
Hallo Knimmer & ouders 

Nog maar even en Knavo staat voor de deur. 

Met deze brief geven we jullie nog de laatste 

informatie mee voor het vertrek. 

We zullen we ons een weekend lang 

overgeven aan het openluchtleven. We gaan 

de ene na de andere avontuurlijke uitdaging aan. Zelf een tent opzetten, 

slapen in het bos, tochttechnieken oplossen, een kabelbaan,… het komt 

allemaal aan bod! 

Praktisch info  

Begin 

10 mei 

18:50u verzamelen aan KSA lokalen 

-> 19u30 in Oudsbergen 

 

Volledig adres: 

Parking begraafplaats 

Oude Kerkstraat 71 

3660 Oudsbergen 

 

Let op! Kiss& Ride zone!  

Van de ouders wordt gevraagd dat ze na het afzetten niet te 

lang blijven wachten. 

 

Einde 

12 mei 
12 mei – 11u30u ophalen 

 

 

Belangrijk! 

 Tijdens Knavo zullen we veel wandelen. Stevige wandelschoenen die 

goed ingelopen zijn, zijn dus een must. 

 

 Denk er ook aan dat het ’s avonds in het bos koud kan worden. Voorzie 

een warme slaapzak en eventueel een extra deken. 

 

 We moeten in het begin nog een stuk wandelen door het bos naar de 

verblijfplaats. Voorzie een stevige rugzak waar alles inpast 

 

 Vul de bijgevoegde medische fiche in en geef deze af aan de leiding 

bij vertrek aan de lokalen!  



Wat steek je in je rugzak? 

Heb je van materiaal iets niet thuis liggen? Hoor eens bij de andere leden of 

zij dit eventueel nog extra hebben.   

Kledij  

o Ondergoed 

o Warme kleren  

o Reservekledij (in waterdichte zak) 

o Sokken 

o Stevige wandelschoenen 

o Regenkledij 

o KSA-hemd! 

o Kledij in de kleur van jouw ‘clan’ (dit wordt later meegedeeld door jullie 

leiding) 

Toiletgerief 

o Tandenborstel + Tandpasta 

o Washandje + kleine handdoek 

o Zeep 

Eetgerief (niet van plastiek!) 

o Gamel 

o Bestek 

o Drinkbeker/ drinkbus 

Slaapgerief 

o Warme slaapzak 

o Slaapmatje of luchtmatras (geen veldbedje) 

o Warme pyjama (het kan koud worden in het bos) 

Algemeen 

o Stevige rugzak 

o Zaklamp 

o Schrijfgerief 

o ID-kaart 

o Medische fiche  (Geef deze af aan de leiding bij vertrek) 


