VERSLAG wandelvakantie VANDANS –MONTAFON - 2016
van vrijdag 29 juli t/m zaterdag 6 augustus 2016
http://www.wsveurekavzw.be/oostenrijk_vandans_2016.php

1) VRIJDAG 29/07/2016
Om 22u vertrekken we vrijdagavond blijgezind te Diepenbeek met 2 chauffeurs
richting Vandans. Omstreeks 7u40 op zaterdagochtend arriveren we in Vandans,
waar dadelijk een ontbijt op ons staat te wachten.
2) ZATERDAG 30/07/2016
-vandans/schrunsEen zonnige dag. Onze eerste wandeling is een verkenning van de omgeving
Vandans-Schruns.
Met de trein naar Schruns (±5km), heen en terug of eventueel voor de liefhebbers
tevoet terug. Te Schruns wordt de lift HOCHJOCHBAHN al goed gebruikt door de
Eurek@’s, van KAPELL (1850m) met stoeltjeslift verder naar Senigrat (2289m) en
terug. Daar krijgen we het 1ste prachtige Montafon panorama te zien.
In de verte zien we de Wormser Hutte, paragliders in diverse kleuren doen ons
dromen. De puntige Zimba berg zien we voor het eerst.
Dankzij onze week-silvretta-card hebben we gratis vervoer. Deze silvretta-card is
een must en superhandig voor de rest van de week (liften-trein-bus etc.)
3) ZONDAG 31/07/2016
-vandans/gaschurn/versettla bahn/nova stoba/ + heimatabendDeze dag begint met enkele kleine regenbuien en gaat in het middaguur over naar
zonneschijn. Het zal een mooie en onvergetelijke dag worden voor de jarige
Brigitte. Met onze “zigeunerbus” vertrekken we na het ontbijt naar GASCHURN waar
we met de lift VERSETTLA BAHN (2015m) en met beide groepen telkens een
panoramawandeling aanvangen. Namelijk over Versettla, Madrisella, Nova tall naar
Gafrescha. Panorama’s is overvloed. We bezoeken en treffen elkaar in de hutten
Nova Stoba en Alp Nova. (2466m).
Groep A - Van Nova Stoba via een zware klim naar de Versettlaspitse 2374m en
verder via een panoramaweg over de Madrisella naar Matschunerjoch om daar aan
de pittige afdaling te beginnen richting Alpe nova.
Van daaruit verder zoals groep B langs de Novatellibach tot in Garfrescha.
Groep B - Van Nova Stoba naar uitkijkpunt vier barga, met zelfs een blik op de
Kopssee in Tirol, verder via Nova Stoba naar Alpe nova om verder af te dalen zoals
beschreven voor groep A.
- HEIMATABEND met Montafaner Trachtengruppe
Ook is er een vertegenwoordiging van eigen Eurek@ Trachten-mensen aanwezig.
Ondanks hun drukke optredens, verzorgde De Montafaner Trachtengruppe speciaal
voor onze wandelgroep een superoptreden. Een modeshow met uitleg over de
Montafoner klederdracht leerde ons hoe speciaal deze traditie is en nog altijd in ere
wordt gehouden. Galant werden we verzocht om mee te dansen en galant werden
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we terug gebracht naar ons tafeltje. Galant behandeld worden doet deugd.
De professioneel bespeelde muziekinstrumenten; citer, viool, accordeon etc…
samen met de Montafoner koorliederen brachten een romantische en vrolijke sfeer.
Typisch Oostenrijks spektakel, zoals billenkletsers, zilvererts-bewerkers, vuurwerkgesteente en houthakkers ontbraken niet, alles met de nodige humor erbij.
4) MAANDAG 01/08/2016
-vandans/schruns/bludenz/muttersberg/frasenhutte-vandans/schruns/silbertal/bartholomaberg/rellseckHet is een mistige ochtend boven in de bergen. Pas in de namiddag trekt de lucht
open en krijgen we nog een prachtige dag met vergezichten.
Met de trein tot Schruns.
Daarna liniebus richting Bludenz (A) of Silbertal (B).
Grooep A - vandans/schruns/bludenz/muttersberg/frassenhutte
Wandeling Muttersbergbahn, Bludenz Muttersberg via Tiefenseealp, Klesjalpe Hohe
Frasen naar de Frasenhutte, (1979m).
In de zomer telt de Muttersberg, het zonneterras van Bludenz-Nüziders, tot de
populairste bestemmingen in de regio. Het adembenemende uitzicht op de Rätikon
en de Silvretta vormt een indrukwekkende belevenis. Een ongerept berglandschap
en een fantastisch panorama doen het hart van alle natuurvrienden sneller kloppen.
Muttersberg; de iets andere berg.
Groep B - vandans/schruns/silberberg/bartholomaberg/rellseckhutte
Wandeling Kristberghbahn naar Rellseck via Ganzaläta, Torasee en Fritensee naar
Rellseck, terugweg via Bartholomäberg “der Sonnenbalkon im Montafon”;
(1492m).
We bewandelen het mijnwerkerspad, het Silberpfad. We starten aan de witte St.
Agatha-kapel. De St Agatha mijnwerkerskapel is de oudste kerk van de Montafon en
heeft zijn ontstaan aan de mijnbouw te danken. Andere sporen uit die tijd zijn de
mijn-ingang die destijds is ingestort, waarvan de toegang zich in de kerk bevindt.
Meer dan 1000 jaar geleden ontdekte men hier in deze omgeving het zilvererts.
Samen met een statige paardenkolonie bij de Kapel van Rellseck en aan
Alpengasthaus Rellseck bekijken we op 1500 meter hoogte een prachtig panoramauitzicht op de drie bergketens van Montafon: de Rätikon, de Verwall en de Silvretta,
met de Piz Buin, de hoogste berg van Vorarlberg. Na de pittige afdaling bezoeken
we nog de mooie Pfarrkirche Bartholomaberg, een barokkerk met prachtig orgel en
interieur en ook één van de oudste kerken van Montafon.
5) DINSDAG 02/08/2016
-vandans/silbertal/kristberghbahn/fellimannle/ + grillabendHet wordt weer een mooie zonnige dag.
Met de “zigeunerbus” naar Silbertal.
Groep A - Wandeling naar Silbertal, met Kristbergbahn naar 1442m,
verder wandeling naar Muttjochlë 2074m, Sonnekoph, wasserstubentall naar
Gasthof Fellimännle, (2074m).
Groep B - Wandeling via wildried naar Fellimännle terug naar Silbertal langsheen de
mooie Litzrivier (1490m). Mooie geluiden van stromend water begeleiden ons.
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Groep C - Speciale rustige uitstap met fotosessie naar Schruns en Hochjochbahn.
- GRILLABEND is altijd lekker smullen en gezellig samenzijn.
6) WOENSDAG 03/08/2016
-vrije dag/vandans/ontbijt/golm/+ platzconcertHet is een stralende wondermooie en superzonnige ochtend.
Iedereen geniet ten volle van het ONTBIJT op de voor ons, vandaag, mooiste plek
van Oostenrijk. Een heerlijk Bergfrühstuck in Berghof Golm (1890m). We kijken
onze ogen uit op de mooie panorama’s.
Een Golm-wandeling voor de liefhebbers kon er ook nog bij. Onze gids JP zorgde
voor extra begeleiding. Namelijk; wandeling van Golm via Platzisalpe naar het
Rellstall om via de Rellsbachweg en een paar adembenemende doorgangen terug
vandans te bereiken.
Glij daar dan eens van de Golm berg af ? Dat kan. De rodelbaan Alpine-CoasterGolm werd gebruikt door de vele durvers onder ons ! Het is een goed beveiligde en
spectaculaire avonturenbaan. Een schitterende ervaring, op een tweezits slee gaat
de rit van Latschau door het bos naar Vandans, ca 3,5km.
De flying-fox-golm een stalen kabel, gespannen over het stuwmeer Latschau, maakt
een ultieme vlucht over het meer mogelijk. Dat zal dan wel voor volgend jaar zijn,
zeker? wie durft ?
- PLATZCONCERT heeft plaats, buiten aan ons hotel, uniek en op een warme
zomeravond met een lekker drankje erbij !
“Wat was me dat een mooie dag” vonden we allemaal.
7) DONDERDAG 04/08/2016
-vandans/golm/golmerbahn/gruneck/lindauerhutte + discoWarme zonnige dag. We wandelen samen in een lange rij vanuit ons hotel naar de
GOLMERBAHN.
Wandeling naar de Lindauer hutte vanaf Gruneck met afzonderlijke wandelpaden is
de planning. We passeren ook even de “Alpe Latschatz” boerderij voor een tas verse
koemelk of iets anders homemade. Het rinkelen van de koebellen en rust op deze
plek zullen we niet vergeten. Het ‘echte’ Oostenrijk-gevoel was hier aanwezig.
Met geuren en kleuren.
Aangekomen bij de Lindauer Hutte zijn we niet alleen. Dit is een ontmoetingsplaats
voor bergwandelaars over de regionen en landen. Mooie gesprekken, we voelen het
en zijn trots erbij te zijn. Hier is ook de Botanischer Alpengarten te bezichtigen.
Samen dalen we, steen per steen, stap voor stap, door het Gauertal naar Latschau.
Dit is de kroon op de wandelweek. Quote: “Laten we hier drie tenten bouwen”.
Weeral werden we de hele dag verrast door prachtige en eindeloos mooie
panorama’s. (2334m – 1890m).
- DISCO NOSTALGIE. Théophiel onze lieve knuffel-gids van groep B ontpopt zich als
DJ, een natuurtalent … en nu…op naar Tomorrowland met Regi in 2017 ! samen met
Jeff, het contract komt eraan.
8) VRIJDAG 05/08/2016
-vandans/schruns/bludenz/grabs + afsluitceremonieDe laatste dag is een regendag. Slechts 1 bui maar wel de hele dag. Helaas kan
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hierdoor de geplande wandeling (Wormser hutte) niet doorgaan. Een aangepaste
wandeling is voor een kleine groep geïnteresseerden toch nog een must.
Ze wandelen naar Grabs (1365m) goed voorzien van regenkledij. Proficiat.
Verder vult iedereen zijn dag naar believen in; shoppen te Schruns of Bludenz,
relaxen, gezelschapsspelen en zeker ook digitaal bezig zijn. Leve de Wi-Fi. !
Rond 17u gaan de koffers in de bus, hierna lekker eten en dan de afsluitceremonie.
We zijn allemaal supertevreden.
- AFSLUITCEREMONIE met dankbetuigingen, overhandiging wandelpins en
certificaten, veel felicitaties. Jean Pierre en Théophiel, de snoepers, hebben veel
werk met kussen en genieten ervan. Ze hebben gelijk. Om 21u vertrekken we in
Vandans richting België.
Eerste stop zo rond 24u. Daarna is het zandmannetje bijna overal aanwezig.
Zaterdagochtend 06/08/2016 omstreeks 6u30 zijn we weer terug thuis.
We kijken terug op een geslaagde wandelvakantie. Dankzij de inzet van velen.
Zeker voor herhaling vatbaar. Een optie voor volgend jaar is beklonken. Over de
definitieve data komt meer info later in ons clubblaadje/website en op de reünie.
Wij hopen u allen weer te ontmoeten op onze reünie-bijeenkomst op
maandagavond 24 oktober, dan kunnen we weer gezellig bijpraten en nog even de
sfeer proeven van augustus 2016. Een aparte uitnodiging volgt nog.

Grüß Gott – Servus – @lber10 - het Eurek@ TEAM
BERICHT VAN DE GIDSEN:
“Het was voor ons als gidsen een plezier om met zo een groep op stap te mogen
gaan. Hartelijk dank voor de orde en stiptheid van beide groepen.
Groetjes en tot binnenkort”.

GEBRUIKTE KABELBANEN
Golmerbahn (Vandans) , Versttlabahn (Gaschurn), Kristbergbahn (Silbertal),
Muttersbergbahn (Bludenz) en Hochjochbahn (Schruns).
DE 11 MOOIE DORPEN

Schruns*-Tsagguns-Gaschurn-Partenen-Silbertal-St.Gallenkirch-GortipohlBartholomaberg-Gantschier- Gargellen-Vandans*
SCHRUNS - grootste plaats in Montafon
Station van de Montafonertrein, ook het startpunt van de bussen in de regio.
Mooi centrum met voetgangerszone, dalstation voor de Hochjoch-baan (Silvretta
Montafon), cafés, bars en goede restaurants.
De Brit Ernest Hemingway, voormalige winnaar van de nobelprijs van literatuur,
hield al van de charme van deze plaats in het hart van Montafon en vereeuwigde
zijn herinneringen in zijn boeken. Hij bewerkte te Schruns in de winter van 19251926 de roman “Fiesta/the sun also rises” . De roman wordt algemeen beschouwd
als Hemingway’s beste werk. The Sun Also Rises werd in 1957 verfilmd; met tyrone
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power, errol flynn, ava gardner, mel ferrer, juliette greco ... (4 mannen die vechten
om 1 vrouw!!). Hij logeerde in Hotel Taube te Schruns.
VANDANS - Hotel Brunella
Hotel Brunella ligt op 5 min van het dalstation van de Golm-baan, Alpine-Coaster,
Flying-Fox, bosklimpark, verwarmd openluchtzwembad, rodelbaan, sagenroute,
natuurreservaat Rellstal, bedevaartkerk Venserbild, 3 Stauseen, traditionele
Montafon-huizen.
MONTAFON KLEDERDRACHT
Een zwarte jurk (Juppa) waarvan het bovenlijfje (Miadr) vooraan vastgesnoerd is.
Daarover wordt een pastelkleurige schort (Schoß) gebonden. Zeer kostbaar aan
deze klederdracht is het borduurwerk: de Brosttuach wordt vooraan in het
bovenlijfje vastgemaakt (ibresa), de schortenlinten (Schoßbänder) worden over de
schort gebonden. De “Libli” (eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor meisjes) wordt
vandaag vooral gedragen door dansgroepen in plaats van de gewone bovenkleding.
In dit geval hoort een witte blouse bij de dracht. Verder dragen vrouwen een rode
onderrok, rode kousen, schoenen met gespen en een rond de hals gebonden strik.
SPECIALITEIT "SURA KEES"
Een bijzondere kaasspecialiteit uit het dal van Montafonen. Al sinds de 12e eeuw
maken de Montafoners Sura Kees. Daar kunnen ze trots op zijn, want hun
kaasproductie behoort tot de oudste in de Alpen. Sura Kees is een magere kaas met
een laag vet- en cholesterolgehalte.
MONTAFONER BRUINVEE
Dit zijn middelzware, gespierde, voornamelijk middel- tot donkerbruine dieren met
een heldere aalstreep. De koeien wegen 500 tot 600 kilo, de stieren 750 tot 1000
kilo. De Montafoner kwamen in de 19de eeuw veel voor en werden daarna steeds
meer door kruising met de Brown Swiss omgevormd tot bruinvee. De dieren hebben
een hoge vitaliteit, lange gebruiksduur, zeer geschikt voor bergpaden laag gewicht,
vanwege bescheiden behoefte geschikt voor gebieden waar silovoer verboden is,
ideaal voor melkveehouderij en moederkoehouderij.
KUNST - DE MONTAFON TAFEL
De fraaie Montafon tafels worden vandaag nog steeds grotendeels met de hand
vervaardigd.
Ze worden gemaakt uit lokale boomsoorten zoals perenboom, kersenboom, eik,
beuk, notenboom, olm en ahorn. In het midden van een echte Montafon tafel wordt
een leiplaat aangebracht. Het houten inlegwerk rond deze steen is 5 mm dik. Op de
leiplaat stond vroeger de pot met eten. Tijdens het klaverjassen werden de punten
van de kaarters erop geschreven. Montafon tafels werden vaak als
huwelijksgeschenk gegeven en bij erfenissen doorgegeven aan de volgende
generatie.

Er is nog veel te ontdekken in deze regio…. tot in 2017!
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