
Weekendje ALV in Sint –Pieters-Voeren van 30 aug tem 1 sept 2019. 

 

Met 16 ALV-leden trokken wij vrijdagnamiddag naar de Voerstreek.  

 

Cis kwam op de moto als eerste aan in onze vakantiewoning “in ’t Veld” en verwelkomde 

de rest.  Marc en Patsy hadden Louis en Luc opgepikt, kort daarna arriveerden Johnny en 

Sonja met Betty en Filip te samen met Wilfried en Maud en Jan.  Carl, Bob en Frank 

parkeerden even later hun moto op de parking.  Alleen Piet kon op zijn werk pas later 

vertrekken en belandde dan ook in de files. 

 

Iedereen zocht een kamer en bed uit en omdat we meer slaapplaatsen hadden dan 

deelnemers, konden alle koppels een eigen kamer kiezen.  De ‘vrijgezellen’ sliepen dan 

gezamenlijk op verschillende kamers.  Vervolgens plunderden we de Carrefour van 

Aubel, want er moest nog heel wat proviand ingeslagen worden.  

Ondertussen ‘koppelden’ we onze twee tegen mekaar liggende vakantiewoningen aan 

elkaar zodat we binnen en buiten een lange tafel konden maken voor ons zestienen. 

 

De vrijdagavond stond er een deelname aan een jogging op het programma in Chaineux. 

Gans het dorp stond daar in rep en roer want het bleek daar ‘kermesse’ te zijn en ook het 

loopje van 7,2 km was best pittig met enkele serieuze, lange hellingen; in de beschrijving 

van het parcours schrijven ze nochtans dat het ‘facile’ was: die Walen toch!  En ’t was 

ook nog lekker warm…  Louis voelde zich bij de start niet zo goed en mocht van de 

dokter ter plaatse veiligheidshalve niet vertrekken.  Maar nadien kwam gelukkig alles 

terug goed met onze Louis.  Zodoende namen wij met 8 deel aan deze wedstrijd. 

Terug aangekomen in ons huisje genoten we van lekkere pizza, salami, verschillende 

kazen, doorgespoeld met voldoende bier en wijn. 

 

De zaterdag startte met een rustig ontbijt buiten en Marc, Patsy, Piet en Luc gingen een  

fietstochtje maken terwijl de anderen de stevige maar zeer mooie Vuurstenen wandeling 

afwerkten.  Amai, wat was het toen al warm maar het mooie glooiende landschap en de 

kronkelende wandelwegen afgezet met meidoornhagen deden ons volharden in de 

strijd. 

Sonja had thuis al heerlijke spaghetti saus gemaakt en die werd gretig naar binnen 

gespeeld: bedankt Sonja! 

Na de middag stonden er 2 leerrijke en tegelijkertijd lekkere uitstappen gepland. 

De forellenkwekerij ‘de Commanderie’, daterend van de Franse Revolutie,  was een 

prachtig domein en de gezellige gids legde ons in geuren en kleuren uit hoe de forellen, 

behorende tot de zalmachtigen, gekweekt werden en hoe we een mannetje van een 

vrouwtjes vis konden onderscheiden. 

In de verschillende vijvers konden we dan duizenden forellen zien zwemmen en zien 

spartelen, zeker als onze gids ze voederde.  Het glasheldere water bevloeide vanuit de 

bron via ondergrondse kanalen en buizen in een cascade systeem alle vijvers.  Rondom 

het kasteel zwommen vooral de ‘witte’ albino forellen.  Daarnaast hadden we nog de 

regenboog- (dikwijls roze schijn), de bron- (wit randje aan de vinnen) en de beekforel 

(met stippen).  Volgens onze gids is een zalmforel gewoon een regenboogforel die veel 

carotenen of ander gekleurd voedsel gekregen of in de natuur gegeten heeft. 

Na de verfijnde hapjes met mousse van forellen moesten we ons spoeden naar de 

‘Zwaenenberg’, de kleine wijngaard van Guy en Lieve.  Vol passie sprak deze gewezen 

Mollenaar hoe hij zijn beroep (bij VITO) vaarwel gezegd had om hier zijn droom te 



verwezenlijken.  Hij gaf echter wel toe dat hij via zijn ex-werk, voorkennis had van de 

geologische toestand van de grond en zodoende wist welke druivensoorten er op zijn 

domein kunnen groeien.  Eerst bezochten we onder een verschroeiende zon de 

verschillende druivenranken en zagen hoe de planten erg beschadigd waren door de 

hagel, ook de ‘valwind’ was voor veel ranken katastrofaal geworden. 

 

Eindelijk was het zover want de dorstige kelen snakten naar de degustatie van zijn 

wijnen.  Enkele vinologen onder ons gezelschap konden wedijveren met de wijn termen 

die Guy gebruikte maar een iemand onder ons maakte de man heel gelukkig.  Onze Jan, 

ondanks of dankzij zijn witte middelvinger(?), vergeleek de Zwaenenbergse rode wijn 

met een Oostenrijkse klassewijn en Jan kreeg onmiddellijk een stempel van top 

sommelier achter zijn naam. 

Guy leerde ons ook hoe we de wijn meer ‘body’ moesten geven; de zes flessen wijn die 

we meenamen voor bij de barbecue zouden het straks niet lang overleven. 

Afscheid nemen van zo’n begeesterende man viel ons zwaar maar onze ‘beertjes’ 

begonnen te grollen.  

 

We zagen in de verte al de rookpluim van onze barbecue opstijgen, Piet kon wederom  

snel zijn bakkunsten laten zien en binnen hadden onze dames een heerlijk buffetje klaar 

gezet.  

Er viel een korte, ijzingwekkende stilte aan tafel, wat smaakte dat heerlijk!! 

Een ijsje sloot de maaltijd mooi af en na nog wat drankjes eindigde een rijk gevulde dag. 

 

Frank deed zijn naam van traditionele spek en eieren bakker op de zondagmorgen weer 

alle eer aan.  Daarna volgde een kort bezoek aan de perenstroperij: helaas waren we nog 

enkele weken te vroeg om zijn bedrijfje, gelegen aan de achterkant van de 

Commanderie, in werking te zien want de perenpluk was nog niet begonnen.  De 

eigenaar vertelde ons echter  ‘snel’ en kort en bondig hoe het productieproces in mekaar 

stak en verkocht dan zijn waren.  Het bezoekje aan de kerk viel in het water omdat er 

juist een dienst bezig was, dan trokken we maar naar de zondagsmarkt in Aubel. 

Een mooi toeristisch stadje met een gezellig marktplein waar we onze laatste Val Dieux 

nuttigden. 

 

Terug aangekomen in ‘in ’t Veld’ werd de rest van de spaghetti van gisteren op gegeten 

en vlogen we in de stapel croques: eenvoudig maar toch zo lekker. 

 

We kunnen ons weekendje toch niet afsluiten zonder een matchke kubben he!  Alhoewel 

onze tegenstanders al vooraf wisten dat ze gingen verliezen, durfden ze de tweestrijd 

toch aan.  Ze spartelden nog lang tegen maar gingen ten slotte toch kopje onder. 

 

Als finale afsluiter ‘zogen, beten of likten’ we nog aan een ijsje bij Nice cream.  

 

In ’t veld was een ideale vakantiewoning voor ons gezelschap in een rustgevende, 

adembenemend mooie omgeving.  

 

Samen maakten we er weer een leuk, gezellig, lekker, sportief weekendje van.  Bedankt 

aan alle helpende handen!  Noteer alvast de nieuwe afspraak voor 2020 in jullie agenda. 

 

Jullie correspondent ter plaatse 


