
 

 

ATOS winter3 daagse 

Drie dagen actie voor de Voedselbank! 

 
Hallo kinderen en ouders van de KJS! 
  
We hebben met Godelieve gesproken over deelname aan de ATOS Winter3Daagse 2018. Heel erg fijn 
dat jullie mee te willen werken aan de ATOS Winter3Daagse. Hieronder is nog even kort samengevat 
wat er allemaal gaat gebeuren tijdens de Winter3Daagse en waarvoor het gehouden wordt.   
  
Samenvatting 
De tweede editie van de ATOS Winter3Daagse wordt dit jaar van 21 t/m 24 december gehouden in 
Winkelcentrum Walburg. ATOS RTV zet zich 72 uur in om voedsel en geld op te halen voor de 
Voedselbank van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Vooral in de gemeente Zwijndrecht leven 
veel mensen tegen de armoedegrens. Deze mensen willen we graag helpen met deze actie. In deze 
72 uur wordt er non stop radio gemaakt door medewerkers van ATOS Radio. Er zal live muziek 
worden gemaakt, gasten zullen hun verhaal vertellen onder meer over hun inzamelingsactie, 
organisatie of stichting en vrijwilligers houden een inzameling van houdbare voedselproducten in 
winkelcentrum Walburg.   
 
Interview tijdens de Winter3Daagse 
De teams zijn opgebouwd uit twee DJ’s die de presentatie voor hun rekening nemen. Deze mensen 
bereiden ook de interviews voor. Het interview duurt ongeveer 10-15 minuten. Hierin kunnen 
kinderen en ouders van het RaJuBiBoS vertellen over het RaJuBiBoS hoe ze de inzameling gedaan 
hebben en wat er mee opgehaald is.   
In de studio hangen camera’s voor de stream die te volgen is via de website van ATOS RTV. 
   
Even een kort overzicht over de afspraak:  
Datum: donderdag 20 december 2018 zal verhuisbedrijf Den Otter de ingezamelde producten naar 
het Walburg komen brengen. 
Datum: Vrijdag 21 december 2018 
Tijd: 17:00-18:00 uur Zullen kinderen een ouders namens het RaJuBiBoS in de uitzending komen. 
  
Beluisteren 
De uitzendingen van Winter3Daagse zijn te beluisteren op 106.1 en 106.8 FM, via de TuneinApp en 
de website www.atosrtv.nl 
  
Tot de 21ste! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Programmaleider ATOS RTV 
Organisator ATOS Winter3Daagse  
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