donderdag.
We eindigen elke dag om 15:30 uur, behalve op vrijdag. Dan stoppen we om
12:00 uur.
We kunnen dit jaar helaas niet blijven slapen op de VOM. De tenten voldoen
niet langer aan de slaapeisen en nieuwe tenten kunnen we (nog) niet
betalen!
Huttenbouwers opgelet!! Donderdag is de laatste dag dat je aan je hut kunt
bouwen. Om 14.00u komt de jury. Voor die tijd moet alles netjes zijn, dus ook
alle prulletjes van de grond. Om 15:30 worden alle hutten gesloopt. Als er nog
sterke vaders zijn die daarmee willen helpen dan zijn zij van harte welkom.
Als je iets hebt gevonden of iets bent kwijtgeraakt, kom het dan brengen of
ophalen bij de organisatie tent.
Zet je naam op alle spullen die je zelf meeneemt, want dan kan je het
gemakkelijk terug vinden.
Ook aan de ouders hebben we gedacht! Iedere dag is het terras geopend
vanaf 10:00 uur. Hier kunnen papa en mama een lekker kopje koffie of thee
drinken voor maar €0,50!

Wist je dat?

 Je mooie tekeningen, raadsels, moppen of een verhaaltje kunt maken en
inleveren bij het VOM nieuws? Misschien komt jouw raadsel of tekening wel in
het nieuws vanuit Bandari
 Ninthe en Alina in Bandari wonen waar enge rovers kunnen langskomen?
 De VOM nog steeds gratis is, na al die jaren!
 Dit voorlopig zo moet blijven.
 Ook dit jaar de giftenbus ook weer op het terrein staat? Uw gift hier kunt
doneren. U dit uiteraard ook kan overmaken naar: NL61RABO013.46.06.051
 Er elke avond mensen hier op het VOM terrein blijven slapen om alles in de
gaten te houden.
 Er ook dit jaar weer mooie foto’s gemaakt worden?
 Deze zijn dagelijks te vinden op www.vomweek.nl.
 Je hier ook het krantje van iedere dag kunt vinden?
 Het huttendorp alleen voor de kinderen is, en niet voor de ouders?
 Je wel je eigen gereedschap mee moet nemen naar het huttendorp.
 Wij vandaag de dag alweer heeeeeeerlijk zijn begonnen met zon?
 En we vanmiddag met de Jeugdbrandweer heerlijk met water hebben
gespeeld?
 Wij de kleiwerkjes de hele dag laten liggen zodat je die ’s middags nog kan
ophalen. Het wordt pas de volgende ochtend weggegooid.
 Wij heel blij zijn met alle pallets die gesponsord zijn.
 Bianca gisteren heerlijke eenhapspan heeft gemaakt maar dat zij daar wel 15
pannen voor heeft gebruikt.
 Renske en Dana graag valsspelen met Keezen en vervolgens nog verliezen.
 Alle informatie over deze week op onze website(www.vomweek.nl) te vinden
is.

Agenda

-

Woensdagmiddag gaan we naar het zwembad, het terrein blijft open!
Woensdagavond is er een hele leuke act, een disco en een soort
dierengeluidenspel, met als afsluiting een kampvuur.
Woensdagavond slapen we dus NIET MEER op het VOM-terrein!
Donderdagochtend openen we dus gewoon om 09:30 uur!
Donderdagochtend komt De Heeren van Montfoort langs met wat
lekkers.
Vrijdagochtend is er geen voetbaltoernooi doordat er wordt gebouwd bij
MSV, maar er is wel een luchtkussenparcours!
Vrijdagmiddag is de afsluiting om 12:00 uur!
Vrijdagavond is de afsluiting vanaf 18:00 uur op De Plaats.

ONZE SPONSOREN:
Voorhout Bloemkunst
Slachterij van Kooten
Veenbrink RVS
Van Rooijen Brood en Banket
Todays
Schildersbedrijf Vianen
Stichting Sterkste Man
Onderhoudsbedrijf Ad van Rooijen
Robert van der Stoep Zonwering en Montage
RVS Montfoort BV
Ruinemans Aquarium
Restaurant de Schans
BLR Bimon
Inter Rutges BV
Restaurant de Burgemeester
Meditop BV
Radiostad Montfoort
Rabobank Montfoort
Koppers Meubel en Interieurbouw
Maarschalk Consultancy
NPA Verkerk BV
Fintax
Marcel van der Spek verhuur
Café Bolle Harry
Autobedrijf Verhoef Montfoort
Kiremko Food Processing Equipment
Van der Pol Elektrotechniek
Hockeyclub Montfoort

Hadelkamp Oudewater
Valk Solutions
DMB Concepts
De Stadskelder
De Gouden Leeuw BV
De Geest Loodgietersbedrijf
CDM Bedrijfskleding
Level 5 Technologies
Café de Plaats
Interbanket
Sjoerd Carton
Buitenplek Mas Mik Benschop
Bouwbedrijf Ad Spruit
Bon Schilderwerken
Jan Snel BV
Autobedrijf Arno Spruit
Autobedrijf Ad van den Hadelkamp
A.J. Van Leeuwen Loonbedrijf Kraanverhuur BV
G.A.M. Van Jaarsveld
Lijmen de Jong
Jaantje Maurix
Profipack Verpakkingsmaterialen
Stichting STAM
DJ Dave Producties

