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INFORMATIEBIJEENKOMSTEN voor ingeschreven DEELNEMERS 
 

Vergeet UW infoavond niet !!! 

 

MONT BLANC programma's : 28 mei om 19.30u 
ANDERE programma's : 29 mei om 19.30u 

Doel : Deelnemers degelijk inlichten over de details van het programma, de nodige kledij en 

technische materialen, voeding en slapen, ... 

Plaats : Taverne De Miester, Bergstraat 10 te 3360 Bierbeek (bij Leuven) 

Ruime parking achter de taverne, mogelijkheid voor een snelle hap.  

Deze informatiebijeenkomst raden wij ten zeerste aan, aan alle nieuwe deelnemers !!! 

Breng gerust kledij, schoenen of andere materialen mee wanneer je twijfel hebt. Zo kunnen we onmiddellijk zeggen 

wat kan dienen en wat minder goed of niet mogelijk is. 
  

HUUR TECHNISCHE MATERIALEN programma's 
 

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE ... 

Jullie berggids is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke klimmaterialenzoals 

touwen en specifieke reddingsmaterialen. Die heeft hij mee voor de hele groep. 

Daarnaast gebruik je individueel als deelnemer 4 specifieke technische materialen. 

Stijgijzers, sneeuwpikkel, gordel en helm heb je altijd in gebruik of in je rugzak zitten. 

Wanneer je deze individuele materialen niet hebt kan je ze bij Namaste Mountainguides 

huren en dat is ook het geval voor bergschoenen (voor de programma's die Chamonix als 

vertrekbasis hebben). Voordeel is dat wij alles ter plaatse hebben en we indien nodig altijd 

vervangingen kunnen doorvoeren. 

Wat je aan welke prijs kunt huren vind je op onze website. 

Om ons de mogelijkheid te geven de huurmaterialen voor jou te reserveren en ter plaatse bij het begin van het programma niet 

teveel tijd te verliezen, vragen we om op de informatievergadering te melden wat je wil huren en het huurgeld te 
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betalen.  

BRENG HIERVOOR GEPAST CASH GELD MEE AUB. De gemeente Bierbeek heeft geen bankautomaat en we hebben geen 

toegang tot een betaalterminal.  

Alleen deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn op de infoavond vragen we om via de site de gewenste huurmaterialen 

te reserveren en de betalingen over te maken op de rekening. 
  

SUPER PROMOTIE voor beginnende bergsporters 
 

 

Je houdt van actief reizen maar topsportprestaties hoeven niet echt. 

Je trekt graag de natuur in en wil wel eens proeven van plaatsen waar je anders niet 

zomaar geraakt. 

Je houdt van een gezellige babbel, een frisse pint na de inspanning, van de plaatselijke 

bergkeuken en de warme ochtendzon die achter de bergkam tevoorschijn komt en 

de gletsjer op een mum van tijd in vuur zet. 

Je dompelt jezelf graag onder in een nieuwe en minder bekende wereld vol 

uitdagingen maar onder een professionele begeleiding zodat alles veilig kan verlopen. 

Schrijf je dan in met 1 of 2 vrienden, geniet van een overheerlijke 

korting en ga met ons mee van 28 juli tot 2 augustus. 
  

Enkele VRIJE PLAATSEN met zekere afreis 
 

17 - 22/06 : Mont Blanc Koningsroute 6d, nog 1 plaats vrij 

23 - 28/06 : Opleiding Alpinisme Initiatie , nog 1 plaats vrij 

21 - 25/07 : Mont Blanc Koningsroute 5d, nog 1 plaats vrij 

29/07 - 2/08 : Wildhorn & Wilstrubel, nog enkele plaatsen 
  

Namaste Mountainguides op FACEBOOK 
 

 

Blijf op de hoogte van reisverslagen, nieuwe fotoseries, weetjes uit de 

bergsportwereld, nieuwigheden in onze werking, recente 
blogberichten op onze site, ... 

Like ons en behoor tot de grote Namaste Mountainguides familie 

  

  

Niks voor mij 

De bergen zeggen je helemaal niks meer? Spijtig. Via onderstaande link kan je je automatisch uitschrijven uit onze nieuwsbrief. 
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