
  

Nieuwsbrief 1 - 20 23

(10) 11 - 12 februari
Rally

5 maart
Dagstapper

12 maart
Natuurwandeling

14 maart
Clubavond

18 - 19 maart
Clubweekend

2 april
Dagstapper

8 tot 16 april
Paaskamp

22 - 23 april
Clubweekend

15 tot 30 juli
Zomerkamp

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

Bestuur :

Voorzitter : Peter Van der Jeught

boekenberg@gmail.com

Secretaris : Philippe   Looverie

phlooverie@gmail.com

Penningmeester : Marc Van Camp 

am012248@skynet.be

Ivo Matthys

ivomatthys@gmail.com

www.bergstijgers.org  en op  facebook vind je

ons hier   

Natuurvrienden Bergstijgers VZW, Boomgaardstraat 22b35, 2600 Antwerpen
0476.916.534, RPR rechtbank Antwerpen

http://www.bergstijgers.org
mailto:boekenberg@gmail.com
mailto:phlooverie@gmail.com
mailto:am012248@skynet.be
mailto:marc.vancamp@mandat.belfius.be
mailto:am012248@skynet.be
mailto:ivomatthys@yahoo.com
mailto:ivomatthys@gmail.com
http://www.bergstijgers.org
https://www.facebook.com/bergstijgers


Rappelleke  :

Clubweekend Eupen, 22 - 23 april.  De inschrijving sluit we af op 31/1 ! Alle info op Eupen

Lidgeld 2023
Blijf in orde met je lidgeld en verzekering ! Het is nog niet te laat ! Betalen kan op BS Antwerpen.

Rally 2023 : “La Gervava”, La Reid.
(Vrijdag 10) Zaterdag 11 en zondag 12 februari 2023

Het weekend is volzet.

https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-te-eupen-inschrijven-voor-31-januari
https://www.vzwbeheer.be/vzwbeheer/form/inschrijving.php?c=AsPtdaEV8j3ucep


Dagstapper : B arvaux  . 
Zondag 5 maart

Vertrek om 10 u aan brug over Ourthe in Barvaux voor 22 à 24 km
Samen rijden : P+R Kiel tegenover de oude  Permekegarage om 8 u 20. Eindhalte tram 6.  
Richtprijs : 0.20 € per km/auto

Verwittig Marc, als je meegaat, ten laatste woensdag 1/3

(Dag)natuurwandeling in Kruibeke.
Zondag 12 maart, 9u30 Steenplein

Op de valreep ontvangen : de volledige info staat in de begeleidende mail en  op Kruibeke

Deze wandeling is geen trainingstocht! De week ervoor en erna zijn er wel trainingstochten.
Met deze wandeling mikken we op die leden die we nooit zien tijdens trainingstochten wegens te
zwaar, te lang of gewoon geen zin. We blijven regelmatig staan voor een woordje uitleg.

De afstand is max 15km, het tempo is dit van de traagste deelnemer. We eten 's middags onze
boterhammen op in een cafeetje. Deze wandeling is ook een gelegenheid voor niet-leden die
kennis willen maken. Zij mogen twee keer meewandelen, dan moeten ze wel lidgeld betalen.     
( wat sterk verminderd is als je geen bergverzekering nodig hebt )

Clubavond : 
Dinsdag 14 maart, 20u.  Bibliotheek Couwelaar Te Couwelaarlei 120 2100 Deurne

Hopelijk heb je het nooit nodig, maar EHBO
kan het verschil betekenen tussen leven en
dood...
Op vele plaatsen hangt nu ook een
AED-apparaat ( Automatische Externe
Defibrillator ) In deze cursus leer je deze
gebruiken, of wordt je kennis opgefrist.
Uiteraard wordt ook CPR aangeleerd of
herhaald ( Cardiopulmonale resuscitatie )
waarbij de ademhaling en bloedsomloop kunstmatig wordt overgenomen tot een arts ter plekke
komt.
Bovendien komt ook wondverzorging aan de beurt! Elke wandelaar weet uit ondervinding dat
een pijnlijke voet je wandelvakantie serieus kan verpesten...

Deze cursus is gratis en wordt gegeven door een professionele hulpverlener, mis deze kans niet!

Clubweekend ...
Zaterdag 18 en zondag 19 maart.

... Klimmen
Klimmen zaterdag       telkens om 10u
Overnachting: camping

... Wandelen : GR 125 Godinne – Namur - Moustier

We reserveerden een beperkt aantal plaatsen in de jeugdherberg van  Namur. Zaterdag
vertrekken we om 10u34 aan het station van Godinne als de trein uit Namur aankomt. We

https://wimvanriet.be/wp-content/uploads/Oetzi-lezing-1024x415.jpg
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wandelen we ongeveer 23 km tot aan de jeugdherberg van Namur. Zondag vertrekken we om
9u00 aan de jeugdherberg en wandelen we een 25 tal km tot aan het station van Moustier. 
Prijs : 47,- € p/p , inclusief lakens, avondmaal en ontbijt. 
Reserveer voor 1 maart 2023 door 47,- € p/p te storten op rekening BE69 9799 8644 8878,
Natuurvrienden Bergstijgers en vermeld "Namur + aantal personen". Stuur ook een mailtje naar
guy63.dekoster@skynet.be met de namen van de deelnemers.

Heen zaterdag Terug zondag Terug zondag Terug zondag

Antwerpen Berchem V 8u25 Moustier V 16u49 Moustier V 17u12 Moustier V 16u49

Brussel Noord A 9u05 Namen A 17u09 Charleroi A 17u42 Namen A 17u09

Brussel Noord V 9u14 Namen V 17u14 Charleroi V 18u06 Namen V 17u16

Godinne A 10u34 Brussel Noord A 18u17 Antwerpen Berchem A 19u45Godinne A 17u34

Brussel Noord V 18u38

Antwerpen Berchem A 19u15

Dagstapper : Stropersbos - De Klinge  . 
Zondag 2 april

Vertrek om 10 u aan Café (Ou)de Statie, Buitenstraat 7, De Klinge (St. Gillis Waas)
Afstand 22 -25 km
Samen rijden : P+R Kiel tegenover de oude  Permekegarage om 9 u 10. Eindhalte tram 6.  
Richtprijs : 0.20 € per km/auto

Verwittig Marc, als je meegaat, ten laatste woensdag 29/3

Paaskamp Buis-Les-Baronnies
Zaterdag 8 tot zondag 16 april

Tijdens de 2de week van de paasvakantie
trekken we naar Buis-Les-Baronnies om
te klimmen onder een hopelijk lekker zon-
netje. B-L-B ligt in een mooi stuk van de
Drôme Provençale en heeft ons als Berg-
stijgers heel wat te bieden. Naast rots-
massieven, het ene al groter en hoger dan
het andere, zijn er wat via ferrata’s te vin-
den, kan er mooi gewandeld worden en
ligt de Mont Ventoux voor de koersfanaten
ook niet zo ver weg. Kortom een week zal
weer veel te kort zijn…
Slapen doen we op camping Moulin de
Cost  Tenten, campers en huisjes zijn mogelijk. 

Wie kan deelnemen  ? Leden van de Bergstijgers met bergsport verzekering. Wie klimt, moet
dat zelfstandig kunnen en  met eigen materiaal. Het gaat hier dus niet om een klimschool.

Periode : we zijn welkom op camping Le Moulin de Cost van zaterdag 8/4 tot en met zondag
16/4. Maar je kan komen en gaan wanneer het jou het best past. Elke familie/tent heeft zijn
eigen factuur.

mailto:guy63.dekoster@skynet.be
mailto:am012248@skynet.be
https://www.camping-moulindecost.com/
https://www.camping-moulindecost.com/
https://www.camping-moulindecost.com/


Inschrijven bij tom.robyn@telenet.be   voor 15/3. Geef het aantal personen, aantal tenten,
auto’s, met elektriciteit of niet, honden, aankomsthal, … kortom alle info die nodig is om je plekje
op de camping te reserveren.
Wie een chalet zoekt, neemt rechtstreeks contact met de camping. Laat hen wel weten dat je
deel uitmaakt van de bende “montagnards belges/ groupe Tom Robyn”

Clubweekend ...
Zaterdag 22 en zondag 23 april.

... Klimmen
Info volgt nog

... Wandelen: Eupen

We overnachten in de gîte d' étape van Eupen.  Bijeenkomst aan de gîte om 11u
De wandelingen starten zaterdag om 12u en zondag om 9u, telkens vanaf de Gîte.
Overnachting, lakens, ontbijt en avondeten zaterdag zijn inbegrepen in de prijs, voor picknick
zaterdag en zondag zorg je zelf.

De inschrijving sluiten we af op 31/1  Wil je daarna toch nog mee, reserveer dan zelf bij de gîte
Stuur dan ook een mailtje naar Peter

Wandeldriedaagse te Troisvierges ( GH Luxemburg ) 
Zaterdag 27 tot maandag 29 mei 

We profiteren van het lange weekend om
wat verder te gaan wandelen.
In het noorden van Luxemburg verblijven we
op de mooie camping van Troisvierges,.
 vlakbij het station. Daardoor kunnen we
gemakkelijk met de ( gratis! ) trein naar de
startplaats van de wandeling sporen, of te-
rugkeren. De Eislektrail loopt trouwens voor-
bij de camping.
Op de camping is een winkeltje met brood,
waar je ook pizza's kan eten en Troisvierges
is vlakbij.
We reserveerden slechts enkele bedden in
een 4p kamer, dus wees er snel bij!
Wie dit wil kan uiteraard ook zelf een andere
verblijfformule boeken op de camping.
Laat het dan wel weten aan Peter.

Wie mee wil stort 40€ op rek BE69 9799 8644 8878 met vermelding Troisvierges en stuurt een
mail naar Peter.  Wacht hier niet mee, doe dit zo snel mogelijk!

Met de deelnemers kan afgesproken worden om te carpoolen of met de trein te reizen.

mailto:tom.robyn@telenet.be
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-te-eupen-inschrijven-voor-31-januari
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http://Peter Van der Jeught <boekenberg@gmail.com>
https://www.camping-troisvierges.lu/
https://www.camping-troisvierges.lu/
http://boekenberg@gmail.com
http://boekenberg@gmail.com>


Zomerkamp in het Lechtal
15 tot 30 juli

Het zomerkamp 2023 zal doorgaan in de Oostenrijkse Lechtaler Alpen regio Imst.  We hebben
hier al enkele malen een wintervakantie georganiseerd.  Nu gaan we de bergen in de zomer
verkennen. 

Het Lechtal bevindt zich helemaal in het noorden van de Alpen.  Op de hoogste toppen zie je
noordwaarts tot ver over de “grote eindeloze vlakte”.  De bergen reiken niet al te hoog (tot krap
3000m), maar ze bieden een machtige omgeving voor zowel rustige bergwandelingen als de
stevigere klimpassages en overschrijdingen.  Zie bijvoorbeeld een filmpje van de beklimming van
de Dremelspitze waarover we de Bergstijgerswimpel in 2021 zwaaiden.  De lager gelegen almen
en hutten zijn aangename wandelingen voor jong en oud.  Fervente multipitch klimmers komen
ruim aan hun trekken met diverse mogelijkheden rondom de Steinseehutte, Hanauerhütte, Prinz
Luitpoldhaus, de Biberkopf, diverse mogelijkheden op de Hahntennjoch enz.  En klettersteigs bij
de vleet: zowel makkelijke parcours (Hanauerhütte “Einfach”, Holzgau Simmswasserfall Gam-
zentour, Karhorn in Warth, Wasserfall klettersteig aan de Muttekopfhütte) als moeilijkere par-
cours (Hanauerhütte “Schwierig”, Holzgau Simmswasserfall Adlertour, Maldonkopf aan de
Mutekopfhütte).

Voor de alpinisten die hunkeren naar een sneeuw- en ijstocht, plannen we een meerdaagse naar
het Pitztal of Ötztal waar we de Wildspitze kunnen beklimmen.

Liefhebbers van fauna en flora komen in deze regio gegarandeerd aan hun trekken.  alpenmar-
motten, gemzen, steenbokken, gentianen, steenbokken, rotskruipers, … je vindt het er allemaal. 
En ja, de edelweiss ook – tenminste als je weet waar het staat.  En wil je een avontuurlijk dagje
beleven met een hoogteparcours, Mountainbike park, waterpark, een roller coaster, dan kunnen
we ofwel bij Area47 of in HochImst terecht.

Meer info op zomerkamp  De kamping raakt snel vol, tijdig inschrijven.

 

Familieclub van Rising You
Elke zaterdag van 10 uur tot 12 uur

De Bergstijgers Antwerpen starten een samenwerking
met Rising You, die een klimmuur uitbaten op Park
Spoor Noord, Damplein 35.
Wil jou neefje/nichtje /zoon /buurmeisje… graag ko-
men klimmen? Maar is hij/zij te jong om alleen te ko-
men? In de familieclub leer jij hoe jouw kind/neefje/…
veilig klimt.
Je leert ook andere families kennen. We klimmen alle-
maal samen en maken er een leuke activiteit van.
Jij blijft verantwoordelijk voor ‘jouw kind’. Natuurlijk zijn
gezinnen met oudere kinderen ook welkom !
Geïnteresseerd ? Info en  inschrijving : Familieklimmen
Rising You

http://<current document>https://www.youtube.com/watch?v=WWVYbGfqbu0
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/zomerkamp-2023-lechtaleralpen-regio-imst
https://club.risingyou.be/events/klimclub-antwerpen-familie/
https://club.risingyou.be/events/klimclub-antwerpen-familie/
https://club.risingyou.be/events/klimclub-antwerpen-familie/


Volgende  nationale  activiteiten  2023 :

Reserveren loopt wel eens moeilijk.  Aan de ene kant meten we soms tot een jaar vooraf reser-
veren 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 schrij-
ven, 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.

(!) = afwijkende datum

18 - 19/3 Clubweekend:
• klimmen
• trainingstocht: GR 125 Go-

dinne – Namur - Moustier

8 tot 16/4 Paaskamp

22-23/4 Clubweekend:
• klimmen
• trainingstocht : Eupen

(17)18 tot 21/5 Fontainebleau

27 tot 29/5 (!) Clubweekend :
• klimmen
• trainingstocht : Troisvierges

17-18/6 Clubweekend : 
• klimmen
• trainingstocht, enkel zondag

15 tot 30 juli Zomerkamp : Lechtal

12 tot 15/8 Clubweekend (enkel klimmen)

16-17/9 Clubweekend : 
• klimmen
• trainingstocht : enkel zondag

21-22/10 Clubweekend :
• klimmen
• trainingstocht : Monschau

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

(17) 18 - 19/11 Clubweekend: Berg (D)

9 - 10/12 (!) Clubweekend

20 - 21/ 2024 Clubweekend :  Fraipont

24 - 25/2 2024 (!) Rally :

https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-gr-125-godinne-%E2%80%93-namur-moustier
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-gr-125-godinne-%E2%80%93-namur-moustier
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-te-eupen-inschrijven-voor-31-januari
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-troisvierges-lu
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/zomerkamp-2023-lechtaleralpen-regio-imst
http://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-te-monschau-tijdig-inschrijven
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-berg-d-nv-huis-terug-open


en   BS - Antwerpen

Elke zaterdag  Familieklimmen

2/4 Dagstapper Stekene

7/5 Dagstapper Asse

9/5 Natuurwandeling Rivierenhof

4/6 21ste  Zoektocht “Kris Berkvens”

3/9 Dagstapper 

24 /9 “Maand van de sportclub” :
wandeling

1/10 Dagstapper 

10/10 Clubavond, fotowedstrijd

5/11 Dagstapper

7/11 Clubavond

11/11 Stationsstapper

14/11 Clubavond: fauna en flora in de
Alpen (Tist Liekens) ond. voorb.

3/12 Dagstapper

12/12 Clubavond 

7/1 - 2024 Dagstapper

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

https://club.risingyou.be/events/klimclub-antwerpen-familie/
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

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 

https://www.google.com/maps?ll=51.222932,4.458381&z=15&t=m&hl=nl&gl=US&mapclient=embed&cid=989191141132745400
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