De tulband van Bandari!
Nieuws met Ninthe en Alina

Woensdag 22 augustus 2018

Lieve kinderen in Bandari!
Waren jullie ook zo nieuwsgierig wat er in de schatkaart stond? Maar er stond
weinig op. De sultan kon gelukkig vertellen dat de kaart je laat zien wat je
kwijt bent en wat je graag terug zou willen.
In het zwembad was het even spannend. Liggen de rovers zomaar op een
vlot. De geest heeft de rovers aardig laten schrikken. Stel je voor dat de rovers
in slangen zouden veranderen. Ninthe sprong het water in en zorgde dat de
diamant weer veilig was.
Na het zwemmen hebben de kinderen een heerlijk ijsje op die gesponsord is
door de Emté.

Vanavond:
Vanavond is er GEEN slapen meer op het VOM-terrein!
We hebben wel een avondprogramma vanaf ongeveer
19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur).
Eerst zijn er twee acts. Er is een dansact en een
goochelact. De kinderen kunnen kiezen naar welke act
ze willen. De act duurt een uur. Daarna gaan we even
disco’en in de tent en vanaf 21.30 uur gaan we in het
park een dierengeluidenspel doen. We sluiten af met
een kampvuur. De kinderen kunnen dan om 23.00 uur
opgehaald worden op het VOM-terrein. Trek allemaal
een lange broek en lange mouwen aan en doe dichte
schoenen aan voor het kampvuur.

Agenda:
- Donderdagochtend openen we gewoon
om 09:30 uur!
- Donderdagochtend komt De Heeren van
Montfoort met wat lekkers!
- Vrijdagochtend staat een
luchtkussenparcours gepland op het
hockeyveld.
- Vrijdagmiddag is de afsluiting om 12:00
uur!
- Vrijdagavond is de afsluiting vanaf 18:00
uur op De Plaats.

Puzzelen maar!
We zijn de magische steen kwijt, help jij mee zoeken?

Interview met Ninthe en Alina
Ninthe en Alina, hoe vinden jullie het deze week?
Wij vinden het erg leuk. Ninthe heeft een beetje spierpijn van het luchtkussen
en Alina heeft hele mooie werkjes gekleid en daarna geschilderd. Samen
rennen, springen en dansen we de hele dag en dat is één groot feest.
Schrokken jullie dinsdag ook zo van de rovers?
Ja dat zeker, het was eng. We moesten echt even bijkomen. Ze gooiden ons
zomaar omver, dat kan toch niet! Gelukkig waren we ze te slim af vandaag in
het zwembad. Wij denken dat de rovers nu niet meer terug zullen komen.
Zijn jullie blij dat de diamant weer terug is?
Het was een karwei om de diamant terug te krijgen maar het is ons gelukt.
Ninthe was erg dapper vandaag. Ook de sultan was blij met de diamant. We
zullen de tulband nu goed in de gaten moeten houden.
Zijn jullie helemaal klaar voor het feest van vanavond?
Wij hebben er zin in. Alina hoorde dat er twee leuke acts komen. Ze kan nog
niet kiezen. Ninthe heeft ook al zin in de kinderdisco en het
dierengeluidenspel. Het kampvuur mag echt niet ontbreken. Zien we jullie
vanavond?

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 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?
 Wij natuurlijk enorm blij zijn met hun hulp!
 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’!
 Er morgen een speurtocht is.
 Het huttendorp alleen voor de kinderen is, en niet voor de ouders?
 Je wel je eigen gereedschap mee moet nemen naar het huttendorp?
 Je niet met slippers in het huttendorp mag, dichte schoenen aan!
 Morgen alweer de laatste ochtend is dat we hutten kunnen bouwen?
 Ninthe en Alina om 14:00 uur een rondje door het huttendorp doen om de
hutten te beoordelen?
 Daarna het huttendorp voor dit jaar helaas weer afgelopen is?
 Donderdagmiddag om 16:00 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 het Knopenbad weer heel erg willen bedanken voor het zwemmen van
vanmiddag?
 Wij een ijsje van de Emté hebben gekregen na het zwemmen?
 En wij ons avondeten van woensdag van De Stadskelder hebben gekregen?
 ALLE knutsel –en kleiwerkjes meegenomen moeten worden, anders worden ze
weggegooid!
 Wij Sanne en Marit-Anne willen bedanken voor hun hulp bij het toneel dit jaar.
 Sam heel slim was om de TD om te willen kopen met broodjes voor
huttendorp planken.
 Er huttenbouwers zijn die op de foto willen met de TD om een gratis pallet te
krijgen.
 Er een jongetje geld heeft gesponsord in de fooienbus waar wij erg blij mee
zijn.
 De Yellowbellies vanochtend activiteiten voor de kinderen hebben
meegenomen.
Alle informatie over deze week op onze website(www.vomweek.nl) te vinden is.
Houdt ook onze Facebook-pagina (Stichting VOM) in de gaten!
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