
3-daagse @ de Kluis
Beste studenten, docenten,
Maandag 6 november trekken we erop uit voor een 3 -daagse @ De Kluis (St Joris Weert). 
Woensdag 8 november (late namiddag)  keren we terug huiswaarts.

Locatie
https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/de-kluis/wegbeschrijving

Adres
Kluis 1 
3051 St.-Joris-Weert 
Hans Gielen
+32 16 47 71 72 
+32 16 47 04 56 

Inchecken 
Maandag wordt iedereen er verwacht tussen 10:00 en 11:0

Slaapmateriaal
- slaapzak
- onderlaken / lakenovertrek voor  een één persoonsbed
- kussenovertrek
- (knuffels…)

Eten

OPGELET  (DAG 1) MAANDAG  6/11 : Voorzie jezelf van een broodje of dergelijke om 
’s middags je hongerige maag mee te spijzen. ’s Avonds zal er een warme maaltijd 
voorzien worden.

Er zal  elke dag een ontbijt (eieren, beleg, boterhammen,fruit, koffie, thee…), middageten 
(boterhammen, beleg, soep,…) en  avondeten (uitgebreide warme vegetarische maaltijd) 
voorzien worden.
Het is organisatorisch onmogelijk dat iedereen zijn eigen potje gaat koken. Daarom wordt 
er slecht één uitgebreide maaltijd voorzien voor de hele groep. 
Naast de voorziene voeding  zijn jullie natuurlijk vrij om zelf nog  de nodige (on)gezonde 
extra’s aan te schaffen. ’s Avonds is er immers tijd om te ontspannen.

Totale kostprijs eten
Student / docent: 18 €* 
Vooraf  te betalen aan Geert (ten laatste op donderdag 2 november).
(Als je een voedselallergie hebt, gelieve dat dan aan Geert te laten weten)
* Dit is een richtprijs en normaal gezien voldoende.

https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/de-kluis/wegbeschrijving


3-daagse @ de Kluis
Hoe in ‘De Kluis’ geraken?

Met het openbaar vervoer
Vanuit Leuven ben je op 12 minuten met de trein in het station van St.-Joris-
Weert van hieruit is het  nog +/- 2 kilometer wandelen. 
Komende uit het station ga je naar rechts, aan de spoorwegovergang ga je terug rechts 
en de eerstvolgende straat (Molenstraat) opnieuw rechts. Deze volg je tot aan de 
Polderstraat op je linkerkant. Sla hier linksaf en dan is het steeds rechtdoor.

Met de auto
GPS :Geef steeds Polderstraat in als adres !!! 
Vanuit Leuven
Op de ring rond Leuven Naamsepoort richting Namen volgen. 
Op de Naamse steenweg voor de spoorwegovergang naar rechts en de volgende 
straat links. 
Deze weg blijven volgen tot in het centrum van Sint-Joris-Weert. 
Na de kerk links de Molenstraat inslaan. 
Dan de eerste straat links nemen (Polderstraat) en blijven volgen tot op de parking van 
de Kluis. 

Vanaf E40 Brussel-Luik
Afrit 23 (Haasrode - Waver - Oud-Heverlee) nemen en richting Waver volgen. 
Aan de eerste verkeerslichten rechts en onmiddellijk naar links (richting Zoet Water/
Oud-Heverlee). 
Deze weg volgen tot aan het Zoet Water. 
Het eerste kruispunt na de vijvers, naar links afslaan richting Sint-Joris-Weert. 
Na de kerk links de Molenstraat inslaan. 
Dan de eerste straat links nemen (Polderstraat) en blijven volgen tot op de parking van 
de Kluis.

Een  planning van de 3 daagse vind je hier terug:
http://lucanimation.weebly.com/planning-docenten.html

@ 2ba: reserveer per groep tijdig het nodige materiaal (statief, SD-cards, camera’s, 
batterij opladers, zelfontspanner-kabel). Voorzie een minimum uitleentermijn  van 
vrijdag 3 november t.e.m. donderdag 9 november.

Nog vragen? Mail  ze of stel  ze tijdens de lessen.

Groet,

Geert, Yves, Kris, Johan, Emma, Elke, Erik.

http://lucanimation.weebly.com/planning-docenten.html

