TRANSPORT ZOMERKAMPEN 2018 BIZON
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.
1.

De uurregeling: aankomst- en vertrekuren

1. FORT DER PIRATEN
Adres: Château de Dalhem
Rue Henri Francotte 66
4607 Dalhem
a) verwachte aankomst op kamp - zaterdag 4 augustus 2018:
- met de auto: te Dalhem tussen 10u00 en 11u00
- met de trein: station Visé (Wezet) om 10u26 (opgehaald door het BIZON-busje)
b) gepland vertrek op kamp - zaterdag 11 augustus 2018:
- met de auto: te Dalhem tussen 10u30 en 11u00
- met de trein: station Visé (Wezet) om 11u33 (gebracht door het BIZON-busje)
2. THEMAKAMP - SJAKIE EN HET CHOCOLADEKAMP
Adres: Kamphuis De Bosuil
Lupinestraat 1
3940 Hechtel-Eksel
a) verwachte aankomst op kamp - woensdag 22 augustus 2018:
- met de auto: aan het kamphuis tussen 10u30 en 11u30
- met de trein: station Leopoldsburg om 10u41 (opgehaald door BIZON-busje)
b) gepland vertrek op kamp - woensdag 29 augustus 2018:
- met de auto: aan het kamphuis tussen 10u30 en 11u00
- met de trein: station Leopoldsburg om 10u41 (gebracht door BIZON-busje)
3. #BEACHFEST
Adres: Kamphuis Isara
Brugsesteenweg 19
8620 Nieuwpoort
a) verwachte aankomst op kamp - woensdag 22 augustus 2018:
- met de auto: aan het kamphuis tussen 10u30 en 12u00
- met de trein: station Koksijde om 11u04 (opgehaald door BIZON-busje)
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b) gepland vertrek op kamp - woensdag 29 augustus 2018:
- met de auto: aan het kamphuis tussen 11u00 en 12u00
- met de trein: station Koksijde om 11u56 (gebracht door BIZON-busje)
4.

VAKANTIE AAN ZEE
Adres: Kamphuis Isara
Brugsesteenweg 19
8620 Nieuwpoort
a) verwachte aankomst op kamp - zondag 12 augustus 2018:
- met de auto: aan het kamphuis tussen 11u00 en 12u00
- met de trein: station Oostende rond 11u00 (opgehaald door BIZON-busje)
b) gepland vertrek op kamp - zondag 19 augustus 2018:
- met de auto: aan het kamphuis rond 11u00
- met de trein: station Oostende rond 11u30 (gebracht met BIZON-busje)

5. SHERWOOD, 4SJOR & PANIC IN PANEM
Adres: Weide St Riveaux
Hameau de Conrad
5550 Vresse-sur-Semois
a) verwachte aankomst op kamp - SHERWOOD= maandag 2 juli, 4SJOR= woensdag 11 juli,
PANIC IN PANEM= zondag 22 juli 2018:
- met de auto: op de weide te CON’RAD tussen 10u30 en 11u30
- met de trein: station Graide om 11u14 (opgehaald door BIZON-busje)
b) gepland vertrek op kamp- SHERWOOD= zondag 8 juli, 4SJOR= woensdag 18 juli, PANIC IN
PANEM= vrijdag 27 juli 2018:
- met de auto: op de weide te CON’RAD tussen 10u30 en 11u30
- met de trein: station Graide om 11u46 (gebracht door BIZON-busje)
6.

BELGIUM EXPRESS
Aangezien we met Belgium Express doorheen België trekken, is er een verschillende
aankomst- en vertrekplaats voor de jongeren.
a) verwachte aankomst op kamp - zaterdag 4 augustus 2018:
- Station Oostende tussen 12u00 en 12u30 aan de voorkant van het station. Jullie
herkennen ons aan de BIZON-vlag.
b) gepland vertrek op kamp - zondag 12 augustus 2018:
- Station Gent-Sint-Pieters om 11u00 (Koningin Maria Hendrikaplein 1, Gent) aan de
voorkant van het station

[2/8]

7. FIETSEN OP TEXEL
Verblijfsadres: Zwaluwhof, Mienterglop 39, 1796 MR De Koog, Nederland
a) verwachte aankomst op kamp - maandag 16 juli 2018:
- Station Gent-Sint-Pieters tussen 10u30 en 11u00 onder de luifel aan de voorkant van het
station.
b) gepland vertrek - dinsdag 24 juli 2018:
- Station Gent-Sint-Pieters tussen 16u30 en 17u30 onder de luifel aan de voorkant van het
station. Het geschatte uur wordt twee uur voor aankomst doorgegeven aan een
verantwoordelijke (ouder of begeleider), afhankelijk van veerboot, verkeer en pauzes
onderweg.
8. JURA
Verblijfsadres: Refuge Montavoix, St-Claude, Frankrijk
a) verwachte aankomst - zondag 1 juli 2018:
- Station Gent-Sint-Pieters om 9u00 stipt aan de centrale inkomsthal, je zal ze herkennen
aan de grijze Bizon-truien.
b) gepland vertrek op kamp - dinsdag 11 juli 2018:
- Station Gent-Sint-Pieters om 18u00 aan de centrale inkomsthal.

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 met het aantal jongeren. Je kunt contact opnemen
met andere diensten uit de 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 de kampen bereiken op volgende nummers:
SHERWOOD, 4SJOR, PANIC IN PANEM
JURA, TEXEL, BELGIUM EXPRESS
VAKANTIE AAN ZEE, #BEACHFEST
FORT DER PIRATEN, THEMAKAMP

4.

0487/456640
0487/456539
0487/455506
0487/456182

Middagmaal eerste en laatste dag

Op de dag van aankomst is er voor alle jongeren een middagmaal/avondmaal voorzien.
Voor de dag van vertrek kan ter plaatse een lunchpakket gevraagd worden.
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5.

Alleenreizende jongeren

Indien de jongeren zonder begeleiding met de trein komen, gelieve dan aandacht te schenken aan
volgende punten:
a) Zorg ervoor dat de jongeren steeds het hierboven vermelde telefoonnummer voor hun kamp
bij hebben en dat de kampleiding hen zelf kan contacteren.
b) 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

1. FORT DER PIRATEN
Met de trein HEEN op zaterdag 4 augustus 2018:
 Vanuit Gent-Sint-Pieters (8:23) neem je de trein richting Eupen, afstappen in LuikGuillemins (10:01). In Luik-Guillemins neem je de trein richting Maastricht (10:09),
afstappen in Wezet /Visé (10:26).
 Vanuit Antwerpen-Centraal (8:09) neem je de trein richting Charleroi-Zuid, afstappen in
Brussel-Noord (8:52). In Brussel-Noord neem je de richting Eupen (9:06), afstappen in
Luik-Guillemins (10:02). In Luik-Guillemins neem je de trein richting Maastricht (10:09),
afstappen in Wezet / Visé (10:26).
 Vanuit Brussel-Zuid (8:56) neem je de trein richting Eupen, afstappen in Luik-Guillemins
(10u02). In Luik-Guillemins neem je de trein richting Maastricht (10:09), afstappen in
Wezet / Visé (10:26).
 Vanuit Hasselt (9:38) neemt u de trein richting Luik-Guillemins, afstappen in LuikGuillemins (9:50). In Luik-Guillemins neem je de trein richting Maastricht (10:09),
afstappen in Wezet / Visé (10:26).
Wij komen de jongeren ophalen aan het station van Wezet/Visé rijden dan samen naar Chateau
Dalhem.
Met de auto
 Neem de A25 richting Maastricht.
 Neem afslag 3 richting N653, Hermalle-sous-Argenteau.
 Sla rechtsaf zodat u op de N653 komt (borden naar Visé/ Argenteau/ Maastricht).
 Ga linksaf de Chaussée d’Argenteau.
 Sla rechtsaf de Rue de Richelle.
 Blijf deze voor een 3tal km volgen.
 Sla rechtsaf, u bent nu in de Rue du Bourgmestre Henri Francotte.

2. THEMAKAMP - SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK!
Met de trein HEEN op woensdag 22 augustus 2018:
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Vanuit Antwerpen gaat er een stoptrein richting Hasselt die om 10:19 stopt in
Leopoldsburg.
Vanuit Hasselt is er een stoptrein richting Antwerpen-Centraal die om 10:41 stopt in
Leopoldsburg.

Wij komen de jongeren halen in het station van Leopoldsburg en rijden dan samen naar het
kamphuis De Bosuil.
Met de Auto


vanuit West –Vlaanderen / Oost Vlaanderen / Antwerpen
 Neem vanuit Antwerpen de E313 richting Hasselt.
 Verlaat de snelweg op afrit 25a (Tessenderlo) en rij de N73 op.
 Volg de pijlen richting Beverlo.
 Volg de pijlen richting Leopoldsburg (N72).
 Volg de pijlen richting Hechtel-Eksel (N73).
 Neem op het rond punt in Hechtel-Eksel de eerste afslag (rechts, N715, Hasseltsebaan).
 Na 1,8 km rijdt u de Lupinestraat in op uw rechterkant.
 Nu bent u op een boogscheut van het kamphuis. Je rijdt een klein kruispuntje over, en
slaat daarna een onverharde weg links in. Je laat een skatepark rechts liggen.
 Het kamphuis ligt op uw linkerkant.



vanuit Brussel / Vlaams Brabant
 Rij vanuit Brussel de E40 op richting Leuven.
 Volg voor Leuven de E314.
 Blijf 58 km op de E314.
 Neem afrit 29. (Houthalen Helchteren)
 Sla rechtsaf op de N715 Richting Houthalen Helchteren.
 Rij door het centrum van Houthalen Helchteren
 Sla na 9 km heel kort rechtsaf richting “Hengelhoef”.
 Sla direct links af (evenwijdig met de grote baan, Heikantdreef).
 Sla links af op de Hasseltsebaan. (deze gaat onder de N74) en draait direct naar rechts.
 Na 2 km slaat u linksaf in de Lupinestraat.
 Nu bent u op een boogscheut van het kamphuis. Je rijdt een klein kruispuntje over, en
slaat daarna een onverharde weg links in. Je laat een skatepark rechts liggen.
 Het kamphuis ligt op uw linkerkant.

3. #BEACHFEST
Met de trein HEEN op 22 augustus 2018:




vanuit Hasselt:
Neem om 7:28 de trein richting Blankenberge en stap op 9:21 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 9:53 de trein richting De Panne en stap om 11:04 af in Koksijde.
vanuit Leuven:
Neem om 8:34 de trein richting Oostende en stap om 9:36 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 9:53 de trein richting De Panne en stap om 11:04 af in Koksijde.
vanuit Brussel Centraal:
Neem om 9:00 de trein richting Oostende en stap om 9:36 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 9:53 de trein richting De Panne en stap om 11:04 af in Koksijde.
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vanuit Antwerpen-Centraal:
Neem om 8:37 de trein richting Poperinge en stap om 9:33 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 9:53 de trein richting De Panne en stap om 11:04 af in Koksijde.
vanuit Gent-Sint-Pieters:
Neem om 9:53 de trein richting De Panne en stap om 11:04 af in Koksijde.
vanuit Brugge:
Neem om 9:58 de trein richting Kortrijk en stap om 10:18 af in Lichtervelde.
Neem daar om 10:32 de trein richting De Panne en stap om 11:04 af in Koksijde.

Wij komen alle jongeren om 11:04 halen in het station van Koksijde en rijden dan samen naar het
kamphuis in Nieuwpoort.
Met de trein TERUG op 29 augustus 2018:
Wij brengen alle jongeren naar het station van Koksijde, zodat ze om 11:56 samen op de trein
kunnen stappen.
 naar Hasselt
Neem om 11:56 de trein richting Gent-Sint-Pieters en stap om 13:07 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 13:38 de trein richting Genk en stap om 15:30 af in Hasselt.
 naar Leuven
Neem om 11:56 de trein richting Gent-Sint-Pieters en stap om 13:07 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 13:23 de trein richting Eupen en stap om 14:25 af in Leuven.
 naar Brussel-Centraal
Neem om 11:56 de trein richting Gent-Sint-Pieters en stap om 13:07 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 13:23 de trein richting Eupen en stap om 13:59 af in Brussel-Centraal.
 naar Antwerpen
Neem om 11:56 de trein richting Gent-Sint-Pieters en stap om 13:07 af in Gent-Sint-Pieters.
Neem daar om 13:27 de trein richting Antwerpen-Centraal en stap om 14:23 af.
 naar Gent
Neem om 11:56 de trein richting Gent-Sint-Pieters en stap om 13:07 af in Gent-Sint-Pieters.
 naar Brugge
Neem om 11:56 de trein richting Gent-Sint-Pieters en stap om 12:28 af in Lichtervelde.
Neem daar om 12:43 de trein richting Brugge en stap om 13:02 af in Brugge.
Met de auto
GPS coördinaten: N 51 7.672, O 2 47.791
Adres: Brugsesteenweg 19, 8620 Nieuwpoort
Aankomstuur: tussen 10u30 en 12u00
Wegbeschrijving:
 Neem op de E40 uitrit 3-Nieuwpoort.
 Niet ‘Nieuwpoort’ volgen, maar wel Ramskapelle.
 Volg dan richting Westende-Bad.
 Deze baan (N356) eindigt op een T-kruising, sla hier rechts af, dit is de Brugsesteenweg.
 Het kamphuis ligt enkele honderden meters verder aan de rechterkant, net voorbij
camping Kompas.
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4. VAKANTIE AAN ZEE
Met de trein HEEN op zondag 12 augustus om 11u14
 Vanuit Brugge: Trein in Brugge om 11:00 tot Oostende om 11:14
 Vanuit Gent: Trein in Gent Sint-Pieters om 10:32 tot Oostende om 11:14
 Vanuit Antwerpen: Trein in Antwerpen-Centraal om 9:06 tot Oostende om 10:52
 Vanuit Brussel: Trein in Brussel-Centraal om 9:50 tot Oostende om 11:14
 Vanuit Leuven: Trein in Leuven om 9:34 tot Oostende om 11:17
 Vanuit Hasselt: Trein in Hasselt om 8:43 tot Oostende om 11:14.
Wij wachten de jongeren op aan het station van Oostende met een BIZON-vlag.
Met de trein TERUG op zondag 19 augustus 2018:
Wij brengen de jongeren naar het station van Oostende rond half 12.
 Naar Brugge: Trein in Oostende om 11:42 tot Brugge om 11:58
 Naar Gent: Trein in Oostende om 11:42 tot Gent om 12:23
 Naar Antwerpen: Trein in Oostende om 11:42 tot Gent om 12:20. Trein in Gent om 12:27 tot
Antwerpen-Centraal om 13:23
 Naar Brussel: Trein in Oostende om 11:42 tot Brussel-Centraal om 12:59
 Naar Leuven: Trein in Oostende om 11:42 tot Leuven om 13:25
 Naar Hasselt: Trein in Oostende om 11:46 tot Brugge om 12:00. Trein in Brugge om 12:10 tot
14:31 in Hasselt
Met de auto
GPS coördinaten: N 51 7.672, O 2 47.791
Adres: Kamphuis Isara, Brugse Steenweg 19, 8620 Nieuwpoort
Aankomstuur: tussen 11u00 en 12u00
Wegbeschrijving:
 Neem op de E40 uitrit 3-Nieuwpoort.
 Niet ‘Nieuwpoort’ volgen, maar wel Ramskapelle.
 Volg dan richting Westende-Bad.
 Deze baan (N356) eindigt op een T-kruising, sla hier rechts af, dit is de Brugsesteenweg.
 Het kamphuis ligt enkele honderden meters verder aan de rechterkant, net voorbij
camping Kompas.
5. SHERWOOD, 4SJOR en PANIC IN PANEM
Met de trein
Vanuit het dichtstbijzijnde station neemt u een trein naar Brussel-Zuid. Hier neemt u om 8:33 de
trein richting Luxembourg. Om 9:43 stapt u uit in het station van Namen.
Hier neemt u de trein om 9:58 richting Libramont. Stap af aan het station van Graide om 11:14
(de haltes van deze trein zijn: Jambes, Lustin, Godinne, Yvoir, Dinant, Anseremme, GendronCelles, Houyet, Beauraing, Gedinne, Graide).
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De jongeren worden opgehaald aan het station van Graide en met het BIZON-busje naar de
weide gebracht.
Met de auto
 Volg de snelweg naar Namen en verder E411 richting Luxemburg
 Neem afrit 23 (Wellin) en sla rechtsaf, de N94, Rue de Dinant.
 Na 2 km sla rechtsaf en volg de N 40, Rue de Wellin
 In het centrum van Wellin komt u aan een rond punt, neem hier de vierde afslag, N835,
Rue de Gedinne. Deze straat volg je 14 km.
 Na 14 km kan u kiezen voor Charleville (rechts) en Bouillon (links afslaan), sla hier linksaf
(N952).
 Rij de sporen over aan het station van Gedinne en volg rechtdoor: Rue Raymond Gridlet.
 Na een tijdje kom je in Gedinne centrum, sla hier linksaf: N953 Rue Charleville richting
Louette St-P en Charleville.
 Blijf deze baan volgen tot je na 13 km links kan afslaan: Hameau de Conrade, dit is aan
een bordje ‘Col de Conrade’.
 Na 500 meter zie je aan de rechterzijde de prairie.

6. BELGIUM EXPRESS
Met de trein HEEN op 4 augustus 2018:
 Vanuit Brugge: Trein in Brugge om 12:02 richting Oostende. Aankomst om 12:16
 Vanuit Antwerpen: Trein in Antwerpen-Centraal om 10:06 richting Oostende. aankomst om
11:51
 Vanuit Brussel: Trein in Brussel-Centraal om 10:56 richting Oostende aankomst om 12:16
 Vanuit Leuven: Trein in Leuven om 10:34 richting Oostende. Aankomst om 12:16
 Vanuit Hasselt: Trein in Hasselt om 09:37 richting Leuven en dan overstappen richting
Oostende om 10:34
Wij wachten de jongeren op aan de voorkant van het station van Oostende.
Met de auto HEEN - 04 augustus 2018:
 Voorkant station Oostende
Met de trein/auto TERUG - 12 augustus 2018:
Wij brengen de jongeren naar het station van Gent-Sint-Pieters om 11u. We zullen aan de
voorkant van het station staan.
7. FIETSEN OP TEXEL
Zie enkel transportinfo bij 1. De uurregeling: aankomst- en vertrekuren
8. JURA
Zie enkel transportinfo bij 1. De uurregeling: aankomst- en vertrekuren
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