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De eerste succesvolle editie van de Knowledge 
Trail krijgt een vervolg! Op 6 februari 2020 vindt 
de tweede editie van dit unieke Knowledge Mile 
event plaats, waarbij teambuilding, vitaliteit 
en netwerken centraal staan. Ontdek je werk-
omgeving op een unieke manier. Gezellig met 
collega’s een urban run door diverse gebouwen 
en bijzondere locaties met Dj’s en challenges op 
de route en eindigend met eten en een borrel. 
Dát is de Knowledge Trail! Een sportieve start 
van het jaar voor jou en je collega’s. Zijn jullie er 
ook bij?

Voor de hardlopers is er een route uitgezet van 
3 mijl (4,8 km). Ook is er een route van 1 mijl 
(1,6km) die gewandeld kan worden. Aan de 
challenges kan je samen met je collega’s deel-
nemen, waarbij ook nog eens gave prijzen te 
winnen zijn.

Wil je samen met collega’s aan teambuilding 
doen? Op zoek naar vitaliteit op de werkplek? 
Altijd al eens binnen willen kijken bij bedrij-
ven en gebouwen uit de omgeving? Dan is de 
Knowledge Trail iets voor jouw bedrijf!

The second edition of the Knowledge Trail is 
going to take place! The event will take place 
on the 6th of February 2020. The main aspects 
of this event are teambuilding, improving vitality 
and networking. The event gives your team the 
opportunity to discover the work environment in 
a special way. Enjoy an Urban Run through va-
rious buildings and unique locations with DJ’s and 
challenges along the way. Afterwards, a meal 
and drinks will be waiting for you. This is the 
Knowledge Tail; a perfect start of the year for you 
and your colleagues. Will you be joining us?

A route of three miles (4,8 km) will be set out for 
the runners. The walkers can enjoy a route of one 
mile (1,6 km). You can take part in the challenges 
together with your colleagues and by doing so 
you have a chance of winning amazing prizes. 

Do you want to work on teambuilding? Do you 
fancy more vitality at your workplace? Have you 
always wanted to have a look inside the compa-
nies and buildings in the neighbourhood? Then 
the Knowledge trail is the perfect event for your 
company!


