
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

 
Beste Davidsfondser, 

 

Graag nodigen we u uit voor onze eerste activiteit van het volgende werkjaar, onze traditionele 

 

ARDENNENWANDELINGARDENNENWANDELINGARDENNENWANDELINGARDENNENWANDELING    
 

We gaan hiervoor tien jaar terug in de tijd. Toen trokken we voor het eerst naar de Ardennen voor een 

stevige wandeling. Ondertussen is dit tot een jaarlijkse traditie uitgegroeid, met afwisselend een wandeling 

in de Ardennen of aan de kust. Het lijstje in bijlage kan u gerust beschouwen als de top-9 van de beste 

wandelingen die je in ons landje en omgeving kan vinden.  

 

Op zaterdag 17 september trekken we dus opnieuw naar Nonceveux, waar we vertrekken voor een stevige 

wandeling langs 3 riviertjes : De Ninglinspo (naar boven), de Cheffna (naar beneden) en de Amblève (nog 

lichtjes dalend).  

 

De Ninglinspo is sterk hellend : méér dan 200 meter 

hoogteverschil op een lengte van 2500 meter. Het is een 

aaneenschakeling van stroomversnellingen en watervalletjes., 

uitgesneden in 500 miljoen jaar oude kwartsietrotsen van het 

geologisch massief van Stavelot. Boven komen we op een plateau 

en wandelen we door enkele naaldbossen. Als we geluk hebben 

kunnen we opnieuw picknicken in een rustig cafeetje, waarvan we 

ons vooral nog de lekkere warme soep herinneren.  

 

De tocht voert ons daarna naar beneden, langs de oevers van de 

Cheffna. Ook de 200 jaar oude beuk die we onderweg tegenkomen 

is ondertussen 10 jaar ouder geworden.  Beneden volgen we nog de 

Amblève, o.a. langs de ”Fonds des Quarreux”, waar enkele grote kwartsietblokken temidden van de 

Amblève de erosie overwinnen.  

 

Goede wandelschoenen zijn uiteraard een must. 

 

We vertrekken met eigen vervoer om 8.00 uur stipt op het Dorp en zijn terug rond 20.00 uur. ’s Middags 

eten we onze eigen pick-nick, ’s avonds voorzien we een maaltijd om de honger te stillen in het restaurant 

dat vlakbij ons vertrekpunt is gelegen.  

 

Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer-Van Cauter (tel 053/66.10.43). De prijs voor deelname 

bedraagt 17 € en omvat een koffie voor het vertrek en een avondmaal (waarde 15 €).  Na uw telefoontje 

schrijft u het passende bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

Voor de musical “Annie” op vrijdag 26 augustus  zijn er momenteel 2 plaatsen vrijgekomen. 

Wie nog meewil, kan nog een poging wagen : bel 053/66.10.43. 

 

                      

       Vriendelijke groeten van uw bestuur. 
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