
 
Uitnodiging 

3-bergentocht 
van 14 t.e.m. 17 september 2021 
 
 
Na vier succesvolle 3-daagse tochten door de mooie natuur van het Heuvelland en 
omgeving zouden we normaal gezien vorig jaar ons lustrum vieren. Het coronavirus 
bracht onze planning echter in de war. Niet getreurd, het enthousiaste team 
vrijwilligers uit de regio Ieper en de Westhoek heeft al een nieuwe datum gepland 
om met heel veel plezier de 5de editie van de 3-bergentocht te organiseren. 

 
Kom mee genieten van de West-Vlaamse gezelligheid en de deugddoende contacten tussen 
lotgenoten in een mooie omgeving. 
 

 Hoe ziet de planning er uit?  
o Dinsdag 14 september: onthaal vanaf 17.00 uur 
o Woensdag15 en donderdag 16 september: start wandelen om 9.00 uur 
o Vrijdag 17 september: laatste wandeldag, om 16.00 uur speciale afsluiting 

 

 Wat biedt de 3-bergentocht?  
o Ontdekken van een mooi landschap in eigen land 
o Een blos op je gezicht van de frisse en gezonde lucht 
o Deugddoende gesprekken met lotgenoten 
o Goed voorbereide wandelingen van ongeveer 15 km/dag op een rustig tempo 
o Goede begeleiding van kinesitherapeut, verpleegkundige en enthousiaste 

vrijwilligers 
 

 Wat kost het? 
o € 130 (na bevestiging te betalen op rekeningnummer BE14 7380 3890 3183 van 

MS-Liga Vlaanderen DRIEBERGENTOCHT met in de mededeling je naam en 3-
bergentocht. 

 

 Wat krijg je er voor? 
o Logement, maaltijden, tussendoortjes en dranken, 

verzekering en professionele begeleiding 
 

 Waar logeer je? 
o B&B “Het Neerhof”: een gezellige B&B, gelegen in Westouter 

 

 Hoe en tot wanneer inschrijven? 
o Er kunnen 25 personen met MS deelnemen, dus snel inschrijven is de boodschap! 

De mensen die voor de eerste keer deelnemen, krijgen voorrang en de datum van 
inschrijving telt. Inschrijven kan tot 30 april 2021 en loopt via de website www.ms-
vlaanderen.be.  

 
Vragen of interesse? Aarzel niet om contact op te nemen met Katrien Tytgat, Projectcoördinator 
MS-Liga Vlaanderen -  0477 42 54 29 -  project.coordinator@ms-vlaanderen.be. 
 

We hopen jullie te mogen verwelkomen! 
 
 

Het vrijwilligersteam en Katrien Tytgat 
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