
Het beste van
 Tiegem

Luswandeling 1,5 km

   TIEGEM

Tiegem mag dan met zijn ongeveer 1.550 inwoners een 
dorp zijn van bescheiden omvang, destijds is het wel 
een plaats geweest waar een groot aantal kunstenaars 
met naam en faam in verschillende disciplines op een 
hoopje bij elkaar spoelden. 
Tiegem was het neusje van de zalm.
En, niet te vergeten, Tiegem heeft ook een berg en een 
miraculeuze bron. Er zijn er die het met minder moeten 
doen. 

INFO NODIG?

Toeristische folders, fietsroutes, wandelroutes en nog veel 
meer zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke Toeristische Dienst, 
Westdorp 3, 8573 Anzegem (Tiegem)
Openingsuren: elke dag van 9u tot 12u en dinsdag ook van 
14u tot 17u. 
Tel: 056 68 82 50
toerisme@anzegem.be
Meer info: www.anzegem.be/toerisme (vernieuwde website!)

v.u.: burgemeester Claude Van Marcke - De Vierschaar 1 - Anzegem

Dienst 
Toerisme



1. Alfons Moortgat (Villa Albert) was een Vlaams componist, taal- en let-
terkundige. In oktober 1919 verhuisde hij naar Tiegem. Zijn woning groeide 
snel uit tot een ontmoetingsplaats van de beste Vlaamse kunstenaars uit die 
periode.

2. Gustave Van De Woestijne (De Melkerij) was een 
befaamde kunstschilder. Gemiddeld gaan zijn werken voor 
250.000 euro onder de hamer. Het volledige oeuvre van 
Van de Woestijne bestaat naar schatting uit 400 werken.

3. Valerius De Saedeleer (Huis Ten Berge) Tussen 1908 en 1914 
ontwierp hij in Tiegem een reeks schilderijen die als zijn schoonste en 
zijn sterkste mogen beschouwd worden. Op de foto bij het kaartje zie 
je hem met zijn mobiele atelier. Bij het uitbreken van WOI vluchtte hij 
samen met Gustaaf Van de Woestijne naar Wales. 

4. Lieven & Firmin Colardyn (Villa Zonnekracht & 
Villa Maenemin) De Kortrijkse beeldhouwer en schilder Lieven Colardyn 
bezocht in 1928 Staf Stientjes en zou er zo door het landschap gechar-
meerd zijn geweest dat hij samen met zijn broer Firmin (kunstschilder) 
in Tiegem een stuk grond kocht waarop hij een houten huis met atelier 
bouwde.

5. Hector Vindevogel, ook wel Torie Mulders genoemd, was 
dorpsfilosoof, boer, molenaar, toneelspeler, regisseur en auteur. Hij 
was goed bevriend met en inspirator van Stijn Streuvels, die hem 
omschreef in zijn boeken. Torie werd in 1991 begraven in een kist 
gemaakt uit planken van zijn kriekelaar. Hij zei immers: “omdat je 
nooit geen krieken hebt willen dragen voor mij, zulde gij mij dragen 
na mijn dood”.

6. Staf Stientjes (‘t Vossenhol) had van jongsaf aanleg voor het 
schilderen. In 1922 betrok hij met zijn gezin “Huis ten Berghe” en kon 
wat verder een paar percelen verwerven, waarop hij in 1927 een villa 
in cottagestijl liet bouwen. Deze villa, “Het Vossenhol”, werd vanaf 
1931 ingericht als drank- en spijshuis, terwijl er naast dit lusthof een 
openluchttheater werd aangelegd.

Het start- en eindpunt van de lus begint aan de kruising tussen 
Tiegemberg en de Warandedreef. Deze startplaats ligt schuin tegenover 
het Vital Moreelsplein, waar je je auto of fiets kunt parkeren. 
Om te starten ga je de Warandedreef in. Je volgt telkens de groene 
paaltjes met witte pijlen, die schuin in de grond zijn bevestigd (zie foto 
voorblad). Op het kaartje hierboven vind je de nummers terug, 
deze nummers staan vlak op de huizen waar de kunstenaars gewoond 
hebbben. Op de bladzijde hiernaast vind je telkens meer uitleg. 
Niet alle woningen liggen op de route, maar indien geïnteresseerd kan 
je er geraken met een ommetje! Nummer 4 & 6 staan niet meer op het 
kaartje, maar je kan wel het adres vinden.
Veel plezier!
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       4 Lieven: Tiegemberg 56
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