
 

 
 
IEDEREEN HEEFT (IN ‘T GEHEIM) MAXIMAAL 
GENOTEN 
 
Voor zonliefhebbers is deze zomer het toppunt van de laatste jaren. Maar ook de KAKO 
week mag een hoogtepunt genoemd worden. Kinderen, ouders, vrijwilligers en ook het 
organiserende team heeft volop genoten van alle activiteiten, het verhaal, de aankleding 
en een top samenwerking en stemming. Het kan niet anders; volgend jaar gaat een 
nieuwe KAKO week van start. In april 2023 verklappen we de naam! 
Wel was er deze zomer veel gedoe met onze digitale communicatie zoals email en 
aanmeldingen. Van alles ging mis en vraagt dringend om verbetering. Het bezorgde ons 
veel extra werk en de andere betrokkenen waarschijnlijk ergernis. Onze excuses daarvoor, 
we gaan er hard aan werken.  
 

      
 



 
RABO CLUB SUPPORT 2022 
 
Een van de activiteiten in de kindervakantieweek is een leuke theatershow in onze grote 
tent. De kinderen genieten er van en het is een heerlijk rust moment in een week  vol 
actieve bezigheden.  
Deze show kunnen wij al een aantal jaren huren door de financiële bijdrage van RABO 
CLUBSUPPORT. De Rabobank geeft een deel van haar winst terug aan de samenleving 
door allerlei organisaties financieel te ondersteunen. De leden van de Rabo kunnen 
stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Gelukkig hoort het KAKO daar 
vaak bij. De stemmen die je kunt uitbrengen, moet je verdelen. Samen met een paar clubs 
uit de Ruwaard en Oss geven wij hiervoor een warm aanbevolen stemadvies. Namens de 
kinderen alvast bedankt voor uw stem voor het KAKO!!!  

 
 
 
 

FILM AVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS 
 

Vrijdag avond 14 oktober zijn 
de vrijwilligers van “GEHEIM” 
welkom in onze werkplaats 
voor de première van de film 
over de kindervakantieweek. 
Tijdens de week zijn opnames 
gemaakt en die zijn tot een 
wervelende film samengevat. 
Ook de vele foto’s uit de week 
zorgen ervoor dat  je met je 
mede vrijwilligers nog eens 
gezellig kunt terugkijken en 
bijkletsen. Om 20.00 uur is de 
filmzaal geopend, koffie en 
thee zijn gratis en overige 
consumpties tegen kostprijs. 

Kom je ook? Het is te doen aan het Bergsche Hoevepad 17 in Oss 
 
 



SINTERKLAAS MET PIETENKERMIS IN WIJKCENTRUM 
DE HAARD 
 

Sinterklaas komt op bezoek in Nederland en zal daarbij 
het kinderfeest in wijkcentrum De Haard niet overslaan. 
Het wordt een leuke middag waarbij de kinderen samen 
met de Pieten spellen doen. Tussendoor kunnen zij een 
hand geven of een praatje met de Goedheiligman 
maken. Aansluitend is dan de lampionnen optocht (met 
gezellige muziek van The Blue Band) door de wijk en 
brengen we met zijn allen Sinterklaas naar bed. 
Natuurlijk ontbreken de pepernoten niet, worden er 
liedjes gezongen en tussendoor een glaasje limonade! 
Voor de papa’s en mama’s is er een kopje koffie te koop.  
De zaal is open om 15.30 uur  en de lampionnenoptocht 
begint ongeveer om half zes en duurt ongeveer een half 
uurtje 
 
 

Natuurlijk zijn ook deze middag vrijwilligers (niet als Piet) nodig die 
helpen met het inrichten en weer opruimen van de zaal. Meld je aan 
via www.kako.nl en klik op de knop 
 

 
HUIS- EN SCHOOL- OF BEDRIJFSBEZOEK VAN 
SINTERKLAAS 
 
Sint weet veel maar niet alles. Steeds meer huizen komen erbij in Nederland en dat is best 
lastig voor de wat oudere mens. Bij het KAKO kun je daarom Sinterklaas en zijn 
enthousiaste Pieten reserveren voor een huisbezoek, gezellig bij jouw gezin met als je dat 
wilt de hele familie erbij. Ook een  bedrijfsbezoek of schoolbezoek is mogelijk. Het KAKO 
helpt daarbij en staat erom bekend dat het goed georganiseerd is en wat het meeste zegt; 
met heel veel plezier van alle kinderen.  
Dit kun je aanvragen via het emailadres van Sint; sinterklaas@kako.nl  
 

PIETEN 
Ook de KAKO Sinterklaas kan niet zonder zijn onmisbare rechter 
en linkerhanden; de Pieten. Voor de pietenkermis op 13 november 
en de bedrijfs- school- en huisbezoeken worden nog vrijwilligers 
gezocht om deze fantastische rol te vertolken. Meld je aan via de 
website met deze knop.  

 

AGENDA KAKO  2022 /  2023 
Video avond voor vrijwilligers   14 Oktober 
Sinterklaas in de Haard    13 November 
Avondvierdaagse     12 tot en met 15 Juni 
Kindervakantieweek    24 tot en met 28 Juli  


