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Beste leiding, 

 

Het begint allemaal af te korten. 8 oktober zitten we met z’n allen in de bossen van 

Oudsbergen voor KNAVO 2021. In de eerste plaats bedankt dat jullie overwegen om ook dit 

jaar weer deel te nemen aan KNAVO. Het is niet evident om tijd vrij te maken om je leden een 

onvergetelijk avonturenweekend te bezorgen.  

Er zullen deze editie hopelijk opnieuw zo’n 400 KSA’ers deelnemen. Een hele bende dus. 

Goede afspraken en duidelijke informatie zijn onontbeerlijk. Daarom hier de richtlijnen voor 

KNAVO 2021.  

Jullie vinden bij deze zending ook de brief voor jullie leden en de medische fiche terug. 
Vergeet deze zeker niet te kopiëren en uit te delen. Zo kunnen we er samen een topeditie 
van maken. 
 
 
 

 
 
  



VRIJDAG 8 OKTOBER  

19.30u Verzamelen aan de kiss-and-ride 

Juiste adres volgt nog 

Er wordt een Kiss -& Ride-zone voorzien. Verzamel alle medische fiches bij je leden 
en meld je aan bij de inschrijvingsstand.  
Het is niet de bedoeling dat de ouders hier blijven wachten tot we aan de tocht 
beginnen.  

20.00u Vertrek tocht naar kampplaats  

Iedere groep brengt zelf fluovestjes en voldoende verlichting mee! 

21.00u Ontvangst en opzetten tenten  

22.30u Openingsshow  

23.30u Slaaptijd voor de leden. Leden worden NOOIT alleen gelaten. Er blijft telkens  
iemand van de eigen leiding achter. Spreek hier eventueel een beurtrol voor af.  

00.00u Briefing leiding, we verwachten één leiding per groep voor een briefing.  

02.00u Slapen leiding  

De drankverkoop stopt om 01u30. Om 02u00 gaat de leiding slapen. We vragen om 
rustig en stil naar jullie tenten te gaan!  

 

ZATERDAG 9 OKTOBER 

07.45u Opstaan 

08.15u Ochtendanimatie 

08.30u Ontbijt kan afgehaald worden bij de keuken.  

09.15u Start van de tochten. Jullie krijgen nog een brief waar duidelijk in staat bij welke 
  tocht jullie horen.  

12.00u Eten. Er wordt eten voorzien op de middagpost tijdens jullie tocht.  

16.30u Workshops - Bij terugkeer op de kampplaats worden er ontspannende workshops  
voorzien.  

18.30u Avondeten en afwas  

20.00u Start avondanimatie 

22.15u Avondsluiting en slaaptijd voor de leden  

Er blijft altijd iemand van de eigen leiding bij de leden!  

23.30u Briefing leiding. We verwachten één leiding per groep voor een briefing.  

02.00u Slaaptijd leiding  

 

  



ZONDAG 10 OKTOBER  

08.00u Opstaan 

08.15u Ochtendanimatie  

08.30u Groepsfoto  

08.45u Ontbijt kan worden afgehaald bij de keuken  

09.30u Afbreken van tenten en opruim 

10.15u Vertrek terugtocht naar kiss-and-ride 

11.30u Aankomst op eindplaats  

 

Denk eraan om tijdig ouders te verwittigen dat ze jullie hier kunnen oppikken.  

 

 

  



AFVAL 

Tijdens KNAVO is het belangrijk dat er goed met afval wordt omgegaan. Zowel tijdens de 
tochten als op de kampplaats zelf. We zorgen voor voldoende ‘sorteereilanden’ op de 
kampplaats en tijdens de tochten zijn er op iedere post vuilzakken. Na het eten vragen we 
om de etensresten in de daarvoor voorziene bakken aan de keukententen te brengen. Ook 
vragen we na het ontbijt de bakken terug te brengen naar de keuken, zonder afval.  
 
Je voorziet dus best ook in een zakje of dergelijke om jullie afval onderweg te bewaren. 
 

ROKEN 

Leden roken niet! 
Leiding rookt niet in het bijzijn van leden. De leiding kan enkel roken op aangeduide 
plekken. Ook tijdens de tochten wordt er niet gerookt. 
 

ALCOHOL 

Leden drinken niet! 
Voor leiding wordt er ’s avonds, wanneer de leden slapen, een barmoment voorzien 
Als leiding blijf je tijdens KNAVO wel ten alle tijden verantwoordelijk voor je leden. We 
houden het dus vooral graag gezellig. Daarom zetten we enkele afspraken op een rijtje: 

• Er wordt geen alcohol gedronken zolang de leden wakker zijn.  

• Wanneer de leden slapen, kan er enkel aan de bar alcohol verkregen en 
geconsumeerd worden. 

• Eigen drank meenemen is verboden. We hanteren schappelijke prijzen tijdens de bar.  
 

DRUGS 

Drugs kunnen niet op KNAVO! 

 

VARIA  

• Niemand verlaat het kampterrein tenzij er georganiseerde activiteiten zijn buiten het 
kampterrein.  

• Iedereen wordt stipt op de afgesproken momenten op de afgesproken plaatsen 
verwacht.  

 
  



ANIMATIE 

Dit jaar is het thema ONCE UPON A TIME KNAVO 2021  

Het hele KNAVO-weekend zal zich afspelen 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! Het 
animatieteam heeft een volledige verhaallijn voor jullie in elkaar gestoken in het thema en 
ook de tochttechnieken zullen hier zeker op gebaseerd worden.  

Wanneer alle inschrijvingen binnen zijn, krijgen jullie te horen tot welke clan jullie zullen 
behoren tijdens KNAVO 2021. Voorzie zeker in een leuke inkleding van jullie groep om 
duidelijk te maken tot welke clan jullie behoren! Ook een creatief bordje met jullie 
groepsnaam als kenmerk van jullie tent mag natuurlijk niet ontbreken. Doe dit wel best met 
watervaste verf. Wees creatief!  

 

KEUKEN 

De keuken houdt rekening met eventuele voedingsvoorkeuren of allergieën. Geef dit zeker 
door bij de individuele inschrijvingen!  

 

CONTACT 

Je kan KSA Limburg iedere weekdag bereiken op 011 211 839 of op lim@ksa.be  

Mocht er bij het vertrek iets fout lopen, dan kan je de coördinatie altijd bereiken op 
0489.408.405 (Lucie) of 0473.834.736 (Gert-Jan)  

 

ONZE VERBLIJFPLAATS 

Sparrenheem  

Zavelstraat z/n  

3660 Oudsbergen  

  



INSCHRIJVINGEN  

Inschrijven voor KNAVO doe je via Digit. De volledige inschrijving bestaat uit een 
groepsinschrijving en een individuele inschrijving. 

Groepsinschrijving 

DEADLINE: 12 september 

https://digit.ksa.be/activities/8273 

Je inschrijving voor KNAVO begint met een groepsinschrijving. Hierbij geef je aan dat jullie 
als groep zullen deelnemen aan KNAVO.  

De groepsinschrijving kost eenmalig €25.  

Voor de groepsinschrijving schrijf je gewoon één persoon in en vul je de gegevens van de 
groepsverantwoordelijke correct in. 

Individuele inschrijving 

DEADLINE: 26 september 

https://digit.ksa.be/activities/8274  

Ten laatste op 26 september laat de digitverantwoordelijke via Digit weten wie er allemaal 
zal deelnemen aan KNAVO. Je schrijft zowel de leden als de leiding in. 

De individuele inschrijvingen voor KNAVO kosten €20 per persoon. 

!Opgelet! KNAVO valt deze keer aan het begin van het werkjaar. Je zal dus eerst alle leden 
moeten inschrijven als lid bij jouw KSA-groep. Erna kan je de inschrijvingen voor KNAVO in 
orde brengen. 

Schrijf zeker tijdig iedereen in. Zo kunnen wij nog op tijd de tochten indelen en de nodige 
bestellingen doen. We snappen dat dit aan het begin van jullie werkjaar zeker geen evidentie 
is.   

De annuleringsvoorwaarden zijn terug te vinden op www.ksa.be/annuleringsvoorwaarden  
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Denk eraan dat jullie al dit materiaal ook te voet naar de kampplaats moeten vervoeren.  

Individuele meeneemlijst 

Deze spullen brengt iedereen individueel mee. Deze lijst vind je ook terug op de brief voor 
leden en ouders.  

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, je kan eventueel een 

extra deken voorzien) 

• 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 

Voor leiding 

• Cash geld voor een drankje in de bar 

• Powerbank voor gsm 

Groeps-meeneemlijst 

Naast individueel materiaal heb je als groep op KNAVO ook nog een aantal dingen nodig. 

Koken 

Als ontbijt maken jullie zelf spek en eieren. Neem 
dus zeker minimaal per 5 personen een pan en 
vuurtje mee. Ingrediënten voorzien wij. 

• Gasvuurtjes 

• Braadpannen 

• Lucifers of aansteker 

• Peper en zout  

Afwassen  

• Schuurspons 

• Afwasmiddel (in reisflacon)  

• Waskom(men) 

Op tocht 

• Vuilniszak (voor onderweg) 

• Rol toiletpapier 

• Fluovestjes! (1 per persoon) 

• Klein EHBO-materiaal 

• Reserveveters  

Algemeen 

• Eén lanyard voor de 
groepsverantwoordelijke 

• Schrijfgerief  

• Medische fiches 

• Naambordje voor tent 



 


