
 

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be                                                             email : info@davidsfondsdenderleeuw.be  

 
 

Beste Davidsfondsers,  

Graag nodigen we jullie uit op de laatste activiteiten van ons werkjaar. Nadien gaan wij even 

uitrusten, om er nadien weer in te vliegen voor een nieuw fantastisch jaar.  

 

Wandeling Sint-Martens-Latem 
Zondag 1 juli 2018 om 13.30 uur 

Voor onze zomerwandeling gaan we deze keer naar Sint-Martens-Latem.  

We starten de wandeling aan Koutermolen, gelegen in het centrum van het dorp. We wandelen langs 

de kerk en trekken het meersengebied in. We wandelen ook een stukje langs de mooie Leie.  

Op het einde van de wandeling bieden we jullie een drankje aan bij de Koutermolen, waar de 

molenaar ons ook wat uitleg zal geven over de werking van de molen.  

De Latemse ‘Koutermolen’ of ‘Sint-Baafsmolen’, een houten 

staakmolen met gesloten voet wordt voor het eerst vermeld in 

1373. Hij behoorde toe aan de Sint-Baafsabdij van Gent. In 1614 

werd hij vervangen door de huidige molen die bleef draaien tot 

1955. In de schilderkunst is de Latemse molen altijd een 

blikvanger van de eerste orde geweest. Kunstenaars als 

Valerius de Saedeleer, Maurice Sys, Gust De Smet en Albert 

Saverys hebben haar geregeld op hun doeken gebracht. Na een 

grondige restauratie in 2008 kan je de molen opnieuw 

bewonderen. 

We vertrekken om 13.30 uur op het Dorp van Denderleeuw. We rijden met eigen vervoer naar 

Latem, waar we de wandeling starten om 14.15 uur.  

Je kan inschrijven via mail of telefonisch op nr 053/66.10.43.  De prijs voor deelname (vergoeding 

voor de chauffeurs) bedraagt 5 EUR per persoon. Het drankje bieden we jullie graag aan !  

 

Varia 

• Het fotoalbum van onze reis naar Dublin staat op onze website.  

Klik hier om het te bekijken ! 

 

• Voor het optreden van Frank Vander linden op 29 september moeten wij nog wat 

publiciteit maken. We zijn daarvoor op zoek naar vensters waar veel volk passeert en waar 

wij gedurende enkele weken een affiche mogen omhoog hangen.  

Hebben jullie zo’n venster, dan mogen jullie dat uiteraard laten weten. Alvast bedankt ! 

 

• We hebben nog twee deelnemingsformulieren over van de zomerzoektocht in de 

Druivenstreek.  Voor de snelle beslissers !  

Meer info over de zoektocht vindt u in de online brochure. 

 

                                                                                     Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 106 

Juni 2018 
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