
Nieuwsbrief 1 - 2022

29 januari
Receptie

6 februari
Dagstapper

8 februari
Clubavond

19 en 20 februari
Wandeling

6 maart
Dagstapper

8 maart
Clubavond

19 - 20 maart
Clubweekend

Aanvang cursus rotsklimmen KVB3

3 april
Dagstapper

10 tot 18 april
Paaskamp

23 - 24 april (!)
Clubweekend

7 mei
Aanvang cursus Alpinist

Alle  info verder in de nieuwsbrief.

Activiteiten van de andere secties, wijzigingen in het
programma  en het allerlaatste nieuws vind je steeds op
www.bergstijgers.org
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Rappellekes :

Vroeg, maar dringend inschrijven : voor 20 februari ! 
Voeren : WE van 19 - 20 maart : 
Monschau : WE van 23 - 24 april

Feestje wordt receptie!
Zaterdag 29 januari, 17 u   Bibliotheek Couwelaar Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

Met pijn in het hart moeten we melden dat het feestje nogmaals geschrapt wordt wegens
Corona.  We hebben echter een alternatief!

Zaterdag 29 januari, zelfde datum als het geplande feestje, maar om 17:00, ben je uitgenodigd
op een gratis receptie !  Ondertussen woon je dan meteen ook de jaarlijkse ledenvergadering en
bestuursverkiezing bij en maak je kennis met de andere leden.
Uiteraard alles onder voorbehoud van de toestand op dat moment!
Om te weten hoeveel drank en hapjes we moeten voorzien vragen we om in te schrijven bij Marc
Zo kunnen we verwittigen als ook de receptie niet kan doorgaan.

We houden het veilig : de zaal is groot genoeg (100p ), we zorgen voor voldoende ventilatie        
(kleed je warm aan), CST attest wordt gecontroleerd, handgel is voorzien en mondmasker
opzetten als je niet zit...

Tot dan?
Bestuur Bergstijgers Antwerpen  

Dagstapper te Egenhoven.
Zondag 6 februari 

Vertrek om 10u00 voor een tocht van 26 km die kan afgekort worden tot 23 km 

Je neemt de E314 tot uitrit 15 (Leuven).  Aan de eerste verkeerslichten sla je rechts af = N253 =
St.-Janbergsesteenweg.  Iets verder links afslaan in de Kapeldreef  waar je parkeerplaatsen
vindt
Samen rijden : 9u15 P+R Jan Van Rijswijclaan (eindhalte tram 6). 0,15 € per auto/km
Ten laatste de woensdag vooraf bij Marc inschrijven 

Clubavond : Niels op de K2  :
Dinsdag 8 februari 20u Bibliotheek Couwelaar Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

Niels Jespers, lid van de Antwerpse Bergstijgers, 
beklom op 10 dagen tijd eerst de Broad Peak ( 8047m )
en daarna - zonder extra  zuurstof -  de  K2 (8611 m).
Beleef tijdens onze clubavond mee de avonturen van
Niels  met een kortfilm, foto's en verhalen.

Gratis toegang maar wel inschrijven:
bib.couwelaar@antwerpen.be 
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Clubweekend

Wegens een onvoorziene annulatie door de accomodatie moeten we de rally uitstellen.
We zijn al zo ver gevorderd in het opmaken van de route en opdrachten, dat zomaar vlug een
andere plaats zoeken niet meer mogelijk is.

Twee alternatieven :
19  februari.
We voorzien  een dagwandeling in de Gentse omgeving. Meer info volgt nog.

20 februari.
Dagtocht van Limbourg naar Eupen.
We vertrekken om 9 u 45 aan het station van Dolhain - Gileppe (Limbourg).  Je kan gemakkelijk
met de trein komen : vertrek Antwerpen Berchem om 7 u 14,  Brussel N om 8 u 07, Verviers
(overstap) vertrek 9 u 27
Verwittig ons in ieder geval - ten laatste vrijdag 18/2 - dat je komt en zeg er bij of je met de trein
of de auto komt : dirk.martijn@bergstijgers.org

Dagstapper : Kessel-Lo - Holsbeek - Kessel-Lo.
Zondag 6 maart
Vertrek om 10u aan de  Abdij van Vlierbeek, Vlierbeeklaan, Kessel-Lo voor een tocht van 25km

Samen rijden: P+R Kiel, Boomse Steenweg om 9u00.  Tram 2 en eindhalte van tram 6.  0,15 €
per auto/km
Ten laatste de woensdag vooraf bij Marc. inschrijven.

Clubavond :   Eislek trail 
Dinsdag 8 maart 20u Bibliotheek
Couwelaar Te Couwelaarlei 120, 2100
Deurne

Enkele Antwerpse Bergstijgers stapten in
september 2021 de Eislek trail. Prachtige
tocht van 106km en bijna 3000
hoogtemeters doorheen GHLuxemburg en
de Ardennen. Van Kautenbach via
Clervaux, Troisvierges en Houffalize tot La
Roche.
Iedereen welkom op deze boeiende voordracht!  Gratis toegang maar wel inschrijven:
bib.couwelaar@antwerpen.be 

Clubweekend ...
Zaterdag 19 en zondag 20 maart

... Klimmen : 
Zaterdag Corphalie (Huy) en zondag Grands Malades, telkens om 10 u.

Meer info verschijnt later op www.bergstijgers.org

https://moovitapp.com?metroId=1682&to=Station%20Dolhain-Gileppe%20(Gare%20de%20Dolhain-Gileppe)&tll=50.625805_5.938411&t=1
mailto:dirk.martijn@bergstijgers.org
mailto:am012248@skynet.be
http://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49eb/bibliotheek-couwelaar#!
http://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49eb/bibliotheek-couwelaar#!
http://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49eb/bibliotheek-couwelaar#!
mailto:bib.couwelaar@antwerpen.be
http://www.bergstijgers.org


... Wandelen : Voeren.
We overnachten in de JH van Voeren.  Bijeenkomst aan de JH om 11u Training bergtrekkers :
vertrek zaterdag om 12 u, zondag om 9 u.

Prijs :  overnachting incl. lakens + HP : 42,- €
Reserveer voor 20 februari door te storten op rekening BE69 9799 8644 8878, Natuurvrienden
Bergstijgers : ( vermeld Voeren )
Het aantal plaatsen is beperkt.  De nummering van ons rekeninguittreksel bepaalt de volgorde
van inschrijven
We trachten zoveel mogelijk samen te rijden.

Dagstapper :  Brasschaat - Kalmthout - Brasschaat. 
Zondag  3 april

We vertrekken om 10u  aan de Kerk Brasschaat Maria Ter Heide.
Op deze wandeling van 22 à 25 km maken we kennis met het Fort van Ertbrand dat nog niet
zolang toegankelijk is voor wandelaars

Samenrijden P+R Wommelgem om 9u30 (kant winkel, eindhalte tram 8)  0,15 € per auto/km
Ten laatste de woensdag vooraf bij Marc inschrijven.

Paaskamp Le Thaurac en Le Hortus
10 tot 18 april

Na 2 jaar kan er hopelijk dit jaar nog eens een
paaskamp doorgaan. Plan is om in de 2de week van
de paasvakantie naar het zuiden van Frankrijkte
trekken +/- 30km ten noorden van Montpellier. Er zijn
redelijk wat massieven in de buurt waarvan Le Thaurac
en Le Hortus de belangrijkste zijn. In de buurt zouden
er ook enkele via ferrata's zijn en het is er natuurlijk
aangenaam wandelen en de zee is natuurlijk ook niet
zo ver weg.

Slapen doen we op camping Le Val D'Hérault in Brissac

Alle info op “Paaskamp”

Clubweekend ...
Zaterdag 23 en zondag 24 april

... Klimmen
Zaterdag Freyr en zondag Rocher de Neviau (Dave) telkens om 10 u

Info volgt later nog op www.bergstijgers.org

...  Wandelen  : Monchau.
Na Monschau in de herfst, nu Monschau in de lente.
We overnachten in de JH Hargard .  Bijeenkomst om 11u aan de jeugdherberg en we vertrekken
zaterdag om 12u, zondag om 9 u. 

mailto:am012248@skynet.be
https://www.camping-levaldherault.com/
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Kaarten : Wanderkarte des Eifelvereins nr 3

Reserveer voor 20 februari door 36,- te storten op rekening BE69 9799 8644 8878,
Natuurvrienden Bergstijgers en vermeld "Monschau + aantal personen".  We overnachten op
basis van half pension, lakens inbegrepen.

Opgelet : er is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd in de JH.  Hoe vroeger je inschrijft, hoe
meer kans dat je erbij bent of hoe meer kans dat we nog kunnen bij reserveren.
We trachten zoveel mogelijk samen te rijden.

Cursus rotsklimmen KVB3
De cursus begint op 19 maart (Kempen)

In deze cursus leer je de basistechnieken die nodig zijn om veilig en zelfstandig op een uitgerust
rotsmassief te klimmen. Komen onder andere aan bod:

 • Single- en multipitch klimmen
 • Rappel
 • Dubbel touw techniek om met 3 klimmers in één cordé te klimmen
 • Verschillende uitvoeringen van standplaatsen
 • Hulp aan derden d.m.v. expresstakel

 Info en inschrijven : rotsklimmen

Cursus Alpinist.
Zaterdag 7 mei tot zaterdag 23 juli

Het doel van de cursus is simpel en
uitdagend: enthousiaste Bergstijgers
opleiden die zelfstandig en veilig in het
vergletsjerde hooggebergte op pad gaan. 
Ook, en vooral, daar waar geen paden
(meer) zijn!

De cursus is een avontuurlijke belevenis in
prachtige natuur en in het gezelschap van
andere berg-enthousiastelingen. Oefentochten in de Ardennen, klauteren en takelen op de
rotsen langs de Maas, klimmen over luchtige graten van ruwe graniet op 3000 m hoogte in de
Alpen, de weg zoeken tussen diep-blauwe spleten van uitgestrekte gletsjers, stappen over
krakende sneeuw, onder een schitterende sterrenhemel héél vroeg in de ochtend en later op de
dag ploeteren onder een brandende zon, kamperen, lachen, sleuren, zweten, genieten,
kamperen, vuur maken, potten-pakken, rösti eten, slapen als een marmot,…

En dat onder begeleiding van bekwame en ervaren begeleiders, die even zot zijn van de bergen
als jij. Die het leuk vinden hun enthousiasme en vooral hun deskundigheid met jou te delen.

Alle info en inschrijven op Alpinist

Zomerkamp : Berner Oberland.
Zaterdag 16 tot zaterdag 30 juli

Info volgt nog, maar onthou alvast de datum

https://www.bergstijgers.org/nationaal/cursus/cursus-rotsklimmen-kvb3-2022
https://www.bergstijgers.org/node/50


Volgende  nationale  activiteiten  2022 :

Reserveren loopt wel eens moeilijk.  Aan de ene kant meten we soms tot een jaar vooraf
reserveren willen we plaats hebben.  Plaatsen annuleren moet dan weer tot 8 weken vooraf, of
er zijn kosten aan verbonden.  Langs de andere kant schrijven leden heel laat in, vergeten in te
schrijven, willen er op de valreep of net te laat nog bij zijn. 

Voor de activiteiten in rood aangeduid, werden maar een beperkt aantal plaatsen gereserveerd. 
Daarvoor komt het er op aan om snel in te schrijven.  Zo kunnen we tijdig overbodige plaatsen
annuleren.  Zijn er meer inschrijvingen dan gereserveerde plaatsen, dan trachten we één maal
bij te bestellen.

19 - 20/3 Trainingstocht Voeren

9 tot 16/4 Paaskamp

23-24/4 Clubweekend:
• klimmen
• trainingstocht : Monschau

(25)26 tot 29/5 Fontainebleau

21 tot 22/5 Clubweekend :
• klimmen
• trainingstocht : Bouillon

18-19/6 Clubweekend : 
• klimmen
• trainingstocht,  enkel zondag

16 tot 30 juli Zomerkamp

13-15/8 Clubweekend (enkele klimmen)

17-18/9 Clubweekend : 
• klimmen
• trainingstocht : enkel zondag

15-16/10 Clubweekend :
• klimmen
• trainingstocht : Nideggen

(28)30/10 tot 1/11 Vier daagse Vogezen

29 - 20/11 Clubweekend: Vergnies

10-11 /12 (!) Clubweekend : La Reid

21 -22/1 2023 Clubweekend : Fraipont

11 -12/2 2023 (!) Rally : La Reid

https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-voeren
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-te-monschau
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en   BS - Antwerpen

3/4 Dagstapper

1/5 Dagstapper

10/5 Natuurwandeling

12/6 20de Zoektocht “Kris Berkvens”

4/9 Dagstapper 

25 /9 “Maand van de sportclub” :
wandeling

2/10 Dagstapper 

11/10 Clubavond, fotowedstrijd

8/11 clubavond

11/11 Stationsstapper

4/12 Dagstapper

13/12 Clubavond 

8/1 - 2023 Dagstapper

Programma onder voorbehoud : raadpleeg voor de recente info www.bergstijgers.org
We trachten altijd zo veel mogelijk samen te rijden.

Op de Eislek trail

https://www.bergstijgers.org/activiteiten


Bergstijgers Antwerpen

Elke tweede dinsdag van de maand, om 20 u
Bibliotheek Couwelaar Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne .
De clubavond is voor iedereen toegankelijk.

Elk derde weekend van de maand, behalve in juli.
In maart, april, mei, augustus, juni, september en oktober wordt er geklommen.  

Op hetzelfde weekend organiseren we ook een wandelweekend.  En we wandelen voort 
in de winter ! Kijk hiervoor steeds in het programma op de site. We trachten zo
veel mogelijk samen te rijden.
 

We stappen stevig door, lang en we zien niet op een hellinkje meer of minder.
Gaat in principe door op het nationale clubweekend.  Tussendoor stappen we ook  's zondags. 
Als je je hiervoor opgeeft, krijg je enkele dagen vooraf een mail.  
Om je op te geven mail je naar dirk.martijn@bergstijgers.org

Elke 1  zondag van de maand (uitg. juli en augustus).  Info en contact bij ste
Marc VC

Afstand en tempo kunnen aangepast worden aan de deelnemers.

Elke laatste vrijdag van de maand richt Marc Casteels een treinstapper in.  Info bij Marc C

De jongerenwerking van de Bergstijgers
Nationaal.

Info  climb@bergstijgers.org
of registreer op facebook

De nieuwsbrief verschijnt 5 maal per jaar.  

Alle leden krijgen de nieuwsbrief.  W ens je dat niet, dan kan je

dat via mail laten weten.

Iets te melden ? Een zoekertje ? Een artikeltje ?  Stuur het door

naar dirk.martijn@bergstijgers.org

Aanspreekpunt Integriteit (API) FROS Multisport Vlaanderen

Zit je met vragen, een verm oeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in 

jouw sportclub, neem  dan contact op met aanspreekpunt integriteit Jurgen Dewulf jurgen.dewulf@ fros.be

en/of 03/286.07.36

CLUBAVOND 

NATIONAAL CLUBWEEKEND 

TRAINING BERGTREKKERS 

DAGSTAPPERS 

CLIMB 
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