
 

 

Op weg naar het “MUZIEKATELIER HASSELT”.     

Adres :                                                                                                                                               
Scholen Kindsheid Jesu , “Musart”                                                                                                             
Kempische Steenweg,  400, 3de verdieping,                                                                                                                                   
3500 Hasselt 

Met de wagen :                                                                                                                       
Vanuit de richting  Hasselt. Neem de weg nr. N74  richting  Zonhoven  tot voor de spoorwegbrug van 
Kiewit. Ter hoogte van het industriepark aan de rode lichten rechts afslaan. Op de rotonde neem de 
vierde afslag (Scholen Kindsheid Jesu) en volg de weg met een linkse bocht onder de brug door. Rij 
vervolgens een 250 meter recht door tot op de parking.                                                                 
Vanuit de richting  Zonhoven. Neem de weg nr. N74 richting Hasselt. Rij over de spoorwegbrug van 
Kiewit. Sla aan de rode lichten linksaf. Op de rotonde neem de vierde afslag (Scholen Kindsheid Jesu) 
en volg de weg met een linkse bocht onder de brug door. Rij vervolgens een 250 meter rechtdoor tot 
op de parking. 

Met openbaar vervoer (bussen) :                                                                                                     
Voor de uurregeling gelieve de website van “De Lijn” te raadplegen.                                                   
De bussen stoppen op de Kempische Steenweg voor de school. 

Lijn 2  Hasselt – Beringen                                                                                                            
Lijn 13   Hasselt – Meeuwen – Grote Brogel – Kaulille                                                                    
Lijn 18a  Hasselt – Houthalen – Neerpelt – Achel                                                                      
Lijn 22   Hasselt – Houthalen – Peer – Kleine Brogel                                                                       
Lijn 29   Hasselt – Leopoldsburg – Lommel                                                                                   
Lijn 35   Hasselt – Zonhoven – Boxbergheide – Genk                                                                           
Lijn 48   Hasselt – Peer – Neerpelt – Hamont                                                                                    
Lijn 180  Hasselt – Lommel (Sneldienst)                                                                                        
Lijn 182  Hasselt – Neerpelt – Achel (Sneldienst) 

Met de spoorwegen :                                                                                                                   
Voor de juiste uurregeling gelieve de website “Railtime” van de spoorwegen te raadplegen.                                           
Deze uurregeling is de huidige gangbare regeling en dus onder voorbehoud. (x) = het uur, vb 8u. 

Naar het MA op weekdagen :                                                                                                       
Vertrek in Alken :  (x)u 24 minuten   aankomst in Kiewit :  (x)u 44 minuten                                
Vertrek in Hasselt :    (x)u 35 minuten  aankomst in Kiewit :  (x)u 44 minuten                
Vertrek in Genk :  (x)u 25 minuten  aankomst in Kiewit :  (x)u 36 minuten 

Naar het MA op zaterdag :                                                                                                         
Vertrek in Alken :  (x)u 25 minuten   aankomst in Kiewit :  (x)u 42 minuten                                
Vertrek in Hasselt :    (x)u 33 minuten  aankomst in Kiewit :  (x)u 42 minuten                
Vertrek in Genk :  (x)u 08 minuten  aankomst in Kiewit :  (x)u 18 minuten 

Terug van het MA op weekdagen :                                                                                                       
Vertrek in Kiewit :  (x)u 18 minuten   aankomst in Alken :  (x)u 34 minuten                                
Vertrek in Kiewit :    (x)u 18 minuten  aankomst in Hasselt :  (x)u 26 minuten                
Vertrek in Kiewit :  (x)u 24 minuten  aankomst in Genk :  (x)u 35 minuten 

Terug van het MA op zaterdag :                                                                                                         
Vertrek in Kiewit :  (x)u 18 minuten   aankomst in Alken :  (x)u 36 minuten                                
Vertrek in Kiewit :    (x)u 18 minuten  aankomst in Hasselt :  (x)u 26 minuten                
Vertrek in Kiewit :  (x)u 42 minuten  aankomst in Genk :  (x)u 52 minuten 


