
Nieuwsbrief                        3 -2021

Muurklimmen op donderdag,  20u in de “Wall
Street”, Van Duyststraat 16, Deurne.  Stuur wel
enkele dagen vooraf een mailtje naar Philippe 
of  Ivo.

6 juni
Zoektocht

19 - 20 juni
Clubweekend

14 - 15 augustus
Clubweekend

5 september
Dagstapper

18 - 19 september
Clubweekend

26 september
Maand van de sportclub

3 oktober 
Dagstapper

12 oktober
Clubavond

16 - 17 oktober
Clubweekend

30 oktober tot 2 november
4 - Daagse in de Vogezen

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
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Rappellekes :

Vermits we nog niet helemaal van corona af zijn, gelden mogelijk restricties of kunnen
activiteiten niet doorgaan.  Volg  de laatste stand van zaken op  www.bergstijgers.org 

Fotowedstrijd
Bergstijgers Antwerpen in actie

• Iedere fotograaf mag max 3 foto's indienen.
• De foto's moeten ten laatste op 25 september opgestuurd worden naar Peter
• De foto's in jpg-formaat.
• De foto's moeten genomen NA 8 oktober 2020 (= vorige wedstrijd)
• De jurering gebeurt tijdens de clubavond van oktober 2021 door alle aanwezigen
• De aanwezigen krijgen een formuliertje waarop ze 3 foto's met hun nummer in volgorde
aanduiden
• De winnende foto’s worden gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief
• Mogelijk worden de foto’s later ook gebruikt voor flyers, brochures, De Natuurvriend…
Naast de eer voorzien we ook enkele mooie prijzen.

19  zoektocht “beker Kris Berkvens”de

Zondag 6 juni.

Vooraf aanmelden : marijke.veryser@gmail.com Geef ook je telenfoonnummer op.

http://www.bergstijgers.org
http://boekenberg@gmail.com
mailto:marijke.veryser@gmail.com


Clubweekend : klimmen en wandelen.
Zaterdag 19 en zondag 20 juni

Geen overnachting voorzien.

Klimmen : zaterdag 19 juni, Pont à Lesse : 30 personen
zondag 20 juni, Landelies : 30 personen en Grand Malades : 15 personen

Reserveer op Picktime.

Trainingstocht : enkel zondag.
We volgen de GR van Pepinster naar Nessonvaux, ca. 25 km (tenzij hitte golf)
Vertrek Nessonvaux 9u43 : we nemen de trein naar Pepinster.  Parking bij het station.

 Wie met de trein wil komen : vertrek Berchem op 7u14
Verwittig dat je komt en of je met de trein of auto komt : mail dirk.martijn@bergstijgers.org

Clubweekend : Klimmen
Zaterdag 14 tot zondag 15 augustus.

Klimmen op het massief van Hotton en een ander nog te bepalen massief. Afspraak om 10u aan
de rotsen.
We kamperen op Camping Eau-Zone,Rue de Fonzays 10 6990 Hotton.
Je hoeft niet te reserveren, maar het kan. Er is plaats genoeg.

Dagstapper : Heide 
Zondag 5 September

We wandelen een 27 km langs het  wandelpad Ree in de Kalmthoutse heide.  We vertrekken
aan Heide station om 9u15
Elk uur een trein vanuit Berchem of Antwerpen C richting Roosendaal(NL), resp 08.44 of 08.50u,
aankomst in Heide om 09.14u

Clubweekend  : klimmen en wandelen
Zaterdag 18 tot zondag 19 september.

Klimmen : zaterdag Beez en zondag Corphalie.  Telkens vanaf 10u aan de rotsen.

Overnachting: camping Cascade de Jaisse in Faulx les Tombes. Prijs: 10.-
Meld je ' s avonds aan bij de weekendcoördinator en reken meteen af. Die vind je in de buurt
van de climb-bar. Zorg zo veel mogelijk voor gepast geld. Drink meteen een drankje van de
climb-bar. Zo ondersteun je direct ook onze jeugdwerking.
Jongeren t.e.m 21 jaar? Dan ben je een CLIMB-er en kan je voor slechts 5 euro slapen en mee
eten, mail hiervoor naar climb@bergstijgers.org  om je in te schrijven  Zie ook op facebook

Trainingstocht La Roche : Enkel zondag.
We vertrekken om 9u30 op de parking bij het atheneum.

Samen rijden : vertrek om 7u30 op het de P+R, rond punt van Wommelgem (kant winkel, tram 8)
richtprijs 0,15 per auto/km.

https://www.picktime.com/Bergstijgers
https://duckduckgo.com/?q=gare+nessonvaux&bext=wcr&atb=v196-1&ia=web&iaxm=places
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https://www.camping-la-cascade-de-jausse.be/contactez-nous.html
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https://cartographie.yapaka.be/contact/17804


Maand van de sportclub: “GruunRant”. 
Zondag 26 september

GruunRant, de Groene recreatieve corridor : we wandelen zoveel mogelijk via trage wegen van
natuurgebied naar natuurgebied: Rivierenhof, Park Groot Schijn, Beemdkant, Park Wijnegem,
Wijtschot, Park van Schoten, Bremweide, Ertbrugge :  een kleine 20km
Vertrek om 9u aan kasteel Rivierenhof 

Deze activiteit staat open voor iedereen, ook niet-leden zijn welkom! Info en inschrijven bij Peter

Dagstapper : Sint- Joris -Weert.
Zondag 3 oktober

We vertrekken om 10 u 15 aan het station van 
St- Joris -Weert voor een tocht van 23 / 26 km
door het Meerdaalwoud en Waals Brabant.

Samen rijden : P+R “Olympiade” (eindhalte tram
6, Kiel) om 9 u 15 u. Richtprijs : 0,15 € per auto/km.
Geen lid ? Je mag 2 dagstappers gratis uitproberen. Meld je wel ten laatste de woensdag vooraf
bij Marc

Clubavond
12 oktober om 20u,  Bibliotheek Couwelaar Te Couwelaarlei 120 2100 Deurne

Maak een korte selectie van je vakantiefoto’s en breng ze mee naar de clubavond. We bekijken
ook de ingezonden wedstrijdfotos. We jureren meteen en de winnaars krijgen hun prijs!
Gratis toegang voor iedereen maar wel graag vooraf inschrijven bij Peter

Clubweekend :
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober.

.... klimmen.
Zaterdag Anhée en zondag in Freyr, telkens om 10 u aan de rotsen.

Overnachting: camping Villatoile in Pont à Lesse, Prijs : 12.-

... trainingstocht : Monschau

Bijeenkomst aan de jeugdherberg Monschau-Hargard om 11u
Training bergtrekkers : we vertrekken zaterdag om 12u aan de jeugdherberg , zondag om 9 u.
Kaarten : Wanderkarte des Eifelvereins nr 3
We overnachten in de jeugdherberg van Monschau-Hargard
Prijs :  36,-  p/p op 4 pers. kamer, inclusief lakens, ontbijt, avondmaal en verblijftaks.

Reserveer voor 15 september door te storten op rekening BE69 9799 8644 8878, Natuurvrienden
Bergstijgers en vermeld "Monschau + aantal personen"

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.

https://www.google.be/maps/place/Kasteel+Rivierenhof/@51.2177778,4.4664224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f9d4d6a64b49:0xf3b893ddc5c4d7c5!8m2!3d51.2177778!4d4.4686111
http://bib.couwelaar@antwerpen.be
http://am012248@skynet.be
http://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49eb/bibliotheek-couwelaar#!
http://bib.couwelaar@antwerpen.be
https://www.google.fr/maps/place/Villatoile+Camping+et+g%C3%AEtes/@50.2293224,4.90212,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x29794e043d7adbf3!8m2!3d50.227919!4d4.909692


Vogezen tocht : Vier - daagse.
(vrijdag 29oktober) zaterdag 30 oktober tot dinsdag 2 november

Training Bergtrekkers : haal het laatste uit je zomerconditie.

1. Extra zwaar :
John zorgt voor extra stevige dagtochten met
afstanden en hoogteverschillen die kunnen tel-
len aan een stevig tempo.

2. Sportief :
Toch ook tochten met een sportief
karakter voor bergtrekkers met ruime
ervaring en een goed uithoudingsvermogen.
We stappen aan een behoorlijk tempo. We
verwachten dat je voldoende overweg kan met
de kaart om ev. stukkenzelfstandig af te leg-
gen. Verder moet je opgewassen zijn tegen
kleine tegenslagen zoals bv. in het donker
moeten lopen, "pick-nick" in de regen...

We verblijven 4 dagen in het NV- huis
"Haute Mahrel". Je kan dus gemakkelijk wat afkorten als het nodig is. Het weer in de Vogezen
valt wel eens tegen : de nodige regenkleding, winterkleren en goede schoenen zijn onontbeerlijk.

Programma :
(vrijdag 29 oktober : mogelijk om in het NV - huis te overnachten)
zaterdag 30 oktober 11u tot dinsdag 2 november : dagtochten vanuit het NV-huis.
Alle info, mogelijke coronabeperkingen en inschrijven op 4- Daagse 2021 VOOR 30 september,
eerst is eerst !

Cursus kaart en kompas/voorbereiding GPS. 
Aanvang cursus : zaterdag 4 december

 In de basismodule (M1) leer je hoe je een kaart gebruikt en vooral hoe je ze interpreteert.  Je
leert omgaan met de legende, de schaal en de hoogtelijnen.  Verder zien we hoe je het kompas
als een handig hulpmiddel kan gebruiken.
Het eerste gedeelte kan je als een zelfstandig geheel volgen en het richt zich tot iedereen met
belangstelling voor oriëntatie.  Je hoeft niet noodzakelijk een bergtrekker te zijn !

Een meer geavanceerd deel (M2) sluit direct aan op de basismodule.  We gaan dieper in op het
werken met kompas : hindernisomschrijving en marsplan komen aan bod.  We zien ook dat 
vooral de afgeleide praktische toepassingen nuttig zijn.  Alles wordt tijdens een praktijkweekend
op het terrein ingeoefend.

De volledige cursus oriëntatie vormt de basis voor de cursussen hooggebergtetrekker en alpinist. 
Wil je die volgen dan raden we cursus oriëntatie sterk aan !

GPS wordt  in een afzonderlijke facultatieve les behandeld.  De cursist en krijgen hiervoor een
afzonderlijke uitnodiging.

https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/vogezen-tocht-vier-daagse-training-bergtrekkers


De data voor Antwerpen .

Basis (M1) :
• zaterdag 4 december 2021 : Bibliotheek Couwelaar, Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

om 9u30
• zaterdag 29 januari 2022 van  9 u tot ca. 12u 30 : Bibliotheek Couwelaar,
• zaterdag 26 februari: 13 u 30 tot ca. 17u  Kalmthoutse Heide (ingang De Vroente)

De volledige cursus (basis M1 + uitbreiding M2) :
• zaterdag 4 december 2021 Bib. Couwelaar om 9 u 30, samen met M1
• zaterdag 29 januari 2022 van  9 u  tot ca. 12u 30 : Bibliotheek Couwelaar, (samen met

M1)  en van  ca.13 u tot ca 16 u 30  : Bibliotheek Couwelaar sluit dus direct aan op de les
van M1 die om 9 u  begint.

• zaterdag 26 februari : 9 u 30 cultuurcentrum O*KA, Kapellensteenweg 234, 2920 Kalm-
thout en om 13 u 30 Kalmthoutse Heide tot ca. 16u

Praktijkweekend (enkel  M2) :  26 en 27 maart 2022  te Logbiermé, NV-huis Les Gattes.  Aan-
vang 10 u in het NV-huis

Meer info en inschrijven : kaart en kompas

Rätikon.

https://www.bergstijgers.org/nationaal/cursus/cursus-kaart-en-kompasvoorbereiding-gps


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.  Ook in de winter 
wandelen we voort. 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

Wekelijks om 20 u. Wall Street, Van Duyststraat 16, Deurne.
Mail voor info  naar  Philippe

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 vermoeden 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 

MUURKLIMMEN 

CLIMB 
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