Hoppefesten 2018 : Bereikbaarheid
Beste Voetballers,
Bij deze een woordje uitleg over de bereikbaarheid van de hoppefesten. Hieronder heb je een duidelijk plannetje.

1) Fiets: hoe minder auto’s hoe beter. De fiets kan je stallen aan het station van Koksijde.
2) Trein: het station van Koksijde ligt aan parking P1. Let op: stap niet af in ‘Station Veurne’, maar stap af in
‘Station Koksijde’.
3) Auto: Dit jaar werken we met 3 parkings die alle 3 naast onze terreinen liggen. Dus lange afstanden te voet
afleggen zijn verleden tijd. Om de toestroom van auto’s wat te temperen reiken we 2 PARKING QR CODES
uit aan elke ploeg. Vergeet deze niet mee te brengen, hou ze klaar en toon ze aan onze parkeerwachters!
 P1: Mensen die van de E40 komen kunnen best parkeren op P1: Sint Idesbaldusstraat te Veurne. Net
over de spoorweg rechts afslaan.
 P2: Voor de mensen die uit de buurt komen vragen we om op parking 2 te staan: Noordstraat Veurne
 P3: Bezoekers: Noordstraat Veurne
 Let op de Noordstraat is 1-richtingsstraat geworden. Uitgang van P2 en P3 is aan de achterkant van
beide parkings.
4) Laat je voeren: Laat je dan afzetten aan de Kiss & Ride zone op de parking van het station van Koksijde. Dat
is aan P1. Daar kan de auto ook vlot terug weg.
Of neem de Kiss and Ride zone net voor P3, ten hoogte van jeugdhuis ‘De Doze’. Wegrijden kan dan enkel via
P3. De Noordstraat is immers een 1-richtingsstraat geworden voor 1 dag.
5) Laat je ophalen: Regel jullie transport op voorhand! Het moment zelf zullen veel taxi’s uit de buurt in de
weer zijn. Er wordt een Taxi Punt voorzien op de hoek van de Karpelstraat en de Noordstraat. Beschikbare
taxi’s zullen enkel daar te vinden zijn en kunnen daar het vlotst terug weg.
Daarnaast kan je je laten ophalen aan het station van Koksijde (P1). Of aan de “Kiss and Ride” zone net voor
P3. Wegrijden kan dan enkel via P3. De Noordstraat is 1-richtingsstraat die dag.

We sturen dit enkel per mail door. Zend het door naar jullie ploeg of neem er
een foto van en zet het op de WhatsApp groep van de ploeg. Merci!

