DE KAKO GLOSSY VOOR VRIJWILLIGERS,
OUDERS EN ZERO’S APRIL 2021

WAT DEZE ZOMER ONS BRENGT?
Veel mooi weer en gezellige ontmoetingen, een heleboel
kinderplezier en dikke pret voor de vrijwilligers bij onze
evenementen. Daar gaan wij bij het KAKO tenminste van uit; zoveel
mogelijk alle kansen van deze zomer meepikken. Maar dat gaat niet
lukken wanneer we Kindervakantieweek en Avondvierdaagse
organiseren alsof er niets aan de hand is. We maken daarom onze
plannen zo, dat de kans dat het wèl door kan gaan het grootst is. Zo
willen we voorkomen dat we veel werk voor niets doen. Maar zeker ook de teleurstelling
als het dit jaar weer niet lukt. In deze nieuwsbrief vind je informatie over hoever de
plannen nu zijn.
Wij blijven natuurlijk afhankelijk van de landelijke en plaatselijke regels voor evenementen.
Daar kunnen wij (misschien gelukkig maar) niets aan veranderen!!!
GOUDEN TIP; houdt onze website goed in de gaten voor nieuws
over inschrijven!!!

AVONDVIERDAAGSE
De Avondvierdaagse staat op de kalender van 14 tot en met 17 juni.
Er zijn wandelroutes voor 5, 10 en 25 kilometer. Dit evenement gaan
we zo organiseren dat afstand houden goed mogelijk is.
Inschrijven kan alleen digitaal bijvoorbeeld. Hoe dat precies
gaat werken we nog uit.
Starten kan in tijdsblokken, bijvoorbeeld tussen drie en vier
uur, tussen vier en vijf uur, tussen vijf en zes uur en tussen
zes en zeven uur. Je kunt dan voor iedere afstand starten.
Ieder tijdsblok zal een maximaal aantal deelnemers hebben.
Afmelden kan tot uiterlijk 21.30 uur. Daar moet je dus wel
rekening mee houden met je starttijd.
Inschrijven met hele groepen kan dit jaar niet. We raden iedereen aan zoveel
mogelijk met eigen gezin of individueel mee te doen.
Ook zal er onderweg geen stempel- en limonadepost zijn.

Wij denken nog na over hoe het aan- en afmelden geregeld gaat worden. Op
donderdagavond is er natuurlijk voor iedere deelnemer een mooie medaille als beloning.
Ook de muzikale intocht door het stadscentrum is dit jaar heel anders door de gespreide
starttijden.
Op deze manier voorkomen wij dat er teveel mensen tegelijk bij de startplaats en
onderweg zijn. Natuurlijk verwachten wij van onze deelnemers dat zij zich tijdens de
wandeltocht ook aan de dan geldende regels houden. Dan kan er toch weer een leuk en
sportief evenement worden gehouden met hopelijk veel zonneschijn en plezier.
Zijn we alleen nog afhankelijk van de corona regels en de vergunning van gemeente Oss.

VERKEERSREGELAARS
Bij de Avondvierdaagse zijn ook verkeersregelaars
nodig om de wandelaars op drukke oversteekplaatsen
een veilige overtocht te bezorgen. Vorig jaar is een
initiatief gestart door de Maasdijk, de SNS Oss City Run
en het KAKO om vrijwilligers op te leiden als
verkeersregelaar. Deze verkeersregelaars kunnen dan
ingezet worden bij verschillende evenementen in Oss.
Ook gemeente Oss werkt hieraan mee.
De regelaars krijgen voor de inzet een vergoeding per
uur, maar moeten dan wel een opleiding volgen. Onder
voorbehoud van de corona regels wordt dit jaar hopelijk
deze opleiding (theorie en praktijk) opnieuw gestart. De
vrijwilligers die zich vorig jaar hebben aangemeld zijn
alweer benaderd.
Extra vrijwilligers als regelaar zijn altijd welkom! Vind jij het leuk je in te zetten bij een
van de evenementen in Oss en kun je op 22 en/of 29 mei de opleiding volgen? Meld je
dan zo gauw mogelijk aan bij vrijwilligers@evenementeninoss.nl. De opleiding kost je
alleen wat tijd.
Hopelijk zien we jou dan terug bij de Avondvierdaagse in Juni!!!

KINDERVAKANTIEWEEK 2021
Nog een jaar een leeg Elzenhoekpark in de
zomervakantie, dat kan niet vinden wij. De “Allemalus
Digitalus” versie van 2020 was leuk, maar niet voor
herhaling vatbaar als het even kan. Dus ook de KAKO
Kindervakantieweek gaan wij zo opzetten dat de kans
dat het doorgaat zo groot mogelijk is. We zullen dan
vooral afstand houden goed moeten regelen. Er zijn
tenslotte niet alleen kinderen bij, maar ook veel
volwassenen. Onze plannen zien er zo uit;
Niet één week van 5 dagen met 400-500 kinderen maar twee “rondes” van 3 dagen
met maximaal 150 tot 250 kinderen (afhankelijk van wat de overheid toestaat).

Maximaal 10 kinderen in een groep met maximaal 2 groepsbegeleiders
Een andere vorm tent, geen 15x50 m maar 20x40m, zodat in de tent beter afstand
gehouden kan worden.
Grotere toiletgroep.
Wel een nachtspel, maar niet blijven slapen.
Geen inschrijving op de Sterrebosschool, maar digitaal.
En helaas; geen Zer0 groep dit jaar….
Maar;
Heel veel gezelligheid, leuke kinderen en leiding, de Rode Draad en het KAKO lied. En
alle leuke elementen zoals; hutten bouwen, speldag, knutselen, voorstelling, speurtocht en
aanmaaklimonade.
Drie dagen is lang niet zo leuk als vijf dagen, dat snappen wij ook. Maar drie dagen is
leuker dan helemaal geen kindervakantieweek. Op deze manier denken we dus de
grootste kans te hebben dat het ook echt doorgaat. Wij weten nu nog niet hoeveel
kinderen mee kunnen doen. Dat zal de komende tijd ons leren. We hopen echt dat we
niemand teleur hoeven te stellen.

AGENDA ONDER VOORBEHOUD KAKO 2020 - 2021
Avondvierdaagse
Kindervakantieweek

14 t/m 17 Juni
1 t/m 3 en 4 t/m 6 Augustus

Doe ons een lol en geef je (nieuwe) emailadres op voor de digitale nieuwsbrief. Even
een mailtje sturen naar info@kako.nl en je bent klaar. Jij blijft weer helemaal op de hoogte van onze
activiteiten. Doen dus!!!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen: stuur een mail aan info@kako.nl

