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Januari 2021 Zie vorige Ronser voor een uitgebreide tochtbeschrijving.
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Dagstaptocht

Kalmthoutse Heide (uitgesteld)

Freddy Verschoore

03 665 36 54

17

Dagstaptocht

Dendervallei (uitgesteld)

Yves Vincent

053 70 66 98

30

Dagstaptocht

Uitkerkse Polder en Wenduinse bossen

Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

015 33 72 94

Dagstaptocht

M’as-tu-vu tocht Knokke-Heist en
Cadzand (NL)

Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

015 33 72 94

31

Februari 2021
7

Dagstaptocht

Het liefdespad en kapelletjestocht in
Frasnes-les-Anvaing (Henegouwen)

Anneke Vanden Bergh

057 48 64 57

27

Dagstaptocht

Land van Rode

Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

015 33 72 94

28

Dagstaptocht

Trage wegen in en rond Zemst

Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

015 33 72 94

Maart 2021
13

Kopij ten laatste op 22 februari op de redactie, gebruik makend van het Word-sjabloon dat ter beschikking staat op de website.

Raad van Bestuur

online

Team

015 33 72 94

Dagstaptochten

La Roche, op en af langs de Ourthe
(uitgesteld)

Jurgen Vandeputte

0472 28 20 13

Fietstrektocht

Kortrijk

Jan Cornelis en Geertje Ulser

015 27 19 50

3-5

Dagstaptochten

Wellicht vervangen door
twee dagstaptochten

Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

015 33 72 94

17 - 18

Dagstaptochten

Waterrijk Hasselt

Yves Vincent

053 70 66 98

23 - 25

Relax-weekend

Nog te bepalen

Hilde Vandevelde

09 230 02 03

13 - 16

Dagfietstochten

Noordwijk aan zee (NL)

Marijke Swart en Jörg Gottwald

09 223 80 69

15

Dagfietstocht

Komen- Rijsel - Heuvelland - Komen

Anneke Vanden Bergh

057 48 64 57

22 - 24

Dagfietstochten

Maldegem

Freddy Verschoore

03 665 36 54

28 - 30

Relax-weekend

Wandelen en/of fietsen in de Ardennen Hilde Vandevelde

09 230 02 03

Dagstaptocht

Naar de top van Vlaanderen:
de Casselberg!

Anneke Vanden Bergh

057 48 64 57

Fietstrektocht

Nog te bepalen

Jan Cornelis en Geertje Ulser

015 27 19 50

Geraardsbergen

Marijke Swart en Jörg Gottwald

09 223 80 69

Groot-Hertogdom Luxemburg

Yves Vincent

053 70 66 98

Le Tour du Thabor - Clarée (F)

Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

015 33 72 94

20 - 21
April 2021
3

Mei 2021

Juni 2021
5
Juli 2021
31 - 1

Augustus 2021
14 - 15

Dagfietstochten

Vakantie 2021
17 - 21/7

Fietstrektocht

27/8 - 4/9 Rugzaktrektocht
2
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DAGSTAPTOCHT I Za 30 januari 2021
Uitkerkse Polder en Wenduinse bossen
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DAGSTAPTOCHT I Za 27 februari 2021
Land van Rode

DAGSTAPTOCHT I Zo 31 januari 2021
M’as-tu-vu tocht Knokke-Heist en Cadzand (NL)
DAGSTAPTOCHT I Zo 7 februari 2021
Het liefdespad en kapelletjestocht in Frasnes‑les-Anvaing
(Henegouwen)

DAGSTAPTOCHT I Zon 28 februari 2021
Trage wegen in en om Zemst
RAAD VAN BESTUUR I Za 13 maart 2021
Ronsertochtbegeleidersvergadering
RUGZAKTREKTOCHT I Vrij 27 aug. - za 4 sept. 2021
Le Tour du Thabor - Clarée (F)

RONSERTJE

De Ronsers en corona
Nog steeds is de epidemiologische situatie niet wat ze moet
zijn. We hopen wel dat op het moment van verschijnen
van deze Ronser er wat versoepelingen aan de orde zijn.
Maar niets is natuurlijk zeker en we moeten steeds reke‑
ning houden met een nog streng regime. Heb je hierover
vragen, of wil je zeker weten dat een tocht kan doorgaan,
zeker nu we tot nader bericht dagtochten organiseren, bel
de tochtbegeleider van dienst. Hij of zij kan je perfect infor‑
meren en dat voorkomt teleurstellingen. We verwachten
wel versoepelingen naarmate het vaccinatieprogramma
zijn impact kent. Niettemin blijven we voorzichtig met en
ten opzichte van mekaar en gebruiken het mond
masker
waar nodig. Ronseren in coronatijd moet veilig blijven.
Hou zeker ook www.ronsers.be in ❱ Lees verder op blz. 6

FAMILIENIEUWS
We nemen afscheid van Ria Baeten uit Duffel, thuis zacht
heengegaan op 28 december 2020. Ze was de lieve en zorg‑
zame mama van Nele en Julie en liefdevolle echtgenote van
Bart Vandenberghe. Begin de jaren ’90 ontmoetten we Bart
en Ria regelmatig bij de Ronsers, de laatste keer zelfs hebben
we hun nog begroet bij de 80ste verjaardag van Ronserstich‑
ter Frans Vandeginste in Geraardsbergen, nu goed twee jaar
geleden. We wensen Bart en de kinderen heel veel sterkte toe!

FOTO’S IN DIT NUMMER
Erik Beerten, Hasselt - Gerard Druwé, Oostduinkerke Els Everaert, Sint-Niklaas - Hilde Mertens, Antwerpen.

› DAG RONSERS

22 seconden
De kortste dag van het jaar hebben
we gehad. De dag erna telde volgens weerman Frank Deboosere al
22 seconden meer. In deze tijd trek
je je aan het minste goede nieuws
op, zo lijkt het wel. Maar moeilijke situaties leiden tot creativiteit.
Met het oog op onze vakantie
2021 namen Linda en ik op oudejaarsavond, stipt om middernacht,
elk onze koffer en rugzak die we
de dag ervoor hadden gevuld met
trekkingsspullen, toiletgerief, stafkaarten, tot oordopjes toe, hesen
die rugzak op onze rug, namen de
koffer en stapten ermee rond onze woning. Dat zit zo: sedert
begin november wonen we tijdelijk in Vlaams-Brabant en we
kunnen daar letterlijk rond het huis stappen, met zicht op een
nog deftige sterrenhemel, die naam waard. De weidegrond
errond staat een rondje huis perfect toe, hoewel sompig en glad.
We prezen ons gelukkig met onze bergschoenen aan, een zegen
om niet uit te glijden. Goed 100 meter verder stonden we weer
aan de voordeur, kusten elkaar een beloftenvol 2021 en begonnen met het uitpakken. Het winterondergoed, de lange broeken,
fleeces, zonnebril, GPS, onze virtuele vouchers, alles ging weer
de kast in alvorens we ons aan de champagne begaven. Wie ons
in de omgeving bezig zag, moet ons wel gek verklaard hebben.
Op dat uur verwacht men eerder vuurwerk en oooh’s en aaaah’s,
maar het vuurwerk moesten we deze keer zelf maken. Overigens
heeft uw dienaar niet echt de beste herinneringen aan vuurwerk,
gezien zijn val en bijhorende armbreuk bij de jaarwisseling met
de Ronsers in 2006-2007. Maar toch even terug naar onze virtuele reis rondom het huis. We lieten ons inspireren door wat sommige Colombianen doen wanneer ze een diep verlangen hebben
om op reis te gaan. Zij pakken dan hun koffer met het materiaal
dat ze in het land van hun dromen en tijdens hun reis nodig zouden hebben en gaan er hun huis mee rond. Op die manier kan
de wens dan in het jaar dat volgt uitkomen. Qua goed gevoel
kan het alvast tellen. We droomden een mooie nacht en ontmoetten Ronsers op diverse plaatsen, al dan niet gezeten op een
bank en met anderhalve meter afstand. We droomden dat de
Ronsers plots massaal in onze voetsporen wensten mee te stappen. Voor we het wisten vormde zich een rij van meer dan honderd vrijetijdsbelevers. De Ronserstewards die inderhaast waren
opgetrommeld moesten de anderhalve meter waarborgen zodat
de drones boven ons hoofd geen inbreuken konden vaststellen.
Plots schoot ik wakker. Ik hoorde iets aan de voordeur. Net als
in het boek van Zafón ‘de schaduw van de wind’ klepperde de
brievenbus. Er lagen enkele nieuwjaarskaartjes op de grond.
Op een ervan stond de zegswijze van de Nederlandse letterkundige F rederik Batten: Verlangen is een goed verdriet. Mijn wereld
stond 22 seconden stil.

Jurn Verschraegen, Mechelen
voorzitter De Ronsers vzw, info@ronsers.be

INFO, AFSPRAKEN, RONSERTARIEVEN EN RONSERADRESSENLIJST
Iedere deelnemer aan een Ronseractiviteit neemt deel op eigen verantwoordelijkheid en risico. Ronsertochtbegeleiders treden volledig onvergoed op
en nemen geen enkele verantwoordelijkheid op voor mede‑Ronsers. Bij aanmelden vervoer(on)mogelijkheden vermelden. Ronsertochtgeld € 1 per
dagtocht, voor een weekend is het Ronsertochtgeld in de prijs inbegrepen. Ronsermeerijtarief (geen taxidienst): € 0,07 per persoon en per km.
Fietsvervoer € 0,03 per km, minimumtarief € 1,50. Vervoeraanbod is te vinden op onze Ronserwebsite. De Ronsertochtbegeleiders beschikken over
een recente versie van Ronseradressen ten behoeve van kostendelend samenrijden. Als je om welke reden ook toch niet meekan op tocht,
vragen we je om de tochtbegeleid(st)er rechtstreeks te contacteren. Bij laattijdig afmelden (de laatste drie dagen voor de tocht plaatsvindt) en als er geen vervanging gevonden wordt voor je deelname, storten we het inschrijvingsgeld terug, verminderd met minimaal
30%, afhankelijk van de verdere gemaakte onkosten ter plaatse. Bij niet afmelden én niet opdagen houden we steeds het volledige
bedrag in. Tenzij anders vermeld zijn middagbroodjes, drankjes en slaapzak (lakenzak) mee te nemen op weekend.
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Zaterdag 30 januari 2021 (uitgesteld)

Uitkerkse Polder en Wenduinse bossen
Tochtbegeleiding: Jurn en Linda Verschraegen-Van Schel, Mechelen
 jurn.en.linda@telenet.be,  0478 38 76 84. Let op: het 015-nummer is voorlopig buiten dienst
Met Hello Belgium kan je veilig de trein nemen. Daar houden we rekening mee en daarom deze tocht die ons naar
de Vlaamse Kust brengt. Met Blankenberge als vertrekpunt
kiezen we voor de Oostkust en voor de Uitkerkse Polder,
een prachtig natuurgebied waar het wemelt van de vogels.
Intussen beheert Natuurpunt hier al 650 ha weidevogelreservaat. Het is het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen. Een tocht die ons zal doen ervaren wat een milde
winterprik is in een gebied waar sneeuw amper voorkomt.
Een weekend kust over twee dagen gespreid met vandaag
deel 1. Laat je betoveren door het meeuwgeschreeuw.
We vetrekken aan het station en komen al snel in een meer open
gebied. Voor we het weten zien we achter ons de Atlantik-wall
liggen van de Blankenbergse hoogbouw. Steeds zie je er kranen
staan en projectontwikkelaars doen er hun best om op zo een
beperkt mogelijke oppervlakte je het gevoel te geven dat je veel
vierkante meters rijker bent. Maar dat laten we niet aan ons hart
komen. Hier is het genieten geblazen van de zilte polderlucht
en de vogels. Rond de middag zoeken we een plekje op voor
onze picknick en zetten dan verder koers naar de Duinbossen
van Wenduine. Bijzondere bewoners van de Duinbossen van
De Haan zijn de beschermde rode bosmieren, maar die zijn
wellicht nu niet zichtbaar. We stappen verder richting zee en
maken tenslotte nog een strandwandeling tot we weer in Blan‑
kenberge zijn aanbeland. Het station ligt op een boogscheut.

Een afscheidspint zit er wellicht niet in, wel een uitzwaai en
mogelijk een ‘tot morgen’ in Knokke.

DAGSTAPTOCHT
Afstand:
24,9 km
Samenkomst:
Station Blankenberge, en vertrek om 10u15. De trein arri‑
veert er om 10u04.
Meebrengen:
Picknick, drank, mondmasker, € 1 Ronserbijdrage.
Deelnemen:
Per inschrijving. We houden ons aan de coronamaatregelen.
Mogelijk kunnen we onze picknick niet ergens binnen opeten.
Dat doen we dan in veilige omstandigheden buiten. In de
bossen van Wenduine kan je je makkelijk achter wat bomen
verstoppen om even naar het toilet te gaan. De Ronsers den‑
ken aan je blaas!
Verkeersinfo:
Parkeren in de buurt van het station is betalend, in de Ont‑
mijnersstraat kan je (beperkt) gratis parkeren. Je kan de auto
ook ergens aan de kerk van Uitkerke zetten en te voet naar
het station komen.

Zondag 31 januari 2021 (uitgesteld)

M’as-tu-vu tocht Knokke-Heist en Cadzand (NL)
Tochtbegeleiding: Jurn en Linda Verschraegen-Van Schel, Mechelen
 jurn.en.linda@telenet.be,  0478 38 76 84. Let op: het 015-nummer is voorlopig buiten dienst
Gisteren liepen we nog met de neus in de wind door het
polderlandschap rond Uitkerke, vandaag zoeken we het
ietwat verderop, in Knokke-Heist. De mondaine badstad
met zijn exentrieke burgemeester heeft heel wat moois
te bieden. Meer nog: we doen een gebied aan waar nog
maar weinig met de Ronsers werd gestapt. Daarom ook
de naamgeving: m’as-tu vu? De aanleg van enkele nieuwe
wegen heeft ervoor gezorgd dat we niet meer afhankelijk
zijn van het getij om Nederland binnen te komen. Als het
goed is, is Nederland uit zijn (semi-)lockdown en kunnen
we gewoon stappen op het Nederlandse grondgebied.
Lukt dat niet, zorgen we voor een prima alternatief.
We vertrekken aan het Oosthoekplein om 10u20, na aankomst
van de lijnbus om 10u18 (graag nakijken, bij het ter perse gaan
was dit het tijdstip dat we online von‑ ❱ Lees verder op blz. 3
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den voor die dag). We zetten meteen koers naar de duinen.
Na goed 200 meter zitten we al in de volle natuur en maakt
het asfalt plaats voor onverharde en mulle zandpaden. We vol‑
gen het Keunepad en gaan dan naar de duinen waar we de
Noordzee terugvinden. De Zwingeul oversteken is jammer
genoeg niet mogelijk omdat het tij opkomt en de geul te diep
zal zijn. Zeker in de winter is dat avontuur een beetje koud en
riskant met de stroming. Daarom stappen we langs een nieuwe
dijk en duikelen zo ongemerkt Nederland in. Daar picknicken we
ergens, liefst wat beschermd tegen weer en wind.
We stappen naar Cadzand en komen langs het binnenland en
de polders van Retranchement terug. De zilte zeelucht brengt
ons terug naar de bosjes rond het Oosthoekplein waar we elkaar
een fijne terugreis toewensen. Wie gisteren meestapte heeft dit
weekend maar liefst vijftig stapkilometers op de teller staan!

DAGSTAPTOCHT
Afstand: 25 km
Samenkomst:
Knokke, Oosthoekplein, vertrek om 10u20. De bus arri‑
veert er om 10u18. Er is een goede bakker (maar kom daar‑
voor op tijd wegens lange wachtrij).
Meebrengen:
Picknick, drank, mondmasker, € 1 Ronserbijdrage.
Deelnemen:
Graag aanmelden. We houden ons aan de coronamaatregelen.
Verkeersinfo:
Parkeren in de buurt kan tegen betaling.

Zondag 7 februari 2021

Het liefdespad en kapelletjestocht in
Frasnes‑les-Anvaing (Henegouwen)
Tochtbegeleiding: Anneke Vanden Bergh, Sint-Juliaan
 annekevandenbergh@hotmail.com,  0495 899 20 69
Een dag om wat mooie plekjes te ontdekken in Henegouwen. Met Valentijn in het achterhoofd combineren
we vandaag een kunstroute in het teken van de liefde
en een landelijke tocht langs 7 kapelletjes in het lieflijke
Pays des Collines.
We starten in Anvaing. De 5,5 km lange wandelroute brengt
ons in een oase van rust en aan de voet van de heuvels langs
inspirerende kunstwerken: ‘Les amants de Margritte”, “les tour‑
tereaux”, “Narcisse”… Wedden dat je Valentijn onvergetelijk
wordt dit jaar? Daarna nemen we de auto naar de picknikplaats:
een oude industriezone werd omgevormd tot waardevol natuur‑
gebied vol waterbassins. Na de picknick rijden we nog even
verder tot ons volgende vertrekpunt: het kerkje van Buissenal.
We bevinden ons in de uitlopers van de Vlaamse Ardennen,
met af en toe een stukje bos en aardig wat holle wegen. Heel
wat kapelletjes liggen er jammer genoeg wat verwaarloosd bij.
Chapelle Notre-Dame de Fatima, Chapelle Notre-Dame des sept
Douleurs en andere wakkeren onze devotie aan en bij Chapelle
Sainte-Thérèse krijgt men de raad ‘zijn hemel te verdienen door
goed te doen op deze wereld’. Het Bois Lefèbre (Bois Rabis),

een mooi loofbomenbos met prachtige voorjaarsbloeiers, maakt
deel uit van de Vallei van de Mark. Het bos- en natuurgebied is
erkend als ‘Site de Grand Intérêt Biologique’.

DAGSTAPTOCHT
Afstand:
5,5 km + 13 km.
Samenkomst:
VM: Place Verte, 7910 Anvaing om 9u50. Vertrek op 10u00.
Picknick: Parc de Frasnes-les-Bassins (Parking: Rue de la Fau‑
vette, 7911 Frasnes-lez-Anvaing). NM: Kerkje van SaintAntoine l’Ermite van Buissenal om 13u30.
Meebrengen:
Goede wandelschoenen, picknick, drank en €1 Ronserbijdrage.
Deelnemen:
Aanmelden bij Anneke. Bij 15 deelnemers kom je op de reser‑
velijst. Laat ook zeker weten of je de hele dag meewandelt of
enkel een stukje.

Zaterdag 27 februari 2021

Land van Rode
Tochtbegeleiding: Jurn en Linda Verschraegen-Van Schel, Mechelen
 jurn.en.linda@telenet.be,  0478 38 76 84. Let op: het 015-nummer is voorlopig buiten dienst
Tijdens zijn puberteit leerde de tochtbegeleider deze streek
kennen door een soort van dropping, midden in de nacht.
‘Door de velden zagen we de kouters opdoemen met de
silhouetten van bunkers op het zadel en hier en daar blafte
een hond. Zelfs een boer kwam bijna met de riek achter
ons toen we een nog niet gebaand pad tot pad maakten.
De jeugd van tegenwoordig is een verre herinnering maar
de spannende ontdekkingstocht is me bijgebleven.’ In 1226
maakte een charter bekend dat Radolf van Rode Niepkerke
(Nieppe – Frans Vlaanderen) en Merelbeke geruild had met
Joanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, voor
Melsen, Schelderode, Bottelare, Munte, Melle, Gontrode,
Landskouter en Gentbrugge. Ook Balegem, Bavegem,
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Beerlegem, Gijzenzele, Letterhoutem, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke en Vlierzele werden aan het gebied
toegevoegd. Uiteindelijk telde dit ‘Land van Rode’ zeventien gemeenten en reikte het tot Gent. Aan de voormalige
Brusselsepoort stond een windmolen die aan de heren van
Rode toebehoorde. Het Land van Rode werd in 1682 verheven tot een markizaat. In 1868 kwam een einde aan haar
bestaan met het overlijden van de laatste heer.
Het Land van Rode is een prachtige lichtglooiende omgeving
in de regio van Merelbeke waar heel mooie vergezichten op
Gent te ontwaren zijn. Het kouterstuk mét bunkers als getuigen
van de Tweede Wereldoorlog is uniek in ❱ Lees verder op blz. 4
3

de streek. We passeren niet alleen langs zandleemgronden maar
komen ook in Munte, Vurste, Dikkelvenne en een deel van
het Merelbeekse Gentbos. De hoogte van onze tocht varieert
van 8 tot 54 meter. De Ronsers vinden zeker voldoende plaatsen
om onze boterhammen op te eten.

DAGSTAPTOCHT
Afstand:
23 km
Samenkomst:
Aan de kerk van Moortsele, 10u15.
Materiaal:
Goede wandelschoenen, picknick, regenkledij, € 1 Ronser
bijdrage.
Deelnemen:
Telefonisch of per mail aanmelden bij Jurn en Linda tegen
uiterlijk 26/02/2021.
Verkeersinfo:
Met de trein komen kan ook. In Moortsele is een station, op
een boogscheut van de kerk.

Zondag 28 februari 2021 (afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment)

Trage wegen in en om Zemst
Tochtbegeleiding: Jurn en Linda Verschraegen-Van Schel, Mechelen
 jurn.en.linda@telenet.be,  0478 38 76 84. Let op: het 015-nummer is voorlopig buiten dienst
Deze wandeling vindt plaats in een streek waar je het normaal gezien niet verwacht. Zemst ligt in Vlaams-Brabant
en telt een wirwar van trage wegen. Goed verborgen achter woningen of kleine boerderijen kan je ze vinden en
de Ronsers zouden de Ronsers niet zijn mochten we deze
pareltjes zomaar links laten liggen. Verwacht je dus aan
een wandeling met verrassende hoekjes.
We starten aan de kerk van Zemst en zetten dan koers naar het
open veld, continu langs trage wegen. De vroegere zandwin‑
ningssite Bos van Aa verrast ons. Het Kollintenbos situeert zich
in een groot ecologisch interessant gebied waarvan Natuurpunt
een 40-tal hectare in eigendom en beheer heeft. Sinds 1999 heeft
het gebied een echte metamorfose ondergaan. Van een geslo‑
ten, ontoegankelijke zone werd het een open en divers natuurge‑
bied waar iedereen welkom is die de natuurwaarden respecteert.
Onze tocht loopt vooral doorheen zandleemvelden. Met de wind
in de haren zullen we volop genieten van dit Vlaams-Brabants
landschap dat we leerden kennen in de lockdownperiode.

DAGSTAPTOCHT
Afstand:
20,5 km
Samenkomst:
Aan de kerk van Zemst om 10u15. Vertrek stipt om 10u30.
Materiaal:
Goede wandelschoenen, picknick, regenkledij, € 1 Ronser
bijdrage.
Deelnemen:
Telefonisch of per mail aanmelden bij Jurn en Linda tegen
uiterlijk 27/02/2021.
Verkeersinfo:
Met de trein komen kan ook. Reken vanaf het station van
Weerde zo’n 10 minuutjes stappen.

Zaterdag 13 maart 2021

Ronsertochtbegeleidersvergadering
Tochtbegeleiding: alle huidige en nieuwe tochtbegeleiders met goesting
 info@ronsers.be,  0473 48 94 72
Plannen van najaar 2021 tot de grote vakantie van 2022.
De coronacrisis virtueel doorspoelen. Bijeenzitten ter evaluatie van het programma en het Ronserreilen en -zeilen.
Dat is de tochtbegeleidersvergadering. Het is dé Hoogdag
van de tochtbegeleiders-met-plannen. Zelf een tocht begeleiden in 2021? Dat is mogelijk. Laat het vooraf weten aan
de Ronsercoördinatie op info@ronsers.be.
Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. De leden van de
Raad van Bestuur zijn van harte uitgenodigd op de vergadering
met als agenda: voorbije trekkersjaar, financiën, agendapunten
van de leden, volgend trekkersjaar. Nieuwe tochtbegeleiders zijn
welkom om hun plannen toe te lichten.
Dit jaar wordt er virtueel vergaderd. Weekends en verlengde
weekends liggen te grabbel om door geïnspireerde tochtbegelei‑
4

ders ingevuld te worden. Wie belet is, laat zijn plannen, tenmin‑
ste een week vooraf, aan Jurn en Linda weten zodat er rekening
kan mee gehouden worden. Mee‑planners hebben wel voorrang
op eventuele mailsuggesties.
Dit jaar gebeurt alles online en in veilige omstandigheden.
De Ronserversnaperingen, ooit zo geroemd, krijgen uitstel.

RAAD VAN BESTUUR
Samenkomst:
14u00, via de link die je krijgt toegezonden.
Deelnemen:
Graag aanmelden i.f.v. de vergaderlink.
De Ronser 2021/1
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Vrijdag 27 augustus - zaterdag 4 september 2021

Le Tour du Thabor - Clarée (F)
Tochtbegeleiding: Jurn en Linda Verschraegen-Van Schel, Mechelen
 jurn.en.linda@telenet.be,  015 33 72 94
De Mont Thabor is 3.178 meter hoog en ligt in een klein
bergmassief tussen de ketens van de Écrins en de Vanoise,
praktisch aan de grens met Italië (Piemonte). Door het
gebied lopen diverse wandelroutes en er zijn een zestiental
berghutten te vinden. Het is het middelpunt van de vallei.
Névache staat voor ‘enneigé’, wat ‘besneeuwd’ betekent.
In de winter krijgt het dorpje een ansichtkaartwaardig
tintje, verscholen onder een dikke laag sneeuw, die regelmatig van de daken van de knusse huisjes afvalt. Dan is het
een walhalla voor wandelaars en langlaufers. In de lente
en in de zomer straalt Névache tussen groene en bloeiende
weides. Névache bestaat uit meerdere delen en gehuchtjes verspreid door de vallei. Ze zien er allemaal authentiek
en sfeervol uit. Soms zijn het minidorpjes, soms slechts
een paar huisjes en hutjes. Allemaal gebouwd op tradi
tionele wijze met materialen uit de omgeving zoals stenen
en hout. Het is heerlijk om door Névache en omliggende
gehuchtjes rond te dwalen, omgeven door pure landschappen en knusse berghuisjes. Zo kun je bijvoorbeeld wandelen door de vallei, van gehuchtje naar gehuchtje, zonder
op enig moment de prachtige rivier Clarée en de fleurige
weides uit het oog te verliezen. In de verte ontwaren we
de Barre des Ecrins en de bergen van de Vanoise waar de
Ronsers enkele jaren geleden rondtrokken.
De Ronsers kiezen voor een huttentocht aan het einde van het
wandelseizoen omdat in de regio de sneeuw tot midden juli omni‑
present kan zijn en de tocht kan bemoeilijken. Het voordeel van
deze periode is dat er relatief weinig toeristen zijn en dat de hel‑
lingen al mooi gelig beginnen te zien, zich voorbereidend op de
herfst. Onze tocht start aan de parking La Chenalette op 1747
meter hoogte. Op die plek komt er bovendien drinkbaar water uit
een bron vlakbij waaraan we onze waterzakken kunnen vullen.

Dagplanning:
Zaterdag 28/8: Een stevige inloopdag: we volgen vanaf de par‑
king de ruisseau du Col des Marches via de vallei van Invers‑
ins. We passeren een col op 2725 meter hoogte om dan naar de
refuge des Marches af te dalen. We hebben tijdens de afdaling
een prachtig zicht op het lac de Bissorte. Luchtige tocht met een
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360° panorama op de vallei van de Maurienne en het massif des
Ecrins. Omhoog: 1225 meter, omlaag: 542 meter. 5 uur staptijd.
Zondag 29/8: Optionele tocht naar de col des Sarrassins
(2844 m), langs het vroegere pad naar Mont Thabor. Daarna
langs het pad van de meren in de richting van de col des Bataillières (2787 m). We passeren het meer met dezelfde naam,
gedomineerd door de Roche Noire en de crête-lijn van Sarrasins. De weg daalt nadien naar de Refuge du Mont Thabor
(geen douche voorhanden!). Mooie reflecties in het water van
les lacs de Sainte-Marguerite. Tussen de meren van Bissorte
en Bataillières vinden we kleine schuil- en rustplaatsen voor de
muildieren en drijvers tijdens de smokkeltijd. Omhoog: 604 m,
omlaag: 297 m. 5u30 stappen inclusief optionele tocht.
Maandag 30/8: Vanuit de refuge stappen we via de col des
Méandes (2727 m.) naar de top van de Mont Thabor (3178 m).
We doen dat via de Chapelle Notre Dame des Douleurs die
zijn naam niet gestolen heeft. Op de top zien we de Alpen,
les Grandes Jorasses, Cervin, Grande Casse, Mont Pourri,
la Ciamarella, de Monte Viso en les Aiguilles d’ Arves.
We keren van de top terug langs hetzelfde traject en op de split‑
sing kiezen we voor de richtingaanwijzer naar le Prat du Plan.
We passeren een oude ijzermijn en de smelterij (wat er nog van
overblijft). We overnachten in de Grange de la Vallée Etroite
in één van de refuges ‘I Ré Magi’ of ‘Terzo Alpini’. Omhoog:
676 m, omlaag: 1313 m. 7 uur stappen.
Dinsdag 31/8: De GR 5 en GR 57 stijgen naar de col des Thures
(2194 m). Het massief van de Driekoningen (les rois mages)
weerspiegelt in het lac Chavillon. Van hieruit daalt te weg naar
de vallei van de Clarée waarna we in Névache belanden om te
overnachten in de gite d’étape de la Découverte. Stijgen: 406 m,
dalen: 571 m. 5u15 stappen.
Woensdag 1/9: Staptocht door de Vallée de la Clarée tot de
Chapelle Saint-Marie (1861 m). We starten in bosrijk gebied
en komen, naarmate we hoger gaan, weer boven de boomgrens
uit. We volgen de GR du Pays tot de Refuge de Laval waar we
na 5u45 stappen arriveren. 917 m stijgen, 437 m dalen. We sla‑
pen opnieuw boven 2200 meter.
Donderdag 2/9: Vreemd genoeg besluiten we om even op onze
stappen terug te keren. We stappen vandaag voor een groot stuk
van de gebaande paden weg en leveren ❱ Lees verder op blz. 6
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ons over de de GPS. We stappen langs het merengebied van Les
Gordioles naar hoogtes tot bij de 2900 meter. Het merengebied
is fantastisch mooi en het uitzicht in de buurt van de Pic du Lac
Blanc is dat eveneens. We keren nu op onze stappen terug en
gaan verder tot de refuge des Drayères waar we overnachten.
Het klassieke wandelcircuit doet deze tocht niet, maar het zou
jammer zijn om zo’n mooi, ruig stuk bergen te moeten missen.
6u15 stappen. Stijgen: 802 m, dalen: 408 m.
Vrijdag 3/9: Vandaag stappen we van de Hautes Alpes naar
de Savoie, via de Seuil de Rochilles (2459 m) en zijn 3 meren:

lac de la Clarée, lac Rond en het lac du Grand Ban. Onze weg
vervolgt naar rechts in de richting van de Pas de Griffes
(2554 m). We dalen af naar Les Arendiers en stilaan volgen we
de Neuvache tot de plek waar onze auto staat. Het parcours
vandaag is erg alpien en de crètes wisselen af met kleine toppen.
Enkel enkele chalets en cabanes van herders, een oud fort uit de
18de eeuw op het plateau de la Plagnette getuigen van men‑
selijke aanwezigheid. Stijgen: 624 m, dalen: 1200 m). 7u30 stap‑
tijd. Overnachting bij La Tanière in Valmeinier (La Ville Dessus).
Zaterdag 4/9: terugrit naar Vlaanderen.

RUGZAKTREKTOCHT
Afstand:
Dagelijks tochten van 5 tot 7,5 uur met de eigen rugzak (exclu‑
sief rusttijden). Hoogteverschillen van 400 tot 1300 meter.

Meebrengen:
Picknick voor de hele tocht. Niettemin kan ook in elke berghut
een lunchpakket daags voordien worden gevraagd.

Samenkomst:
Op vrijdag 27 augustus om 18u30 in bij La Tanière in Valmeinier, La Ville Dessus.

Deelnemen:
Wie vorig jaar heeft ingeschreven, is automatisch opnieuw
ingeschreven. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Na aanmel‑
ding (telefonisch of per e-mail) vanaf 20 januari om 20u00,
een voorschot van € 200 storten op rekening BE24 9793 9927
4738 van Jurn en Linda met vermelding van ‘Mont Thabor’.
Reken per overnachting een € 50-65 in halfpension. Er kun‑
nen 12 Ronsers deelnemen. Wie in 2020 geen abonnee was
op het tijdschrift betaalt € 25 extra op de Ronserrekening en is
meteen in orde voor het Ronserabonnement. Voorzie allesins
voldoende cash geld en installeer de app van Payconiq/Bancon‑
tact op je smartphone. De streek ligt zo’n beetje aan het einde
van de wereld en er zijn geen automatische biljettenverdelers.
Een dergelijke tocht staat gecatalogeerd onder niveau 3 tot 4
op een schaal van 5. Het betekent wel dat je ervaring moet
hebben met stevige wandelingen. Tijdens de tocht wordt het
nergens gevaarlijk, maar enige tredzekerheid is wel goed mee‑
genomen. Het is ook aangewezen om minstens een of meer‑
dere Ronserweekends te hebben meegestapt.

Verblijf:
Eenvoudige berghutten met goed eten. We slapen in dortoirs
van 4 tot 12 plaatsen. Dekens steeds voorhanden. Oordoppen
zijn aangewezen gezien het avond’orkest’. We proberen de
‘orkest’leden zoveel mogelijk samen te laten slapen. Douches
zijn zo goed als overal voorhanden, soms is er een meerprijs
voor te betalen. In La Tanière zijn het overwegend king size
tweepersoonsbedden: graag lakenzak meebrengen.
Materiaal:
Dit is een alpiene tocht. Het betekent dat we grotendeels
boven de boomgrens en dus onbeschut stappen. Onmisbaar
zijn wind- en waterdichte kledij, (fleece)pullover, goed ingelo‑
pen bergwandelschoenen, materiaal tegen blaren (compeed),
EHBO-set, wandelstokken, lakenzak, fluitje/zaklamp voor
noodsignalen, muts, handschoenen, zonnecrème hoge factor,
zonnebril. Gezien we in het hooggebergte stappen kan het
’s avonds flink afkoelen. Hou daar rekening mee in de kleding‑
keuze (we zijn voorstander van ‘laagjes’). Drinkfles of waterzak
(type Platypus) niet vergeten!.

❱ Vervolg van blz. 1 de gaten. Daar vind je steeds de meest
recente stapkalender en de uitgestelde/afgelaste tochten.
Overigens: nooit werden de natuurgebieden, de bossen en par‑
ken zo druk bezocht. De wandelhonger is groot. De coronawan‑
delaars zijn talrijk en voor velen was de natuur in de nabijheid van
de eigen woonst en bij uitbreiding Vlaanderen of de Ardennen
dan ook een ontdekking. Nooit eerder werd het belang van wat

Verkeersinfo:
Kostendelend samenrijden met mondmasker wordt afgespro‑
ken enkele weken voor vertrek of van zodra alle deelnemers
gekend zijn.
natuur en groen in de buurt zo duidelijk als afgelopen jaar. Uiter‑
aard was de druk op de natuur soms groot. Enkelen hadden het
zelfs over ‘te veel wandelaars’. Er waren echter niet te veel wan‑
delaars: er is gewoon te weinig natuur. Als je al met een mond‑
masker op in het Meerdaalwoud moet gaan wandelen omdat het
er krioelt, of in de Hoge Venen omdat er onvoldoende plaats is
op de knuppelpaden. Bijwijlen waren het knuffelpaden…

Waar de Ronsers hun boom plantten…
In het beschermde en Europees erkende natuurgebied Pyre‑
neeën-Tombele, op de grens van Ronse met Elzele, werd recent
een illegaal mountainbikeparcours ontdekt. Een toevallige pas‑
sant betrapte op heterdaad drie twintigers, toen ze met schop en
spade een constructie voor een sprong aan het bouwen waren.
Het omvangrijke Pyreneeën-Tombele is een erkend en beschermd
natuurgebied in Ronse, tegen de taalgrens. De beukenbossen,
open kouters en weiden vormen de ideale biotoop voor tal van
zeldzame planten en diersoorten. Het Europese Interreg-project
creëerde er onder meer bospoelen om een populatie vuursala‑
manders een habitat te geven. Er loopt een wandelpad door het
gebied, fietsen of mountainbike is er ten strengste verboden.
De Ronsers mochten er naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan
een boom planten en die staat er nog steeds.
Toch hield deze beschermde status een groepje fietsfanaten
niet tegen om diep in een van de beukenbossen een indruk‑
wekkend mountainbikeparcours aan te leggen, met tiental‑
len schansen, heuveltjes, opvangbakken en hindernissen met
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boomstammen voor het maken van ijzingwekkende jumps en
acrobatische salto’s. Een wandelaar diende anoniem klacht in
bij de politie, die op haar beurt Philippe Moureaux verwittigde,
voorzitter van Natuurpunt en beheerder van het gebied. Phi‑
lippe kennen we als een toegewijd beheerder van het gebied.
“Ik heb mijn ogen nogal opengetrokken toen ik zag hoe er te
werk is gegaan.” Moureaux schudt zijn hoofd. “Duizelingwek‑
kend, angstaanjagend, waanzinnig. Wat als iemand zijn nek
breekt? De politie heeft een proces-verbaal opgesteld, de mili‑
euambtenaar werd in kennis gesteld van deze aantasting van
de natuur en ook de natuurinspectie kwam afstappen. Er is
geen twijfel aan dat het illegale crossterrein moet verdwijnen,
want de constructies zijn er meer dan storend. Alles zal worden
ontmanteld en de plek moet in zijn oorspronkelijke staat van
bos en natuur worden hersteld. Gelukkig heeft die anonieme
klacht van een wandelaar er voor gezorgd dat hier een einde
aan kan worden gemaakt.”
Bron: naar Het Nieuwsblad 30/11/2020
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DE RONSERS vzw

Verplichte lectuur vóór deelname aan een Ronseractiviteit
De Ronsers vzw
De Ronsers, vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur en
de tochtbegeleiders, is een open vereniging, niet commerci‑
eel ingesteld, volledig werkend op vrijwilligersbasis. Dagelijks
Bestuur wordt waargenomen door de voorzitter.
Eens per jaar wordt de Algemene Vergadering (Raad van
Bestuur en tochtbegeleiders) bijeengeroepen om de continue
werking te verzekeren. De voorzitter van de Raad van B
 estuur
is Jurn Verschraegen.

Activiteiten
Ronseractiviteiten, meestal wandelen en fietsen, worden uit
gebreid aangekondigd in het tweemaandelijks tijdschrift
De Ronser en beknopt op de Ronserwebsite.
De Ronser wordt verstuurd aan de abonnees die hun jaar‑
lijkse bijdrage betalen. De vereniging is geen ledenvereni‑
ging, er is dan ook geen lidgeld te betalen en er is geen
ledenlijst. Iedereen kan deelnemen aan een Ronseractiviteit
mits het betalen van een variabele kostendekkende bijdrage
per activiteit en voor zoverre de tochtbegeleider de deel‑
name toelaat. Een minderjarige moet vergezeld zijn door
een ouder, voogd of persoon onder wiens verantwoordelijk‑
heid en gezag de minderjarige deelneemt.

Tochtbegeleiders
De tochtbegeleider oefent zijn hobby uit en wil die graag delen
met anderen. Hij wordt daarvoor op geen enkele wijze ver‑
goed. Het innen van de kosten voor deelname aan een Ronser‑
activiteit is van louter organisatorische aard.
De tochtbegeleider neemt daardoor enkel de taak op zich om
die bijdragen gegroepeerd door te betalen aan de diensten
verstrekker. Deze handelwijze houdt absoluut geen enkele
contractuele verplichting in tegenover een deelnemer.
De tochtbegeleider organiseert zijn tocht naar eigen goeddunken.
Een deelnemer is niet verplicht om hem te volgen, hij doet dit wel
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of niet volgens zijn eigen mogelijkheden en inzichten. De tocht
begeleider oefent dan ook geen druk uit op de besluitvorming van
de deelnemer, hij kan slechts raad geven.

Verkeersreglement
De tochtbegeleider houdt zich tijdens zijn tocht aan het ver
keersreglement en regelgeving voor bossen, domeinen en
private eigendommen. Bij een overtreding of risicogedrag van
zijnentwege is een deelnemer geenszins verplicht zijn laakbaar
voorbeeld te volgen. Tochtbegeleider en deelnemer maken
gebruik van de openbare weg als individuele voetganger of
individuele fietser. Ze stappen bij voorkeur links op de weg,
indien geen pad voorzien is (Wegcode, Artikel 42, Voetgan‑
gers). De tochtbegeleider is geen (groeps)leider zoals opgeno‑
men in de verkeerswetgeving. Hij neemt geen verantwoorde‑
lijkheid op inzake verkeer voor de deelnemers.

Aansprakelijkheid en verzekering
Iedere tochtbegeleider en deelnemer van een Ronseractiviteit
neemt deel op eigen verantwoordelijkheid en risico. Dat houdt
in dat (eventuele) materiële en/of lichamelijke schade ver‑
oorzaakt aan derden, volgens de bepalingen van het Bur‑
gerlijk Wetboek geregeld wordt; waarvoor tussenkomst van
de eigen persoonlijke verzekering Burgerrechterlijke Aanspra‑
kelijkheid (zg. familiale verzekering) kan worden ingeroepen,
voor zoverre er een polis onderschreven werd.
Bij gebrek daaraan kan beroep gedaan worden op de collectieve
verzekering Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid afgesloten
door De Ronsers voor de Raad van Bestuur en de tochtbegelei‑
ders. Persoonlijke ongevallen met schade of letsels vallen niet
onder voormelde verzekeringen. Indien een tochtbegeleider of
deelnemer oordeelt dat een Ronseractiviteit voor hem een aan‑
vaardbaar risico op ongeval inhoudt dan wordt ten stelligste
aangeraden om een persoonlijke ongevallenverzekering af te
sluiten die eventuele schade uit dergelijke ongevallen vergoedt.
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VLAAMSE JEUGDHERBERGCENTRALE

DE RONSERS vzw

Beatrijslaan 72, B - 2050 Antwerpen
Tel. 03 232 72 18, fax 03 231 81 26 www.
vjh.be, info@vjh.be

Je bent toch ook lid?
De Ronsers maken veelvuldig gebruik van
jeugdherbergen in binnen- en buitenland. Je kunt er ook terecht
tegen ledentarief mits voorlegging van je VJH-lidkaart.
Wij informeren je graag: bel de VJH-Centrale of De Ronsers.

Je bent toch ook lid?
Kom mee op voor onze trage wegen zodat Ronseren in
Vlaanderen aantrekkelijk blijft.
Trage Wegen vzw, Kasteellaan 349A,
9000 Gent, 09 331 59 20, info@tragewegen.be
www.tragewegen.be en www.vlaanderentraag.be

INFO
Algemene coördinatie De Ronsers vzw
Jurn en Linda Verschraegen-Van Schel
Schepvoortstraat 23, 2800 Mechelen
mobiel: 0473 48 94 72
info@ronsers.be

De Ronsers vzw
Schepvoortstraat 23 2800 Mechelen
0629.917.901 | RPR, Antwerpen, afdeling Mechelen
info@ronsers.be
www.ronsers.be

Ronserbijdrage 2020
€ 10 per kalenderjaar (inclusief abonnement).
Buitenland: € 16, eco-abonnement per mail € 10.
IBAN: BE18 9731 3523 0865 - BIC: ARSPBE22

Coördinatie Midweekstappen
Roland Vansteelandt
Brigantijnenstraat 4 bus 0703, 8400 Oostende
mobiel 0479 55 43 43 en roland@midweekstappen.be
www.midweekstappen.be

De Ronsers vzw op internet
www.ronsers.be
Webmaster: Jan Fabri, webmaster@ronsers.be

Eindredactie
Jurn Verschraegen
Schepvoortstraat 23, 2800 Mechelen
Tel. 0473 48 94 72
info@ronsers.be

Opmaak en drukvoorbereiding
Jan Fabri
Eikenstraat 2, 2550 Kontich
webmaster@ronsers.be

Verzending
Krisje Marico, Lint en Marc Verbelen, Mortsel
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De Ronser: tweemaandelijks tijdschrift
Valt in je bus rond de vijftiende van de oneven maand.
Zesmaal per jaar dus. Je vindt er het komende programma
van de trekkersgroep in. Alle nuttige informatie daaromtrent
moet proberen je uit je luie zetel los te weken. Mee-Ronseren
is de leuze. Wie meer tijd heeft leest ook nog Ronsernieuw‑
tjes, tochtverslagen en artikels om het blad te vullen.
Je bent geabonneerd wanneer je maar wilt tegen de prijs van
€ 10 Ronserbijdrage per jaar.

De Ronsers: een vrijwilligersorganisatie
Ontstaan in het Kortrijkse in 1962. De jeugdherberg van
Ronse diende als pleisterplaats voor de jonge trekkersgroep.
Ze noemden zich Ronsers om de verbondenheid met de jeugd‑
herberg te beklemtonen. De jeugdherberg is er niet meer, de
Ronsers echter meer dan ooit. Doorheen de jaren verwierf de
groep een ruimere bekendheid, ook buiten West-Vlaanderen,
zodat heel wat trekkers uit andere Vlaamse provincies meetrekken. Ronsertochtbegeleiders zijn onbezoldigde vrijwillige
medewerkers die GPS, kaart en kompas hanteren en een fijne
neus hebben voor wat nog best te genieten is in België of
over de grens.

Ronseren: buitengewoon actief
Is een doe-woord dat van Dale nog niet heeft opgenomen
maar dat om de twee weken in Ronserkringen opduikt. Ron‑
seren is een buitenactiviteit. Je loopt ervoor weg van thuis
tijdens landschapswandelingen: dagtochten of meerdaagse
trektochten. Het kan te voet of per fiets, met lichte of zware
rugzak. Soms zweet je ervan of word je er moe van. Je kunt
er blaren of lekke banden van krijgen. Maar altijd beleef je er
deugd aan. Ronseren doe je niet alleen en mee-Ronseren is
moeilijk noch duur. Ronsers variëren in leeftijd van twintigers
tot actieve seni
oren en andere vrijetijdsgenieters. Ronsers
kunnen wel tegen een stoot en een duw zijn natuurbewust
en verlangen geen ontbijt aan bed. Stapschoenen, rugzak en
regenjas zijn nooit ver weg.

Ronsersfeer
Niet te omschrijven, maar blijkt te bestaan. Daarover lees je in
tochtverslagen van enthousiaste nieuwelingen.
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