De tulband van Bandari !
Nieuws met Ninthe en Alina

Donderdag 23 augustus 2018

Lieve kinderen in Bandari!
Wat was het gisterenavond gezellig met jullie allemaal!!
We hebben met z’n allen erg genoten van de dansact en de goochelact!! Er
werd enthousiast meegedaan en we zagen veel verbaasde gezichten.
Ook met het dierengeluidenspel zijn er zo’n 120 kinderen meegelopen, we
waren met veel grote en gezellige groepen. Samen hebben we alle dieren
gevonden ☺
Vanochtend zaten jullie allemaal weer fris en fruitig in de tent, konden jullie
wel een beetje wakker worden?!
Als jullie nog niet wakker waren, dan werden jullie dat denk ik wel van de
rovers! Jongens, wat schrokken we!!
Maar hebben jullie ook gezien wat ze gedaan hebben?! Ninthe is
meegenomen door de rovers, terwijl de rovers eigenlijk alleen de tulband
wilden stelen…
Gelukkig kwam Alina met het idee om haar te gaan zoeken door middel van
een speurtocht. Door verschillende aanwijzingen kwamen we uit bij een
speeltuin met een huisje. Daar vonden wij de rovers samen met Ninthe. Het
koste even wat moeite maar de rovers zijn overmeesterd, en ze zijn
verbannen uit het dorp! Alles is opgelost!

FEITJES
- Er zijn maar liefst 70 (!!) vrijwilligers actief deze
week
- Waarvan ongeveer 20 (!!) maatschappelijk
stagiaires
- De meeste vrijwilligers zijn tussen de 14 en 18 jaar
oud
- En de oudste vrijwilliger is ook ‘pas’ 27 jaar oud

Agenda:
- Vrijdagochtend is er GEEN voetbaltoernooi omdat ze bij MSV nog aan
het verbouwen zijn, MAAR er is wel een luchtkussenparcours!! We
starten gewoon op het VOM terrein, en springen daarna (bij droog
weer) op het hockeyveld op allerlei springkussens.
- Vrijdagmiddag is de afsluiting om 12:00 uur!
- Vrijdagavond is de afsluiting vanaf 18:00 uur op De Plaats (18:30 uur
eind).

Interview met de Sultan
Sultan, wat enorm fijn dat uw dochter Ninthe samen met de tulband weer
terug is in het dorp!
Ja, heel fijn. Dat was even flink schrikken hoor. Die stomme rovers ook, die
laten ons ook nooit met rust. Ik kan ook nooooit uitslapen door die rovers.
Maar dat mijn dochters veilig terug zijn is wel het belangrijkste hoor ☺
Hoe is het verder bij u in het dorp?
Het is hier erg gezellig! Er zijn zo veel kinderen in het dorp, en er wordt alleen
maar plezier gemaakt.
Wat hebben jullie dan bijvoorbeeld wel in jullie dorp?
Nou, een hele mooie tent om in te knutselen en kleien, maar er is ook weer
een springkussen, er worden heerlijke broodjes gebakken en er staan
prachtige paleizen in het huttendorp.
We zien u vooral veel slapen, is dat niet saai?!
Tja, een beetje saai ben ik wel, maar ik ben ook heel oud. Daarom wordt het
tijd dat Ninthe of Alina de troon van mij overneemt, dan kan ik echt uitrusten.

* Belangrijk * Belangrijk * Belangrijk * Belangrijk *
Morgenavond geven we een feestje op De Plaats. Hierbij zullen de groepjes hun
dansjes laten zien aan de ouders en gaan we lekker swingen! Ook zullen we dan
de prijzen van het huttendorp uitreiken. Daarvoor zijn er wel bepaalde tijden en
deze zijn als volgt:
17:45 uur: Alle kinderen van Bandari die bij een groepje horen, verzamelen op de
Plaats, rechts vooraan bij het podium. De kinderen gaan naar hun groepjes om
zich klaar te maken met schmink/lintjes.
18:00 uur : START programma op De Plaats, alle andere kinderen zijn natuurlijk ook
welkom!
18:30 uur: Einde programma op De Plaats.
Dan hebben de twee groepjes ook nog een verzoek aan jullie. Of alle kinderen in
de kleuren van hun groepje willen komen. De groepjes willen graag dat de
kinderen in de volgende kleuren komen:
Kudana’s:
Aladdina’s:

Goud en Blauw
Roze, Oranje en Zilver

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!
 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
 Wij Koko Kinderopvang heel dankbaar zijn voor hun grote donatie?
 Er ook dit jaar weer mooie foto’s gemaakt worden?
 Deze zijn te vinden op www.vomweek.nl.
 Je hier ook het krantje van iedere dag kunt vinden?
 Je ons ook op Facebook kunt vinden?
 Via ‘Stichting VOM’!
 De groepjes hun liedje dit jaar weer konden inzingen bij Dave Bode?
 Ninthe en Alina om 14:00 uur een rondje door het huttendorp gedaan
hebben om alle hutten te bekijken?
 Er zoveel mooie hutten tussen zaten!!
 Iedereen weer heel hard zijn best heeft gedaan dit jaar!!
 Vanmiddag vanaf ongeveer 15:30 uur alle hulp welkom is om de
hutten te slopen en er dus sterke papa’s en mama’s nodig zijn?!?!?
 Wij vrijdag om 12:00 uur sluiten om dan alles weer af te breken.
 Ook hier alle hulp welkom is om de tenten af te breken?
 Wij gisteren een heel leuk avondprogramma hebben gehad?
 Er werd gedanst en er werd gegoocheld, en wij snapten er helemaal
niks van!
 Wij jullie ook allemaal willen bedanken voor de super leuke avond!!
 Alle kinderen hier ook lekkere snoepjes uitgedeeld hebben gekregen
van Dumaco!
 Wij gisteren een heerlijke salade van De Stadskelder hebben gegeten,
dankjewel!
 Wij vandaag 300 heel lekkere pannenkoekjes van De Heeren van
Montfoort hebben gekregen!
 We deze zelfs door de helft moesten doen, omdat er zoveel kinderen
op het terrein waren ☺
 Kind & Co Kinderopvang vandaag frisbees heeft uitgedeeld?
 Morgen het programma weer om 12:00 uur stopt?
 We dit jaar GEEN voetbaltoernooi hebben omdat er gebouwd wordt bij
MSV?
 Er wel een luchtkussenparcous is (als het weer een beetje droog blijft)?
 We morgenavond vanaf 18:00 uur afsluiting op de Plaats hebben, tot
ongeveer 18:30 uur!
 Wij heel erg aan het genieten zijn van deze superleuke VOM-week?

DE TD
Wij, de werkgroep, willen de TD ontzettend bedanken voor hun inzet deze
week! Zonder hun zijn we nergens! Waarschijnlijk zijn jullie net zo verrast als wij
dat dit in het boekje staat! WAT EEN MANNEN HÈ?!

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

