
Chokier, 01 juli 2021 

Overnachting & Reglement inwendige orde site van Chokier 

Beste klimmer , beste klimster,  

 

Sinds de opening van de klimsite kennen wij een groeiend succes (mond tot mond reclame) en dat 

verheugt ons. Met het mooie weer en het groot verlof in aantocht alsook een toestroom van potentiële 

gebruikers van de site zijn wij genoodzaakt om enkele richtlijnen te verspreiden voor de goede afloop 

van de activiteiten en om niet het slachtoffer van ons eigen succes te worden.   

Voor een groep van meer dan 10 personen is een reservatie verplichtend zoals voor al de andere 

massieven. De kringen kennen de wijze van reservatie op het agenda “rochers CMBEL”, voor de andere 

groepen: zich rechtstreeks adresseren aan secretariat@clubalpin.be, ten minste een week op 

voorhand. De site kan slechts een groepsreservatie (Max 20) aanvaarden  ten einde om wat plaats te 

laten aan individuele klimmers. Een reservatie voor een volledig weekend zal niet worden toegestaan.  

Parking 

De geplande grondwerken hebben wat vertraging opgelopen, reden waarop wij de parking zone  nog 

niet volledig hebben kunnen inrichten. Wij verzoeken de bestuurders kun voertuig  van links naar 

rechts te willen parkeren met een minimum aan tussenafstand. U wordt ook gevraagd de “afkorting” 

via het talud om zich naar het massief te begeven (tuintje met beplantingen!!) niet te willen gebruiken.  

Helm 

Wij herinneren iedereen er nogmaals aan dat tijdens klimactiviteiten het dragen van de helm op de 

weg aan de voet van het massief B tot E verplichtend is vanwege het risico voor steenslag (jong 

massief), niettegenstaande onze inspanningen qua onderhoud. Dit geldt eveneens voor niet klimmers 

en kinderen die zich op de weg bevinden.  

In geval van steenslag zouden wij het zeer waarderen mocht u dit willen melden met het spoornummer 

erbij via www.cabliege.org/contact. Zodoende kunnen wij zo snel mogelijk een controle uitvoeren.  

Logement 

Voor zij die wensen te overnachten (de site is geen camping maar wij begrijpen dat sommigen van ver 

zijn gekomen), hebben wij besloten de bezetting in aantal per nacht te beperken ten einde onze 

installaties niet te overbelasten. Een voorafgaandelijke inschrijving bij de club 

(www.cabliege.org/bivak) is dan ook VERPLICHTEND minimum 48 uur op voorhand om voldoende 

reactietijd te hebben en om uw inschrijving  al dan niet te kunnen bevestigen.    

Het aantal bezettingen per nacht wordt als volgt beperkt: 

Max 03 voertuigen  type mobile home (parkeren achter rechts zonder te veel tussenruimte), 02 twee 

persoonstenten en 04 personen in de chalet. Installatie vanaf 18h00 tot 09h00 ‘s morgens ( site 

vrijgemaakt en proper). Een deelname aan de onkosten van 2€ per persoon  zal gevraagd worden. 

Deze betaling gebeurt ter plaatste tegen een kwitantie aan de verantwoordelijke van de club en dient 

voor het onderhoud en de verbetering van de ter beschikking gestelde installaties.  
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BBQ en kampvuur 

De twee BBQ  aan de ingang van het chalet zijn ter beschikking voor de klimmers. De club voorziet niet 

in brandhout maar als er zich brandhout binnen in de chalet zou bevinden mag u die gebruiken. Wij 

vragen de gebruikers om zicht te willen vergewissen dat het vuur gedoofd is alvorens te vertrekken (of 

te gaan slapen) . De BBQ dienen proper te worden achtergelaten met de rest van de houtskool in de 

metalen emmer/bak. 

Kampvuur: enkel op de voorziene plaats achteraan de parking 

Gedurende periode van extreme droogte zal het maken van BBQ en  open vuur verboden worden.  

Het is VERBODEN om te roken of vuur te maken  binnen in het chalet. 

Afval 

Er bevinden zich normaliter twee zakken aan de ingang van het chalet. De blauwe voor de PMD (AUB 

de blikjes platduwen met het toestel) en een gele voor het restafval. Wij verzoeken de lege 

verpakkingen van de BBQ alsook het overblijvend voedsel terug mee te nemen om de gele zak niet 

onmiddellijk vol te hebben alsook om geen ongedierte aan te trekken (betalende gele zak en privé 

initiatief) .    Lege glasflessen moeten terug meegenomen worden.   De container aan het kerkhof is 

niet bedoeld voor het afval van de klimmers! 

Compostbak 

De compostbak is geen vuilbak en is enkel bedoeld voor snel biologisch afbreekbaar afval. Geen 

voedsel alsook moeilijk afbreekbaar afval (vb. sinaasappelschillen).  Ook geen houtskool.   

Installatie en meubilair 

Een zeker aantal meubilair wordt aan de klimmers ter beschikking gesteld. Wij vragen de zitbanken 

langs de weg aan het voet van het massief niet te willen verplaatsten en het overige meubilair voor 

het chalet na gebruik terug te willen zetten.   

Onbewaakt speelplein (-ZES jaar) 

CAB Liège wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van ongeval bij het gebruik van de combinatie 

schommel, glijbaan en klimmuur. Het gebruik ervan wordt overgelaten aan de appreciatie van de 

ouders of verantwoordelijke volwassene(n). Enkel te gebruiken door kinderen ONDER de zes jaar, 

vanwege zijn structuur.   

 

Mocht u na lezing nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren:  

www.cabliege.org/contact  

Léon Debacker  0495/251278 

René Wagemans 0475/363494 

Freddy Gonda  0495/263109 

 

« Bonne grimpe » 

http://www.cabliege.org/contact

