ER WAS EENS KNAVO 2021…
Dat zich afspeelde in en rond het sprookjesbos.. De clans van de elfen, de draken, de kabouters
en de eenhoorns zijn samen de heersers van het sprookjesbos. Maar, plots loopt er iets helemaal
mis en wordt de harmonie verstoord! Aan de hand van tochttechnieken en spellen proberen we
samen de harmonie terug te herstellen!

Wat is KNAVO?
KNAVO is een avonturenweekend voor onze
knimmers (12-14 jarigen) georganiseerd door
KSA Limburg. Met meer dan 400 KSA’ers
trekken we door de bossen van Oudsbergen en
geven we ons een weekend lang over aan het
openluchtleven. De leiding van KSA gaan
samen met jullie de ene avontuurlijke
uitdaging na de andere aan. Zelf een tent
opzetten, slapen in het bos, tochttechnieken
oplossen, van een kabelbaan glijden… Het
komt allemaal aan bod!

Praktisch
KNAVO start op vrijdagavond 8 OKTOBER om 19u30. De ouders brengen de leden naar KNAVO, waar
KSA Limburg een Kiss-and-ride zone ingericht heeft. Op zondag 10 OKTOBER om 11u30 kan iedereen
daar weer opgehaald worden.
Adres: Sparrenheem, Zavelstraat, 3660 te Oudsbergen.
Laat ons gerust iets weten als uw kind(eren) niet gebracht of gehaald kunnen worden. De leiding
heeft nog enkele plaatsen vrij.

Inhoud
Rechts zien jullie in een
oogopslag wat KNAVO inhoudt:
een weekend vol avontuur en
spel in de bossen van
Oudsbergen!
Overdag stappen we en doen
we tal van spellen. S’avonds
wordt er een avondactiviteit
voorzien en krijgen we warm
eten.
Het eten wordt voorzien door de
kookploeg van KSA Limburg,
maar jullie mogen gerust snoep
meenemen (niet teveel, je moet
alles kunnen dragen
).

Inschrijvingen tot 25 september
Om in te schrijven voor het evenement KNAVO, ontvangen we graag de medische fiche van uw kind
online op onze website (https://ksarekem.be/knavo) en het inschrijvingsgeld (€25 per persoon) op
ons rekeningnummer BE86 7350 5516 0450 met de vermelding “Naam kind + KNAVO”.
Zorg dat uw kind ingeschreven is bij KSA Rekem, zodat we uw contactgegevens hebben en we uw kind
kunnen inschrijven voor dit evenement.

Wat breng je mee?

Vragen?
Zijn er nog prangende vragen of moeilijkheden bij het inschrijven/betalen, contacteer ons dan gerust
via info@ksarekem.be of 0477 22 31 34 (Hoofdleiding, Michael Stouten).
Leiding die meegaat:
Nienke De Groot – 0486 02 55 46
Stef Bellaert - 0494 30 12 26
Michael Stouten – 0477 22 31 34

