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Het André Demedtspad laat je in de voetsporen van de 
schrijver-dichter ‘zijn’ land Sint-Baafs-Vijve en Wakken 
verkennen.

Praktisch: 11 km, verharde wegen, vlotte doorgang. 
Aan elk kruispunt staat een bord. Wanneer er geen bord 
staat, wandel je gewoon rechtdoor.
Info of problemen (bv. verdwenen signalisatie): 
Sportdienst Wielsbeke, 056 67 32 50 of 
sportdienst@wielsbeke.be

André Demedtshuis
Het André Demedtshuis is een cultuur- en kunstencen-
trum, gelegen in het rustieke decor van de oude Leieval-
lei. Het huis – opgericht in 1983 en volledig vernieuwd 
in 2011 – is genoemd naar Vlaams schrijver en cul-
tuurpromotor André Demedts (1906-1992). Het André 
Demedtshuis bezit de ideale troeven om de bezoeker de 
schoonheid van cultuur en de rust van natuur te bieden.
Het permanente André Demedtsmuseum en de maan-
delijkse kunsttentoonstellingen zijn zeker een bezoekje 
waard. Er zijn ook � ink wat kof� econcerten in de aan-
palende Sint-Bavokerk. Het André Demedtshuis is een 
geslaagde ontmoetingsplek voor cultuurgeïnteresseerden, 
voor zowel jong als oud. Toegang is gratis.

Praktisch
André Demedtshuis, Sint-Bavostraat 19, 
8710 Sint-Baafs-Vijve. www.andredemedtshuis.be. 
Contact: 056 67 32 70 – cultuur@wielsbeke.be of 
tijdens de openingsuren: 056 60 79 05 – 
a.demedtshuis@skynet.be

Openingsuren ZOMER
Zaterdag & zondag: 14 tot 18 uur
In juli en augustus: elke dag van 14 tot 18 uur, 
mét gezellig terras
Openingsuren WINTER
Zaterdag & zondag: 14 tot 17 uur

André Demedts (1906-1992) was een Vlaams schrijver-
dichter en cultuurpromotor, afkomstig van Sint-Baafs-
Vijve. Hij stond o.a. aan de wieg van het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen, Ons Erfdeel en Kunsttijdschrift 
Vlaanderen. Demedts was eerst 17 jaar boer, daarna le-
raar Nederlands en tot slot directeur van Radio Kortrijk 
(nu: Radio 2 West-Vlaanderen). In Sint-Baafs-Vijve is 
een museum aan hem gewijd.

Het André Demedtspad is een realisatie van gemeente 
Wielsbeke en Vakantiegenoegens/Pasar en werd inge-
huldigd op 16 september 1984. Op 4 november 2012 
werden er in het kader van het 20-jarig overlijden van 
de schrijver-dichter ook permanente infopanelen aan 
het pad toegevoegd met verwijzingen naar de boeken en 
gedichten van Demedts. De infopanelen zijn een reali-
satie van vzw André Demedtshuis, Erfgoedwerkgroep 
Wielsbeke, Davidsfonds Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, 
Davidsfonds Ooigem, Juliaan Claerhout-kring, gemeente 
Wielsbeke en gemeente Dentergem.



Legende

De witte cijferbolletjes verwijzen naar bezienswaar-
digheden, de rode bolletjes  verwijzen naar de locatie 
waar de permanente infopanelen staan. 

Het Demedtspad is in het rood aangeduid. In het geel 
staat een kleine extra lus, naar De Elsbos, het geboorte-
huis van Demedts.

Praktisch: 11 km, verharde wegen, vlotte doorgang.

1. André Demedtshuis
2. D’Hooie
3. Molen Wakken
4. Kerk Wakken
5. Baliekouter
6. Blauw Kasteeltje
7. Roode Poorte
8. Kerk Sint-Baafs-Vijve
9. Elsbos
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