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Beste Davidsfondser,

We hebben het genoegen u uit te nodigen op onze traditionele Ardennenwandeling.
Op zaterdag 13 september trekken we er nog eens op uit voor een stevige wandeling rond het

Stuwmeer van Nisramont
De Ourthe wordt gevormd door de samenvloeiing van 2 riviertjes: de ‘Ourthe Occidentale’ (53 km),
met bron nabij Libramont, en de ‘Ourthe Orientale’ (46 km) die ontstaat nabij het dorpje Ourthe.
Deze 2 riviertjes vloeien samen in de omgeving van Engreux om daar de 'Ourthe Supérieure' te
vormen. Enkele kilometers verder ligt de stuwdam van Nisramont. Deze is 116 meter lang en 16
meter hoog en werd in 1959 aangelegd. Het 47 ha grote stuwmeer met drie miljoen kubieke meter
water voedt een waterkrachtcentrale en voorziet de hele streek van drinkwater.
We vertrekken in het dorpje Engreux waar we na een koffie in de
plaatselijke ‘Auberge’ afdalen naar de Ourthe. We wandelen langs het
meer, met af en toe wat klimwerk, maar steeds over goed begaanbare
paden (stevige wandelschoenen zijn niettemin aangeraden). Onderweg
eten we onze proviand, als we geluk hebben is de cafetaria aan de
stuwdam geopend. De wandeling is ongeveer 15 km lang.
Na de wandeling keren we terug naar de Auberge, waar we een
streekbiertje kunnen proeven (Chouffe uit het naburige Achouffe) en wat
krachten kunnen opdoen bij een goede maaltijd (Roulade Ardennaise,
Carbonnades de boeuf à la biere of Pilon de Dinde).
We vertrekken om 8.30 uur op het Dorp met eigen vervoer. Inschrijven kan bij Els en Frank De
Saedeleer-Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Deelnemen kost 25 euro per persoon voor de koffie bij
de start, 2 bieren of frisdranken, de maaltijd en 4 euro bijdrage voor het vervoer (iedereen betaalt,
chauffeurs worden vergoed à 4 euro per inzittende). Het passende bedrag schrijft u over op rek.nr.
434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. De keuze voor het avondmaal dient opgegeven te
worden bij inschrijving.
Inschrijven graag vÓÓr 31 augustus.

♣ ♣ ♣ ♣
Op zaterdag 18 oktober organiseert onze afdeling de 2e editie van Vlaanderen Quizt !, in
samenwerking met IKSO en 11.11.11. Zoek alvast een kwisploegje ! Meer info volgt.
In deze vakantieperiode doen wij graag nog eens een beroep op onze leden om een steentje bij te
dragen aan de renovatie van het Hof ter Leeuwe.
Leeuwe Dank zij de Koning Boudewijnstichting
kan dit nog steeds op een fiscaalvriendelijke manier. Storten kan op 000-0000004-04 van de Koning
Boudewijnstichting, met vermelding : L82704 – Speelplein Hof ter Leeuwe. Elke gift vanaf 30
euro is fiscaal aftrekbaar. Een attest wordt u toegestuurd.
Wij danken u alvast voor uw milde bijdrage.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.

