
 
 
 

Mechelen/Ronse, 22/08/2012 

Persbericht – uitnodiging voor symbolische boomplanting op 25/08/2012,  
50 jaar Trekkersgroep De Ronsers 

 

Geachte heer/mevrouw 
Geachte journalist 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een symbolische boomplantactie ter gelegenheid van het 50 
jarig jubileum van Trekkersgroep De Ronsers. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 augustus om 
15.45 uur op ‘Bovenweide West’ in aanwezigheid van Frans Vandeginste, pionier van de groep, Jurn 
Verschraegen, huidig coördinator en Philippe Moreaux, voorzitter van Natuurpunt Ronse.  
‘Bovenweide West’ maakt deel  uit van het natuurreservaat 'Pyreneeën-Tombele' dat in Ronse wordt 
uitgebouwd. Het bevat voor een groot deel Europees belangrijk natuurgebied, door 
Europa opgenomen in  de "Natura 2000"-lijst. Het zijn prioritair te beschermen natuurgebieden. 
Natuurpunt  tracht deze gronden te verwerven om ze onder te brengen in één groot 
natuurreservaat. 

 

Locatie: Bovenweide West  

Reisweg: In Ronse neemt u de weg naar Lessen (Lessines). Boven op de berg juist over de (taal)grens 
met Ellezelles eerste links in (straatje is juist VOORBIJ de molen die ook links staat). Op dat 
weggetje eerste links in (er staat een spiegel en rechts voor het kruispunt woont er een veearts met 
een bordje aan haar deur). Dit baantje is eerst verhard en nadien onverhard. Aan grens van Ronse is 
weggetje weer verhard en daar rechts bevindt zich de 'Bovenweide West" en daar is het. Er staat een 
bordje van Natuurpunt!  Zie ook kaartje onderaan de pagina voor de exacte locatie. 

 

Perstekst 

Vlaanderen kent een lange traditie van  trekkersgroepen. Vaak ontstonden ze in de schaduw van een 
jeugdherberg. Wandelen en fietsen staat centraal, liefst op onverharde wegen.  

Trekkersgroep De Ronsers vierde afgelopen weekend haar 50 jaar jubileum in jeugdherberg De 
Fiertel in Ronse. De trekkersgroep ontstond in 1962 in Kortrijk onder impuls van Frans Vandeginste. 
Omdat de vroegere jeugdherberg op De Klijpe de favoriete overnachtingsplaats van de groep was, 



 
 
koos men de naam Ronsers. Gezien de stijgende populariteit van buitensporten is ook de 
trekkersgroep een bloeiende organisatie. Vrijwilligers begeleiden er tochten in binnen- en buitenland 
en in eigen land ijvert men voor het behoud van de z.g. trage wegen: kerkwegels en andere in 
onbruik geraakte paden. Frans Vandeginste, stichter van de groep: “Ik ben vooral fier dat de groep 
nog steeds de oorspronkelijke eenvoud uitstraalt. Alles blijft gebaseerd op vrijwilligheid en 
enthousiasme van de stafkaartlezers.”  

Ter gelegenheid van het jubileum plant de trekkersgroep dit jaar een zomereik ter hoogte van de 
Bovenweide, deel van het natuurreservaat 'Pyreneeën-Tombele' en overhandigde coördinator Jurn 
Verschraegen een cheque van 1000 euro aan de lokale afdeling van Natuurpunt voor hun 
reservatenwerking.  
Lokaal voorzitter Philippe Moreaux  is blij met dit onverwacht gebaar van de trekkersgroep. “Onze 
doelstellingen liggen in mekaars verlengde. Als we onze natuur willen vrijwaren voor wie er wil van 
genieten, zoals wandelaars en fietsers, moeten we verder investeren. Daarom zijn dergelijke giften 
van sympathisanten of sympathiserende verenigingen voor ons zo belangrijk: hiermee kopen we 
binnenkort weer een stukje van één of andere particuliere eigenaar, verwijderen er de eventuele 
gestorte afval of vervallen tuinhuisjes, planten er eventueel bomen of struiken, graven er eventueel 
poelen enz. Bovendien zijn ze voor ons ook moreel een hart onder de riem: het is een bewijs dat vele 
mensen ons engagement steunen.” 

Jeugdherberg De Fiertel tenslotte vergastte de jarige trekkersgroep op een feestmaaltijd.   

 

Contact voor de pers:  
Jurn Verschraegen, m 0478 38 76 84 
info@ronsers.be  
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