Transportinfo kerstkamp 2017 BIZON vzw
In dit formulier vind je alle informatie voor een vlot vervoer naar en van de kampen. Het is
bestemd voor de persoon die instaat voor het vervoer.

1.

De uurregeling: aankomst- en vertrekuren

Kerstkamp
Heibrand
Wijngaardstraat 30
2390 Westmalle
a) verwachte aankomst op kamp (dinsdag 26 december 2017)
- met de wagen: te Westmalle tussen 14u00 en 16u00
- met de trein: station Noorderkempen om 14u55 (worden afgehaald door BIZON-busje)
b) gepland vertrek op kamp (zaterdag 30 december 2017):
- met de wagen: te Westmalle tussen 13u00 en 14u00
- met de trein: station Noorderkempen om 14u05 (trein richting Antwerpen-Centraal) (worden
gebracht door BIZON-busje)

2. Gemeenschappelijk vervoer
Via mail kreeg je een overzicht van de voorzieningen die jongeren hebben ingeschreven voor het
Herfstkamp. Je kan contact opnemen met andere voorzieningen uit jouw buurt, zodat
gemeenschappelijk vervoer kan geregeld worden.

3. De dag zelf…
Wanneer je de dag zelf problemen zou ondervinden, of wanneer je vertraging hebt, kan je steeds
de kampleiding van het kamp bereiken op volgend nummer 0487 / 45.61.82.
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4.

Maal eerste en laatste dag

Op de dag van aankomst is er voor alle jongeren een 4-uurtje voorzien.
Op de dag van vertrek krijgt de jongere nog een middagmaal op de kampplaats.
5. Alleenreizende jongeren
Indien de jongeren zonder begeleiding met de trein komen, gelieve dan aandacht te schenken
aan volgende punten:
- Zorg ervoor dat de jongeren steeds het hierboven vermelde telefoonnummer voor hun kamp
bij hebben.
- BIZON vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor jongeren die zonder begeleiding
reizen. Zolang ze het kamp niet bereikt hebben (heenreis) of vanaf het moment dat ze zijn
vertrokken (terugreis) vallen deze jongeren onder de verantwoordelijkheid van de
voorziening.

6. Treinverbinding en wegbeschrijving
Trein
Vanuit Gent Sint Pieters neem je de trein om 13u27 naar Antwerpen Centraal.
Vanuit Brussel Zuid neem je de trein om 13u50 naar Antwerpen Centraal.
Vanuit Leuven neem je de trein om 13u17 naar Antwerpen Centraal
Trein vanuit Antwerpen-Centraal om 14u41 richting Noorderkempen.

Auto
Neem de E313 richting Hasselt.
Verlaat de snelweg bij afrit 20: Zoersel naar N14 richting Zandhoven, Malle Zoersel
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Rodendijk/de N14.
Sla linksaf naar de Kerkstraat
Weg vervolgen naar de Voorne
Weg vervolgen naar de Sint-Anthoniusbaan
Sla rechtsaf naar de Geleg
Sla rechtsaf naar de Hallebaan
Sla linksaf naar de Sparrelaan
Sla rechtsaf naar de Bremlaan
Sla linksaf naar de Antwerpsesteenweg/de N12
Sla rechtsaf naar de Wijngaardstraat, de Heibrand, huis Remise (nummer 32) bevindt zich aan
uw linkerkant na 500 m.
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