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Deze wandel- en fietsroute is gloednieuw. De route doorkruist 
Pittem en Egem en is in totaal 25 kilometer lang. 
Op het rustige en heuvelachtige parcours kom je heel wat 
bezienswaardigheden tegen. Er is een combinatie van verharde 
en onverharde wegen. Alle wegen zijn toegankelijk met de fiets.

Is de route te lang om in één keer te doen? Dan kan je ze in twee
lussen splitsen (één van 15 kilometer en één van 10 kilometer). 

 Voor iedereen

 Gratis 

 Start en einde aan de sporthal in Pittem

WANDELEN EN FIETSEN

Introduceren van de bewegingsroute

Korte ketenfietslus
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Op zoek naar onze Pittemse korte ketenaanbieders? 
Ga de gezonde toer op, doe de uitgestippelde fietslus en laat 
je verrassen!

De fietslus van 30 kilometer leidt je langs tien verkooppunten 
in onze gemeente, ideaal om hun aanbod even te ontdekken. 
Wie weet is het verkooppunt open, kan je een kijkje nemen en 
naar huis gaan met enkele verse producten! 
De fietslus kan je bekijken via onze website of via routeyou 
(korte keten fietsroute in Pittem):

 Voor fietsers
 (of fervente wandelaars)

 Gratis

 Er is geen startplaats, 
 je kan eender waar op
 de route inpikken. 

HIERBIJ ALVAST EEN OVERZICHTJE WAAR DE FIETSLUS 
JE HEEN BRENGT:

 Hans Vandewalle Puttensdreef 1 witlof, witlofkroketten, zuivel, aardbeien, kaas, honing

 Sint-Amandshof Sint-Amandsstraat 11 vers varkensvlees en charcuterie van varkensvlees

 Boterhoeve Peerboommolenstraat 1 hoevezuivel, aardappelen, prei

 De Mahoney Kazandstraat 1 vleespakketten Belgisch witblauw rundvlees

 José Benoot Veldstraat 4 aardbeien, honing, prei

 De Posterie Posterijlaan 24 hoeveverkoop varkensvlees

 Brouwerij Maenhout Brugsesteenweg 157 artisanale bieren uit eigen brouwerij

 Boerderij-slagerij Vliegveldweg 11 hoevewinkel met varkensvlees, kippenvlees en eieren

 Greta Deruyck Turkeijensteenweg 30 aardbeien (automaat)

 Geert Vrommant Tieltstraat 170 aardappelen (automaat)
 

Ook in Pittem en Egem kan je korte ketenshoppen. In het kader 
van de Zomer van de Korte Keten laten we je graag kennismaken 
met de verschillende korte ketenaanbieders binnen onze 
gemeente. We organiseren ook een korte ketenmarkt in Egem.

Laat je verrassen door het meest verse vlees, witlof, aardappelen, 
boter, … en kom op 5 september 2020 naar de Korte ketenmarkt!

KRINGLOOPKRACHTEN 
Ook de kringloopkrachten tekenen op die dag present en staan 
je graag te woord over composteren. Wil je weten of die kamer-
plant in de compostbak mag, en hoe het nu precies zit met koffie-
filters? De kringloopkrachten vertellen je graag het antwoord!

 Zaterdag 5 september van 9u tot 13u

 Voor iedereen

 Gratis

 Sint Germanusstraat, Egem

Korte ketenmarkt
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Met CODE17 verandert jouw zomer in een heuse 
ontdekkingstocht. 
In elk van de 17 gemeenten van ’t West-Vlaamse hart
zit een code verstopt op een wandeltraject.
Je wordt natuurlijk niet zomaar op pad gestuurd. 
Per gemeente krijg je een kaart van de wandeling en twee foto’s 
aangereikt. De foto’s tonen je waar je onderweg een deel van de 
code zal vinden. En met elke code die je ons toestuurt, vergroot 
je kans op een ontspannende prijs of een meer dan lekkere 
trofee.

www.westvlaamsehart.be/code17

 1 juli tot 31 augustus

 Gratis

Alle jongeren vanaf 10 jaar zijn welkom om hun skateskills te 
beoefenen of bij te schaven op de (gratis) skatetoestellen. 
Zowel beginners als ervaren skaters zijn elke dag welkom! Je 
dient wel zelf voor bescherming in te staan, zoals helm, knie- en
armbeschermingen. Toegelaten sporten: skate/step/bmx/inline 
skates. Respecteer uiteraard de social distancing! 

Op 24 augustus vanaf 13u staat er een (gratis) sessie gepland 
door Max Extreme. Leer nieuwe moves of proef eens van het 
skaten! Er hoeft niet op voorhand ingeschreven te worden! 

Alle benodigdheden worden meegebracht door de organisatie: 
skateboarden, steps en beschermingen. Kom gewoon langs of  
je nu beginneling bent of reeds ervaring hebt. 
Iedereen is welkom! 

 3 tot 31 augustus

 Vanaf 10 jaar

 Gratis

 Parking sporthal
 (Egemstraat 47, Pittem)

 Skatesessie: 24 augustus
 vanaf 13.00u

CODE17: 

de zoekzomer van 2020

Skatepark op sporthalparking  

ZOEKTOCHT

SPORT
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Alle bestaande routes werden perfect in orde gezet waardoor ze 
opnieuw zeer goed te volgen zijn. 

Het Berghoekpad en het Meersenpad zijn twee wandelroutes 
die Pittem en Egem doorkruisen en prachtige landschappen 
afwisselen met verborgen parels in Pittem en Egem. 
Met de Verbiestroute, Wastineroute en Pallieterroute kan iedere
fietser volop genieten van de landelijke wegen in Pittem en 
omstreken. 

Online of in de sportdienst folders te 
verkrijgen van de routes Pittem-Egem.

 Gratis 

 Pittem-Egem

Bestaande wandel- en fietsroutes

WANDELEN EN FIETSEN13

De Coronamaatregelen 
hebben het de lokale 
handelaars knap lastig 
gemaakt. Veel handels-
zaken werden verplicht 
gesloten. 

Om deze handelaars, zoals 
de horeca, een duwtje in 
de rug te geven, trakteert 
het gemeentebestuur ieder 
Pittems en Egems gezin met een Coronabon van 10 euro. 
Ideaal om te besteden bij een lokale handelaar of tijdens 
de Korte ketenfietstocht! 

Lokale handel is erg belangrijk voor de leefbaarheid van onze 
gemeente. Dus koop lokaal en steek lokale handelaars een 
hart onder de riem!

 De bon is geldig tot 1 januari 2021

Pittemse Coronabon

KADOBON

Hoor jij wat ik hoor?

Bib in’ t Park

Astronoom van de keizer

Ferres speurtocht voor gezinnen in Pittem en Egem

Kijk ik fiets!

Virtuele duatlon

Egemstraat = Sportstraat

Nieuwe wandelroutes

Fietsroutes  naar de provinciale domeinen

Bestemming: Bib!

Introduceren van de bewegingsroute 
Korte ketenfietslus

Korte ketenmarkt

 Pittemse Coronabon

Bestaande wandel- en fietsroutes

CODE17: de zoekzomer van 2020

Skatepark op sporthalparking 
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Samen met je kinderen leg je een wandelroute af waar er toffe 
opdrachten, raadsels en spelletjes aan te pas komen. Op het 
einde van de speurtocht kan je een verrassing krijgen in het
gemeentehuis (tijdens de openingsuren). 

Aan de hand van foto’s ontdek je de plaatsen waar er schatten 
verstopt zitten en waar je leuke opdrachtjes kunt uitvoeren. 
Een plannetje met de route en alle foto’s kan je vinden op onze 
website www.pittem.be. Kan jij alle schatten vinden?

 1 juli tot 31 augustus

 Voor gezinnen met jonge kinderen

 Gratis

 In en rond centrum van Pittem en Egem

Ferres speurtocht voor gezinnen 

         in Pittem en Egem

ZOEKTOCHT

Virtuele duatlon

 

Bib in’ t Park
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Weet jij wie Ferdinand Verbiest is 
en waarom hij naar China trok? 
Weetje welke toestellen hij uitvond? 
En waarom hij een ‘mandarijn’ 
van de Chinese keizer werd?

Ontdek het met 
‘Schatten van 
Vlieg’. In het Bezoekerscentrum Ferdinand 
Verbiest leer je alles over deze beroemde 
Pittemnaar. Aan de hand van 5 geluids-
fragmenten los je 5 eenvoudige vragen 
op. Alles goed ingevuld? 
Dan krijg je de code van de schatkist 
en ontdek je wat er in de kist 
verborgen zit!

  1 juli tot 31 augustus

 Voor gezinnen met kinderen van 6-12 jaar

 Gratis

 Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest, Markt 1, Pittem

 Openingsuren: kijk op www.pittem.be

Wat weet je van Ferdinand Verbiest? 
En waar staan de mooiste huizen in het centrum van Pittem? 

Ferdinand Verbiest was een Pittemse Jezuiët die in de 17de 
eeuw naar China vertrok. Hij bouwde er een observatorium en 
werd ‘astronoom van de keizer’. Rond deze figuur wordt een 
erfgoedwandeling aangeboden via de ErfgoedApp 
van Faro. De wandeling is ca. 1 km lang en voert je langs 
plekjes die verwijzen naar Verbiest of naar de 
geschiedenis van Pittem. Je start het best aan 
het Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest.

Download de ErfgoedAPP 
en de wandeling op voorhand, 

dan kan je die zonder
internetverbinding volgen!

  1 juli tot 31 augustus

 Voor iedereen

 Gratis 

 Centrum Pittem 
 (start aan het Bezoekerscentrum, Markt 1)

Is je kleuter klaar om te fietsen en weet je niet goed hoe hieraan 
te beginnen? Wil je graag zelf jouw kapoen begeleiden zodat je 
trots van op de eerste rij kan meemaken hoe hij of zij een waar 
fietsdiploma verdient? Tijdens deze sessie proberen we op drie 
uur tijd je kind te leren fietsen op twee wielen. Een fietsleermees-
ter hanteert hierbij een unieke methodiek.
Elk kind brengt een eigen fiets (zonder steunwielen) en een 
volwassen begeleider mee. De begeleider voorziet hulpmateriaal 
en leidt alles in goede banen.

 Zaterdag 29 augustus van 9u30 tot 12u30

 Voor kinderen vanaf 3,5 jaar

 Gratis. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk via

 de webshop.

 Sporthal Pittem

De Egemstraat is de verbinding 
tussen de twee woonkernen van onze 
gemeente. Na een lange periode van 
wegenwerken kijkt iedereen uit naar 
het eindresultaat en de ingebruikname. 
Ook onze sportsite is langs deze as 
gelegen. Naar aanleiding van het 
einde van de werken organiseren we 
een sportief en recreatief openings-
moment. Tegelijk valt dit ook in de 
Maand van de Sportclub (i.s.m. Sport 
Vlaanderen) en is er autovrije zondag. 
Zelfs de Tour de France heeft deze 
dag uitgekozen om te eindigen!

Sportief en recreatief entertainment 
waarbij wandelaars en fietsers vrij 
spel krijgen op straat!

 Zondag 20 september

 Gratis

 Egemstraat en Sporthal Pittem

 

Wil je graag onze provincie ontdekken? 
We verzamelden 20 mooie fietsroutes die je vanuit Pittem leiden 
via het knooppuntennetwerk naar de verschillende provinciale 
domeinen in West-Vlaanderen. Alle routes kunnen gedownload 
worden op www.pittem.be en op je fietscomputer geplaatst 
worden. 

 Voor iedereen

 Gratis

 Start in Pittem – daarna doorkruis je West-Vlaanderen

Blijven bewegen was de voorbije maanden meer dan ooit 
belangrijk. Een goede gezondheid bereik je onder andere met 
voldoende lichaamsbeweging. Wandelen is hiervoor een
activiteit bij uitstek. Er werden nieuwe wandelroutes in Pittem 
en Egem uitgestippeld om nieuwe inspiratie te bieden in onze 
gemeente. Zo kunnen we bekende en minder bekende paden 
en locaties in de kijker zetten. 

 Gratis 

Dit jaar zou voor de vijfde keer de recreatieve duatlon plaats-
vinden. We gingen op zoek naar een alternatieve formule om 
het duatlongevoel levendig te houden. Jong en oud, niet-sportief 
of juist heel competitief, iedereen kan meedoen. Ontdek onze 
aangepaste wedstrijdformules op de website. 

 Voor gezinnen, wandelaars, joggers, fietsers.

 Gratis

 Sporthal Pittem

Bibliotheek Pittem breekt uit! We verhuizen naar het nabijgelegen
Park Broeders Maristen en bieden daar een kleine zomerse 
bibliotheek aan. Je kan er strips lezen, een tijdschrift of de krant 
inkijken en er liggen enkele spelletjes! Bib in’ t Park is er voor 
iedereen die er even tussenuit wil. Met enkele stoelen, een 
parasol en een (zelf meegebracht) drankje waan je je eventjes 
aan het strand! Indien het regent, gaat de activiteit die dag niet 
door! Check de FB-pagina van gemeente Pittem!
De gewone bib blijft ook open!

 15 juli tot 15 augustus, maandag tot donderdag,
 14 tot 18u (op voorwaarde dat het niet regent)

 Voor iedereen

 Gratis

 Park Broeders Maristen

Hoor jij wat ik hoor?
Astronoom van de keizer

Kijk ik fiets!
Egemstraat = Sportstraat

de provinciale domeinenFietsroutes  naar

Nieuwe wandelroutes

KIDS

BIBLIOTHEEK

KIDS

SPORT

SPORT FIETSEN

WANDELEN

WANDELEN

De routes zijn 

beschikbaar via 

www.pittem.be
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Kan je niet op reis en wil je toch de wereld ontdekken? Kom dan 
naar de bibliotheek en verzamel stempels in je reispas. Lees 6 
boeken en je hebt een volle reispas. Je kan er niet mee op reis, 
maar je maakt wel kans 
op mooie prijzen van 
Iedereen leest. 
En op het einde van 
de zomer,… heb je de 
ganse wereld gezien! 
Je reispas haal je voor 
één keer niet af in het 
gemeentehuis, maar 
in de …bibliotheek! 

  1 juli tot 31 augustus

 Voor kinderen en
 jongeren van 3 tot 
 18 jaar

 Gratis

 Bibliotheek Pittem

Bestemming: Bib!

BIBLIOTHEEK


