TRANSPORT BIZON PAASKAMP 2018
In dit formulier vind je alle informatie voor een vlot vervoer naar en van de kampen. Dit is bestemd
voor de persoon die instaat voor het vervoer en mag u dus houden.
1.

De uurregeling: aankomst- en vertrekuren

Adres: Kamphuis Lutgardhof
Donderslagweg 3
3670 Meeuwen-Gruitrode
a) verwachte aankomst op kamp (zondag 8 april 2018):
- met de wagen: te Meeuwen-Gruitrode tussen 10u30 en 11u30
- met de trein: Genk station om 11u (worden afgehaald door BIZON-busje)
b) gepland vertrek op kamp (zaterdag 14 april 2018):
- met de wagen: uit Meeuwen-Gruitrode tussen 10u30 en 11u30
- met de trein: Genk station om 11u (worden gebracht door BIZON-busje)

2.

Gemeenschappelijk vervoer

Via mail kreeg je een overzicht van de diensten die jongeren hebben ingeschreven. Bij elke dienst
staat voor welke kampen ze hebben ingeschreven plus het aantal jongeren. Je kan contact opnemen
met andere diensten uit uw buurt, zodat gemeenschappelijk vervoer geregeld kan 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 66 40

4.

Middagmaal eerste en laatste dag

Op de dag van aankomst is er voor alle jongeren een middagmaal voorzien.
Voor de dag van vertrek kan ter plaatse een lunchpakket gevraagd worden. Dit wordt ook voorzien
voor de jongeren die met de trein reizen.
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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 en dat de kampleiding hen zelf kan contacteren.
- 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
Met de trein
Je neemt de trein richting Genk (www.nmbs.be). Daar word je opgepikt door het BIZON-busje rond
11u.
Met de auto
Vanuit Gent/Antwerpen:
Neem E17 richting Antwerpen
Neem de E 313 richting Luik/Hasselt/Eindhoven/ Turnhout
Afslag A2 Lummen – Neem de E314 richting Aken/Genk/Luik/Hasselt
Aflag 31 Genk - Centrum
Vanuit Brussel:
Neem de E 314 richting Genk/Hasselt/Leuven
Aflag 31 Genk - Centrum
Adres:
Kamphuis Lutgardhof
Donderslagweg 3
3670 Meeuwen-Gruitrode
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