
  

Tijdens KNAVO trekken we met 400 KSA’ers naar de bossen van Oudsbergen en geven we 

ons een weekend lang over aan het openluchtleven. We gaan 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.  

KNAVO start op vrijdagavond 8 OKTOBER om 19u30. We richten een Kiss-and-ride in waar 

iedereen afgezet mag worden. Op zondag 10 oktober om 11u30 kan iedereen daar weer 

opgehaald worden. De groepen die van iets verder moeten komen, zullen waarschijnlijk 

met een carpoolsysteem werken. Volg hiervoor dus zeker de info van jullie KSA-groep. 

KNAVO kost €25 per persoon. De inschrijvingen worden via de leiding geregeld. Laat hen 

dus snel weten dat je mee wilt gaan.  

KLEDIJ 

• Ondergoed   

• Warme kleren 

• Reservekledij (in een waterdichte zak)  

• Voor elke dag verse dikke sokken 

• Stevige wandelschoenen 

• Regenkledij  

• Uniform  

• Verkleedkledij 

EETGERIEF (niet van plastiek!)  

• Gamel   

• Bestek   

• Drinkbeker   

• Keukenhanddoek   

• Drinkbus   

TOILETGERIEF 

• Tandenborstel en tandpasta  

• Washandje en kleine handdoek  

• Zeep   

 

 

SLAAPGERIEF 

• Warme slaapzak (het kan koud zijn in 

de tent ’s nachts, voorzie eventueel 

nog een extra dekentje) 

• Slaapmatje of luchtmatras (geen 

veldbedje) 

• Warme pyjama  

ALGEMEEN  

• Stevige rugzak (met naam en 

groepsnaam)  

• Eventueel een kleinere rugzak voor 

bijvoorbeeld een flesje water tijdens 

de dagtocht 

• Zaklamp   

• Schrijfgerief   

• Identiteitskaart   

• Medische fiche ingevuld 

 

 

 

 



 

Vrijdag (start 19u30) 

• Onthaal 

• Wandelen naar 

kampplaats met 

rugzak 

• Tenten opzetten 

• Avondanimatie 

Zaterdag  

• Eigen ontbijt koken 

• Avonturentocht met 

hoogteparcours, 

kabelbaan … 

• Avontuurlijke 

workshops 

• Massaspel  

Zondag (einde 11u30) 

• Afbreken tenten 

• Slotshow 

• Wandeling naar kiss-

and-ride met rugzak 

Tijdens KNAVO zullen we veel wandelen. Stevige wandelschoenen die goed ingelopen zijn, 

zijn dus een absolute must.  

Denk er ook aan dat het 's avonds in het bos heel koud kan worden. Voorzie dus een warme 

slaapzak en eventueel een extra deken.  

Jullie zullen nog een stuk moeten wandelen door het bos naar de kampplaats. Voorzie dus 

een stevige trekkersrugzak waar alles inpast.  

 


