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INLEIDING

Cafés en herbergen
in Deerlijk

Na ‘De Deerlijkse Route-85, ’n kroegentocht ten zuiden
van de E17’ van april-mei 2021 en ‘De Deerlijkse Route-121,
’n kroegentocht ten noordwesten van de E17’ van september-oktober 2021 starten we nu met de laatste kroegentocht,
ditmaal de Molenhoek en het uiterste westen van onze
gemeente tegen de grens met Harelbeke en Stasegem.
Tijdens de laatste tour houden we het iets soberder; we
‘passeren’ slechts 48 herbergen. Als we er de alternatieve
route bijnemen, zijn dat er 54.
Na twee jaren coronaperikelen hebben we nu meer chance.
Wellicht zijn de nog bestaande cafés nu open en kunnen
we te gepasten tijde onze tank vullen.
Wie de drie tochten gedaan heeft, zal exact langs 260 herbergen gefietst/gewandeld hebben: 85+121+54=260. Ooit
zijn er in Deerlijk ongeveer 300 cafés geweest.
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PRAKTISCH

Speur langs onze route

praktische informatie
Langs deze tocht wordt iedere herberg aangeduid door een bord met eventueel de
verschillende namen die dat café ooit had. Op sommige borden staat een letter, bv.
J. Dat betekent dat je de naam van het café moet invullen op het wedstrijdformulier
waar de letter J staat. Bij meerdere cafénamen moet je de naam kiezen die het best in
de context past. Bv.: de uitvinder van deze quiz deed gisteren een Groene Wandeling/
Boshoek. Je ziet direct dat Boshoek hier niet past. Na de tocht lees je een klein sprookje.
Als je de tocht maakt volgens het bijgevoegd routeplan, dan betekenen de pijlen naar
links of naar rechts (die voor de naam van het café staan), dat het café zich links of
rechts in de fietsrichting bevond/bevindt.
Tijdens de rit is er een alternatieve route voorzien. Let wel, langs deze route kom je geen
“letters” tegen! Deze route is enkel voor degenen die plots erg grooten dust hebben.
Voor het oplossen van de wedstrijdvragen heb je tijd vanaf Open Monumentendag 11
september tot 03 oktober 2022. Let wel: vergeet de schiftingsvraag niet!
We starten aan het buurthuis de Wieke (Wiekeplein 1, Molenhoek). Brochures kan je de
dag zelf (11 september) tussen 10.00 en 18.00 uur afhalen in de Wieke. De formulieren
kunnen binnengebracht worden in het vrijetijdspunt, Hoogstraat 122 of doorgemaild
worden naar vrijetijd@deerlijk.be tot 07 oktober.
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WEDSTRIJD

Doe mee en maak kans
op een leuke prijs
De

(A), die geboren was in

(K), wilde zijn

prinses bezoeken en om haar te bekoren bracht hij een
een

(E) en

(M) mee. Hij zou met haar willen gaan eten in de
(B),

(V) of in

(I).

Om zeker te zijn dat ze zou thuis zijn, had hij de dag ervoor een mail gestuurd
per

(S).

De

(A), een echte

(P), ging te voet naar zijn

geliefde. Hij profiteerde tegelijk tijdens zijn
Met een

(D) van de natuur.

(C) op zijn schild en een

schouder liep hij langs

(Z),

(N). In die omgeving hoorde hij

(G) op zijn
(J) en
(R) en tussen

het struikgewas ritselden

(O) en

(F).

Gelukkig voor hen had hij

(L) niet mee. Toen hij na de

overvloedige maaltijd ’s avonds voldaan huiswaarts keerde, stopte hij nog in
(H) en voor een laatste
er zijn

(W) ke verteerde hij

(T).

Schiftingsvraag
Jan Vanoverberghe, de maker van deze quiz, was op maandag 25 april 2022 klaar
met het voorontwerp van deze kroegentocht. Om welk uur en minuten?
uur

minuten
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ZOEKTOCHT

48 herbergen

langs de route
We vertrekken vanuit het buurthuis de Wieke en rijden richting verkeerslichten. We slaan links af richting Deerlijk centrum. Aan de verkeerslichten
zien we links voor ons het eerste café.
001 - DE PRINSE, DE PRINCE, DE PRINS
WAREGEMSTRAAT 439

In 1873 geopend door Auguste Vercruysse. In 1881 trok Vital Engelbeen, komende van
Halluin, in in “De Prince”. Later verhuisde Vital naar “De Marquette” in de Marquettestraat. Hij werd opgevolgd door Leo Pannecoucke x Marie Theresia Samyn. Een zoon
Adolf volgde zijn vader op. Hij huwde met Elisa Verborg. Een van hun kinderen zou de
legendarische Hippolyte Pannecoucke worden: Pliettie Pannies.
Dit café werd niet gesloten in 1916, alhoewel er toen vele cafés moesten sluiten door
de Duitse bezetter.
In 1949 was Alice Pannecoucke de dienster. Vanaf 1957 stonden Joël Coopman x Agnes
Adams in het café. Zij werden opgevolgd door Gilbert Vercruysse x Germaine Landsheere. In 1984 tapte Lutgarde Decombel er de pinten, daarna Etienne Gevaert. Sedert
2001 was het café in handen van Willy Vanhee komende van de dans- en feestzaal
“Het Witte Paard” in de Hoogstraat. In 2010 trok Willy naar café “De Leemput ” in de
Sprietestraat in Desselgem.
“De Prins” is nu privéwoning maar het opschrift blijft er hangen.
Wie trekt aan de bel,
Heeft een toerke aan z’n vel.
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0 0 1 - OMSTREEK S 1 9 7 0

002

002 - DE NIEUWE STUIVER
WAREGEMSTRAAT 340

In 1954 als nieuwgebouwde herberg geopend door Eugène Bisschop x Noella Loosveldt
na enkele bouwovertredingen! De naam verwees naar hun vorig café “Den Stuiver ”
even verderop in de Waregemstraat. Het café was ook gekend als “te Bisschops”, want
Eugène bouwde er intussen een zaak in caféspelen uit. Na de dood van Eugène hield
Noella het café verder open geholpen door dochter Jenny x Henri Durieux. Jenny en
Henri hielden ook een tijdlang het cafétaria van het Gaverbad open.
In 2000 verkocht Noella de herberg. Uitbaatster was toen Marie Christine Van Houtteghem. Ronny Deschaeck werd de volgende waard. In 2005 waren het Henk Vanderschelden en Louisa Bouzidi, vanaf 2008 Dirk Vanwynsberghe en Dorine Vuylsteke. Wie
het nu is? Spring eens binnen!
Tussen de huisnummers 292 en 240 slaan we links een dreef in.
003 - NAAMLOOS
WAREGEMSTRAAT 270

(bijna aan het einde van de dreef naar de voormalige hoeve “Goed ter Boucken”
(bouck=beuk))
Omstreeks 1763 geopend door Pieter Benoit. De herberg lag een alf quart urs van “Den
Paepegaij” … huys ende herberghe hebbende geenen naem, uythanghbert noghte
octroij, aldaer ventende wyn bier ende brandewyn …
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We keren terug naar de Waregemstraat en rijden verder links richting Deerlijk. Aan het kruispunt met de Desselgemstraat slaan we deze laatste in.
004 - IN DEN CONGO
LINKERHOEK VAN DE DRIESKNOKLAAN

In 1903 uitgebaat door Aloïs Mauroo. Laatste vermelding dateert van 1916, toen de
Duitse bezetter vele cafés sloot.

00 4

005 - DE VLAAMSCHE LEEUW
DESSELGEMSTRAAT 87

In 1931 geopend door Aloïs Verstraete x Alida Vanderschelden. Vanaf einde de jaren 1950
stonden schoonzoon en wielrenner Georges De Craeye x Renée Verstraete er achter
de toog. Gesloten einde de jaren 1960.
We keren op onze stappen terug en rijden verder in de Waregemstraat richting Centrum.
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006 - IN DE VLASBLOEM
WAREGEMSTRAAT 291

Geopend in 1872 door Petrus Noreille. In 1880 nam de nieuwe eigenaar Petrus Deknudt
zijn intrek in “De Vlasbloem”. Petrus werd opgevolgd door zijn broer kloefkapper,
Theophiel en vrouw Elodie Vandenberghe.
In 1889 werd Theophiel opgevolgd door Ivo Vandenbroucke x Rosalie Demeyere. Na Ivo
kwamen Jules Nuyttens, Gentil Moreau en Oscar Dekimpe. In 1911 kwam een zoon van
Gentil Moreau, nl. Raymond, terug naar de ouderlijke woonst en werd ingeschreven
als herbergier. In 1950 werden de Moreau’s opgevolgd door Gustave Goethals en ten
laatste door Mariette Dobbels x autogeleider André Soetens.
Gesloten midden de jaren 1970. Werd in de volksmond ook wel “De Laatste Kluite”
genoemd.
007 - NAAMLOOS
WAREGEMSTRAAT 289

Het eerste spoor van dit huis dateert van 1886. Auguste Terrijn x Marie Octavie Dewaegenaere werden er ingeschreven als “herbergiers”. Na twee jaren werden ze opgevolgd
door Remi Baert x Elodie Vanderbeken. Drie jaar later waren ook zij er weg. Daarna
kwamen er nog vele gezinnen wonen. De laatste waard was Joannes Meersman
die het ‘zinkend’ café verliet op 26 november 1925. Vanaf dan geen spoor meer van
herbergactiviteiten.
008 - DE VREDE
WAREGEMSTRAAT 287

Vermeld in 1880-1890 met Emile Vermoere x mutsemaekster Mathilde Vandewiele als
uitbaters. Na Vermoere kwamen Cyrille Verstraete x Alida Descamps. Vanaf dan geen
enkel spoor meer van een herberg.
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009 - DE MEERSCHBLOEM, DE MEERSBLOEM
WAREGEMSTRAAT 184

Geopend in 1933 door André Deleersnijder x Rachel Terrijn. De naam had het café te
danken aan het feit dat het jaar ervoor de nieuwe woning in een meers gebouwd
werd. Vanaf maart 1945 waren de uitbaters bierhandelaar Eugène Bisschop x Noella
Loosveldt, een pas getrouwd koppel. Eigenaars waren toen Rudolf Loosveldt x Marie
Louise Terrijn, de ouders van Noella. In mei 1949 ruilden Eugène en Noella van café
met Theodule Steelandt x Marie Rachella Van Geersom, die van “Den Stuiver ” kwamen.
Theodule en co werden opgevolgd door bierhandelaar Roger Loosveldt x Madeleine
Casier. Gesloten vóór 1965.

009 - KR ANT 2 8 / 0 9 / 1 9 3 5

00 9 - ANNO 1 9 5 5
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0 1 0 - STO E T H E ILIG E H AR TFE E S TE N

010 - DE POSTDUIF
WAREGEMSTRAAT 243

Geopend in 1949 door Noël Loosveldt en Julia Vercaemer. Als fervente duivenliefhebber
zocht Noël een passende naam voor zijn kroeg. Noël was de broer van Noella uit “De
Nieuwe Stuiver ” en van Roger uit “De Meersbloem”.
Gesloten sinds de jaren 1980.
011 - DE HOPE VAN VREDE, IN DE HOPE VAN VREDE
WAREGEMSTRAAT 241

In 1916, vlak vóór de verplichte sluiting van 21 oktober 1916, geopend met een betekenisvolle naam in volle oorlogstijd door Aloïse Verbeke x Elodie Vandenheede. Vermoedelijk
gesloten tussen 1955 en 1959.
Het is op de bodem van de pint
Dat men de ware vriendschap vindt.
012 - DE MEERLAEN, DE MEIRLAAN
WAREGEMSTRAAT 140, NU INGANG DISSTRAAT

Geopend in 1874 als “De Meerlaen” op voorwaarde dat de zul der voordeuren zal moeten geleid worden tien centimeters hooger dan den rug der kalzijde. (Hield men toen
al rekening met een verhoogde zeespiegel ten gevolge van de klimaatopwarming?)
Bouwer-eigenaar-herbergier waren toen zwingelaar Joannes Beyls x Marie Waelkens. In
1909 verkochten weduwnaar Joannes Beyls en zijn vier kinderen “De Meirlaan”. In 1910
kwamen er nieuwe bewoners: Marie Louise Christiaens x Aloïs Mauroo komende van
“In de Congo”. Het café kon openblijven in 1916. Toen mochten er van de 158 herbergen
maar 50 openblijven. Deerlijk had toen 5.928 inwoners, de helft minder als vandaag!
In 1932 was het de beurt aan Georges Bruneel en Gerarda Baert om de herberg open
te houden. Vanaf 1938-1939 waren het grondwerker Remi Scherpereel x Maria Zulma
Devies. Het was vooral hun dochter Suzanna Scherpereel die er de mannen bediende.
Opvolgers werden electrieker Adolf Reynaert x Leona Vermandel. De laatste kroegbazen
waren Albert Debaere x Lina Albrecht.
Gesloten vóór 1965 en afgebroken einde 1990.
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013 - IN DE DRIJ LINDEN, DE DRIE LINDEN
WAREGEMSTRAAT 116

In 1892 geopend door Louis Lanneau. Naast zijn beroep als voddenkoopman was
Louis ook konijnenopkoper. Vandaar werd zijn café al lachend ook al eens “In de Drie
Konijnen” genaamd.
Vanaf 1912 werd Louis opgevolgd door zijn zoon Livinus x Clara Devos. Livinus was
tevens voerman vervoerder-ondernemer. Begin de jaren 1920 kwamen aardewerker
Jules-Gustaf Mannekens x Anna Segaert de tapkraan bedienen. Van 1953 tot 1965
was het de beurt aan Remi Tytgat x Gertrud Jesse. Hun opvolgers waren Norbert De
Backere x Astrid Veys.

0 13

014 - DEN PAEPEGAEIJ
ÉÉN VAN DE TWEE HOEKEN VAN HET KRUISPUNT WAREGEM- EN VICHTESTRAAT

Geopend in 1776 door Pieter Van Marcke als zijnde … huijs ende herberghe genaemt
ende hebbende voor uythanghbert den paepegaij … Geen verdere gegevens.
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We rijden even verder rechts de Paanderstraat in tot aan het kruispunt met
Sneppe en keren dan terug richting Waregemstraat om vervolgens onze weg
verder te zetten naar het Centrum.
015 - DE SNEP
VOORMALIG ADRES WAS PAANDERSTRAAT 131

Wanneer het café ontstaan is, is niet geweten. In elk geval zwaaide Petrus Van Veerdeghem er in 1858 reeds de scepter. In 1867 kwam Constant Detremmerie er wonen,
komende van herberg “De Wandeling” in Desselgem. Na de dood van Constant hield
zijn weduwe Louise Matton het café verder open. In 1899 kreeg ze versterking van zoon
Arthur en diens vrouw Irma Amerlinck.
In 1871 werd er tijdens de plaatselijke kermis voor de eerste keer hondenkoers gehouden.
Deze traditie bleef tot in de jaren 1980 in de wijk gehandhaafd. Na de sluiting in 1916
en tot na WO II tapte Irma, intussen weduwe geworden, er lustig verder de pintjes. Ze
werd begin de jaren 1950 opgevolgd door dochter Leona x Gerard Vervaecke. In 1971
sloten de laatste uitbaters het café. Er lag een bolspel voor de deur.
Intussen is het café verdwenen, maar een nieuwe straat verwijst nog naar dit oud
café: Sneppe.

0 15 - TUS SEN 1 9 78 EN J ULI 1 982

0 1 5 - B OL SPE L 1 9 7 0
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016 - DE GROENE WANDELING, DE WANDELING
WAREGEMSTRAAT 51, LINKERHOEK WAREGEM- EN PAANDERSTRAAT

Vermoedelijk geopend in 1873. Het kleine hoevetje werd deels omgebouwd tot herberg
om zo voor wat meer inkomsten te zorgen voor de uitbaters Rosalie Waelkens, weduwe
Ambrosius Coucke, en haar oudste zoon Leo(nard) Coucke x Eugenie Mauroo. Begin
de jaren 1910 veranderde de naam in kortweg “De Wandeling”, wat in de volksmond
wellicht al jaren zo was. Na de dood van vader Leo in mei 1914 volgde een van zijn
kinderen hem op. Urbanie Coucke huwde met Emiel Dejager. In 1929 kreeg de herberg
een nieuwe dakbedekking: zie ter plaatse naar het dak.
Gesloten vóór 1942.

0 16 - JULI 1 981

0 1 7 - R E CL AM E 1 9 5 4

017 - CAFÉ ROYAL, PENSION ROYAL
WAREGEMSTRAAT 22

Sinds de jaren 1950 geopend door Germaine Peers als café en restaurant. Later kwam
er een Pension bij met meerdere kamers. Sedert eind de jaren 1950 werd de zaak
overgenomen door haar dochter Jacqueline Craeymeersch, die gehuwd was met André
Putman. Gesloten in 1999.
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018 - DE BROUWERIJ, HET BROUWERSHOF, DE TRAPKES
WAREGEMSTRAAT 6

In 1882 gebouwd door brouwer Emiel Vanhonsebrouck (°Werken 1844), jawel de bekende
brouwer uit Ingelmunster! Désiré Vanhoutteghem was er toen de herbergier. De naam
“De Brouwerij” had het café te danken aan de brouwerij St Joseph, die ernaast lag.
Désiré, die verhuisde naar “In ’t Voske” in de Hoogstraat, werd opgevolgd door Adolphe
Vanherreweghe komende van Beveren-Leie.
Tussen 1900 en 1910 hielden Jules Ostijn x Marie Elodie Dejans het café open. Vanaf
1920 tot zeker 1935 was Camiel Furniere er uitbater, opgevolgd door dochter Zozyma,
gehuwd met plakkersgast Marcel Loosveldt. Na de dood van Marcel hertrouwde de
weduwe met Gerard Mauroo. In de volksmond was het café beter gekend als “De Trapkes” omdat de toegang enkele treden telde.
Afgebroken in de tweede helft van 1980.
Indien ik konne,
Ik dronk ’n hele tonne.
Links achter de bomen de herberg ‘De Wandeling’. Rechts
de gebouwen van de brouwerij De Meester. Het huis met het
rechthoekige uithangbord is ‘Het Brouwershof ’.

0 18 - P OSTK A AR T VAN VOOR 1 91 4

We rijden nu aan een stuk door tot over het kruispunt “De Barakke” (Hoogstraat-Harelbekestraat-Kortrijkse heerweg) en vervolgen de weg richting
Harelbeke. De kroegen tussen de nrs. 18 en 19 (hoofdzakelijk Hoogstraat)
werden besproken tijdens “De Deerlijkse Route-121”.
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019 - PALLIETER
HARELBEKESTRAAT 98

Gebouwd en geopend in 1939 door Harelbekenaar Alfons Verbrugge x Lucienne Vandecasteele. Alfons was ook garagist in het atelier ernaast.
Gesloten vóór 1941.
Een Duitser kan drinken zonder eten,
Een Engelsman kan eten zonder drinken,
Een Vlaming kan eten en drinken.

Vermoedelijk was het linker huis van
deze bouwvallige rij ‘Den Olm’

0 19 - H ERBERG/G AR AG E

020 - 7 NOV EMBE R 1 9 8 3

020 - DEN OLM
HARELBEKESTRAAT OVER NUMMER 121, NU LANDBOUWGROND

In 1906 gebouwd door koopman Jean Degezelle x Celina Ghekiere maar uitgebaat door
Charles Decavel. De herberg werd genoemd naar de boomsoort waarmee de kalsyde
naer Harelbeke was beplant. Alle bomen werden tijden WO I gerooid. De laatste vermelding dateert van 1924 met Octave Deroubaix als waard.
Afgebroken einde 1983.
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021 - CAFÉ TOERIST
HARELBEKESTRAAT 112

Geopend en uitgebaat vanaf oktober 1947 tot halverwege de jaren 1960 door meubelmaker Bertrand Degezelle x Alixe Depoorter.
022 - P’TIE FOLIE
HARELBEKESTRAAT 136

In 1996 geopend door Gino Lamont x Hilde Rigolle als café en danszaal. Geen verdere
gegevens.

02 2 - 1 5 MA AR T 2002

We trekken verder richting Harelbeke en slaan links de Olmenlaan in tot aan
de Kortrijkse heerweg, die we links indraaien.
023 - DE NIEUWE MARQUETTE
LINKERHOEK KORTRIJKSE HEERWEG EN MARQUETTESTRAAT

In augustus 1939 geopend door metser Achiel Vangheluwe x Julia Maertens, beiden
afkomstig van Harelbeke. De naam verwijst naar de reeds gesloten “De Marquette”
even verder op in de Marquettestraat. In 1946 waren de nieuwe waarden garagehouder
Frans Naessens (°Wielsbeke) x Paula Baert.
In 1950 door de eigenaar Gustave Dejaeghere uit Harelbeke verbouwd tot gewone woonst.
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024 - IN HET NIEUW PEERD, HET PEERDEKE
KORTRIJKSE HEERWEG, ONPARE KANT TUSSEN DE MARQUETTE- EN ROTERIJSTRAAT

In 1889 vroeg de Harelbeekse metser Henri Vandenbroucke aan het schepencollege om
in zijn woning een herberg te mogen oprichten. Henri x Octavie Vercruysse kwamen
van café “De Keizer ” in de Harelbekestraat. Na de dood van Octavie in 1889 hertrouwde
hij datzelfde jaar met Louise Lecoutere uit Heule. In 1895 sloten ze de deur en trokken
naar café “De Zon” op het Kerkplein.
Aan de Roterijstraat gekomen slaan we deze rechts in om eventjes verder
rechts de De Cassinastraat in te rijden. Op het einde rijden we links de Marquettestraat in.
025 - DE NIEUWE EIK, IN DE MARQUETTE, IN DE MARKETSTRAAT
MARQUETTESTRAAT 37

De kroeg duikt voor het eerst op in documenten tussen 1880-1890. In “De Nieuwe Eik”
stond vlashandelaar, weduwnaar Joannes Hinnekens, er toen achter de toog. Einde de
jaren 1880 vinden we er Vital Engelbeen x Melanie Goessaert, komende van “De Prins”
in de Waregemstraat. Vital werd opgevolgd door zijn zoon wever Frederic x Julesta
Bossuyt. Op bevel van de Duitse overheid moest dit café gesloten worden einde 1916.
Gesloten in de tweede helft van de jaren 1930.
We vervolgen onze weg en via de “Braamplukker”-brug bereiken we veilig de
overkant van de Ringlaan-N36. Zo belanden we in de Gaversstraat.
026 - IN DE MEERSCHBLOEM
GAVERSSTRAAT 33

In 1893 geopend door Charles Merlier. Tijdens WO I was het estaminet erg in trek bij de
Duitse soldaten en had het geen al te beste faam. Gesloten in de jaren 1920. Dit café was
gelegen dicht bij het Duitse munitiedepot (zie bunker bij “ ’t Gavergoed”) in de Gavers.
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Het witte huis was ooit ‘In de Patrijs’.

026 - 1 6 JUNI 2002

02 9 - VOO R 1 9 6 8

027 - MANÈGE ’T GAVERGOED, ’T GAVERGOED
GAVERSSTRAAT 50

Geopend in 1974 door Norbert Vandeputte x Antoinette Degezelle. Huidige uitbaatster
is Sophie Steelandt.
028 - IN HET GAVERKE
GAVERSSTRAAT 42

Geopend in 1893 door wever Cyrille Demuynck x Clotilde Helin. Cyrille, in de volksmond
‘Cyriel Putses’, werd eveneens verplicht zijn herberg te sluiten in 1916. Na de oorlog
werd de herberg niet meer geopend.
Aan het kruispunt met de Kleine Tapuitstraat blijven we de Gaversstraat
rechts volgen richting Stasegem.
029 - IN DE PATRIJS
GAVERSSTRAAT 92

Gebouwd door de Harelbeekse brouwer Boucquey in 1902. Het café stond aanvankelijk
even verder in de straat maar het verhuisde naar een andere plaats in dezelfde straat.
Remi Baert x Bertha Vandebuerie en hun vier dochters Helena, Madeleine, Adrienne
en Germaine hielden de kroeg open. Gesloten vóór WO II.
Misschien had dit café als bijnaam “De Tien Billetjes”, acht jonge en twee oude!
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Via een ommetje over grondgebied Stasegem bereiken we de Stasegemstraat
in Deerlijk. Hier stonden nog twee herbergen.
030 - IN DE NIEUWE KANTINE
STASEGEMSTRAAT 28, LAATSTE HUIS VAN DEERLIJK

In 1907 gebouwd en geopend na de oprichting in dat jaar van de textielfabriek “l’Abeille”.
De herberg werd uitgebaat door Petrus Mignauw x Alida Mauroo, komende van “De
Nieuwe Statie” in de Stationsstraat. De “Gazette van Kortijk” van 24 november schreef:
Maandagmiddag werd de bazin uit de herberg “De kantien”, aan de statie, duchtig afgeranseld door een brutalen kerel. Oorzaak der schermutseling: drank en jaloerschheid.
In 1914 werd het café op bevel van de gemeente tijdelijk gesloten: … herberg … klaarblijkelijk slecht befaamd is, en de waarden onder opzicht der zedelijkheid in verdenking
staen …
De laatste uitbater was beenhouwer-herbergier Julius Rigolle. Gesloten in 1942 als
Rigolle verhuisde naar “In de Samenkomst ” in de Stationsstraat.
’s Zondags bier met de macht,
’s Maandags water uit de gracht.
Vóór de linker woning in de diepte
stond de herberg langs de straat.

030 - 3 0 APRI L 2009
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031 - HET HOF VAN COMMERCE
STASEGEMSTRAAT 7

In 1860 nieuw gebouwd door Antonius Sabbe x Thérèsia Vercruysse. Na de verplichte
sluiting in 1916 werd het café definitief gesloten in 1918.

031 - 3 0 APRI L 2009

032

Dit huisje staat/stond een 60-tal meter achter een
nieuwbouw. Moeilijk zichtbaar vanwege grote poort.

Viering van de krielhanenkampioen van ‘De
Boskraaiers’ en deze van de ‘Gaverkraaiers’.

De herbergen vanaf herberg 31 tot aan de volgende, nr. 32, werden besproken
in “De Deerlijkse Route-85”.
Aan het kruispunt gekomen met de Stationsstraat rijden we links richting
Deerlijk-Centrum.
032 - IN DEN NACHTEGAAL
STATIONSSTRAAT 207, SEDERT 2020 AFGEBROKEN, RECHTERHOEK STATIONS- EN KLEINE
TAPUITSTRAAT

Vermoedelijk was er in 1870 al een dergelijke herberg in de nabije omgeving. In 1906
deed Karel Demuynck een aanvraag om in zijn huis een drankslijterij te mogen openen.
Na enkele verbouwingen wegens niet voldoen aan de vereischten van … dat er eene
tweede plaats moet zijn tot huizelijk gebruik van minstens TWAALF vierkante meters
… kreeg hij toch de toelating. Na een opgelegde sluiting in 1916 werden enkele jaren
later smid-herbergier-winkelier Marcel Demets en zijn vrouw Gerarda Hostyn de nieuwe
uitbaters. Gesloten in 1963 bij de dood van Marcel. Er lag een bollespel.
Als dit vogelke zingen kan,
Dan geven wij krediet aan alleman.
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033 - EIND 1 98 7

033 - DE GROENE WANDELING, DE BOSHOEK
(STATIONSSTRAAT 184, RECHTERHOEK STATIONS- EN KLEINE TAPUITSTRAAT

Wellicht geopend in 1888. Eerste waard was koopman in vlas Gustaaf Hinnekens, in
1920 opgevolgd door Alois Demuynck x Elisa Decuypere. In 1945 namen dochter Melanie
Demuynck x Pieter Dooms de fakkel over.
Begin de jaren 1960 kwamen slachter Maurice Rigolle x Jeanine Depraeter het café
openhouden. Zij doopten de herberg om tot “De Boshoek”. In 1964 kreeg Maurice de
toelating voor het plaatsen van een neon-reklaambord (Anglo Pils).
Wie de zoektocht niet verder volgt, kan hier voor een alternatieve route
kiezen! De beschrijving van deze route lees je na het laatste café van de
zoektocht, café nr. 48.
Aan de Ringlaan-N36 gekomen slaan we rechts in en volgen de Ring tot aan
het “KM-bord 33 km” of tot aan de verlichtingspaal “130416”. Daar slaan we
rechts af en vervolgen onze weg links evenwijdig met de Ringlaan door
de industriezone Ter Donkt (I). Aan de voet van de brug van de Pontstraat
gekomen rijden we eventjes naar rechts en slaan direct links af naar een
andere industriezone, ook Ter Donkt (II) genaamd. Deze weg was tot vóór
de aanleg van de E3 (nu E17) een deel van de Pontstraat. We rijden tot we in
het midden van de weg een grote boom zien staan.
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034 - IN DEN SPRINGIN
VROEGER PONTSTRAAT 190

Geopend in 1890 door Henri Pappijn (°Desselgem), in 1898 opgevolgd door kloefkapper
Petrus Deknudt x Sidonie Verbeke. Kort daarna kwamen Jules Verstraete en zijn vrouw
Marie Silvie Ostijn het café openhouden.
Gesloten vóór WO II. Er was een bolspel.

03 4 - 28 SEP TEMBER 2006

De nieuw ingerichte industriezone Ter Donkt
(II) langs het oude tracé (witte lijn) van de
Pontstraat. Nummer 01 was ‘In den Springin’
en nummer 03 ‘In den Hert ’. Enkel de boom
nummer 02 in het midden is gebleven.

035 - IN DEN HERT
VROEGER PONTSTRAAT 123

In 1868 geopend door vlashandelaar Joannes Vandenbroucke x Francisca Vanwijnsberghe, die in 1872 verhuisden naar “De Gouden Ton” op de Plaats. Hun opvolgers waren
Leo Verspaille x Melanie Christiaens, die in 1878 verhuisden naar “De Barakke”. Vital
Engelbeen werd de volgende uitbater. Drie jaar later nam Vital “De Prins”, Waregemstraat, over en vond “Den Hert ” eindelijk een ‘waardige’ waard: Joannes Devos en zijn
vrouw Ursula Deweerdt. Pas na 27 jaar vond het koppel dat het welletjes was geweest
en verhuisde naar hun heimat: Rekkem.
De nieuwe bewoners werden toen Theophile Verstraete x Marie Mathilde Ostijn. In
1916 werd het café verplicht gesloten. Op 6 maart 1931 stierf Mathilde en dit betekende
wellicht het einde van het café.
In 1960 vroegen de eigenaars, de kinders Verbeke, om het dak van de vroegere herberg
“De Hert ” te mogen herstellen. De ruïne werd pas in 2005 afgebroken om plaats te
maken voor een uitbreiding van de industriezone Ter Donkt (II).
We rijden terug richting brug en slaan juist voor een parking met nieuwe
wagens rechts de dreef in.
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036 - ’T SCHUURKE
PONTSTRAAT 111

Etienne Dhaene x Agnes Goeminne, die reeds vanaf 1972 de bar van de Gaverhal openhielden, bouwden in 1975 de stalling en schuur van hun oud hoevetje om tot kantine
voor de voetbalclub “De Gavervrienden”. In 1984 werd de kantine een restaurant met
de passende naam “ ’t Schuurke”. In 1986 werd de oude kippenkwekerij een café.
Al jaren gesloten en sedert 2021-2022 afgebroken.

036

Luchtfoto van ‘‘t Schuurke’: op de
voorgrond het café en het restaurant.

Via het Sajetten Huizenpad bereiken we opnieuw de Ringlaan. Aan de verkeerlichten steken we de Ring over naar de Vichtesteenweg. Over de carpoolparking rijden we rechts de wegel in richting Vichtestraat. Daar gekomen,
slaan we links af richting Deerlijk. Aan het kruispunt Vichtestraat-Hazewindstraat-Diependaele slaan we rechts Diependaele in.
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037 - DEN HAESEWINT, DEN HAZEWIND
LINKERHOEK HAZEWIND- EN VICHTESTRAAT

In 1747 uitgebaat door de officier (politieagent) Francis Verschorre. De herberg was
eigendom van de dorpsheer graaf de Cassina. Wellicht genaamd naar de hazewindhond,
heel populair bij de jacht van de edelen. In 1779 stond Adriaen de Coster er achter
de toog. Na enkele verschillende uitbaters en een gedwongen stop in 1916, waren de
laatste uitbater sedert 1948 Marcel Steelandt x Zosima Dujardin.
Gesloten halverwege de jaren 1950 en afgebroken in het voorjaar van 2001.

03 7 - VO O RMALI GE KROEG ‘D EN HA ZE WI ND’

Langs Diependaele passeren we links een tamelijk recente herberg. We
vervolgen de weg via een kerkwegel, sedert 2019 Bontenospad genoemd.
038 - COCOON
DIEPENDAELE 22

Recent café-brasserie-eethuis. Voor de geschiedenis: spring even binnen. Uitbaters zijn
Koen Verbeke, komende van “Sint-Benedictus” in Sint-Lodewijk en Katrien Deleersnyder,
komende van het “Brouwershof ” in de Hoogstraat.
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Aan de Bontestierstraat gekomen, slaan we rechts af richting Vichtestraat,
die we links inslaan richting de Molenhoek.
039 - DEN BONTE(N) STIER, DEN BONTEN OS, BONTEN OS, DEN OSSE
VICHTESTRAAT 73

Het Landboek van 1747 vermeldt: … lochtinck behuijst ghenaemt den bonten stier …
Eigenaar en gebruiker: Joos De Coster, zoon van Joos. Deze herberg moet heel oud zijn,
maar in 1771 kreeg ze een opfrisbeurt.
In 1779 zwaaide Joannes Van Wetteren er de plak: het huijs ende herberghe … genaemt
den bonte stier. In een lijst van 1807 maakte de toenmalige “gezondheidsinspectie” het
volgende verslag: passable … à supprimer … Dertig jaar later werd het café heropend,
maar de stier heeft een heelkundige ingreep ondergaan: zijn “ballekens zijn verwijderd”. De stier werd os. Na verschillende waarden, o.a. de broeders Mores, kwamen
uiteindelijk Gentiel Vanwynsberghe en vrouw Rosalie Bekaert de kroeg openhouden.
In de jaren 1950 en 1960 werd de drank geschonken door wever Firmin Pannecoucke
x Mariette Vanwynsberghe. In 1956 kwam er een supportersclub voor de plaatselijke
renner Norbert Coreelman.
Omstreeks de jaren 1970 werd het café uitgebaat door Jeannine Verschoore. De laatste
herbergierster tot 1977 was Rosanne Alleman (x Remi Verhulst), komende van “Het
Nieuw Katje” in de Nieuwstraat. Nu doet het gebouw dienst als KSA-heem.

039 - ‘DEN OS SE ’ OMS T REEK S 1 9 7 5
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040 - IN ’T BRUSSELKE
VICHTESTRAAT 80, SCHUIN OVER “DEN OSSE”

Geopend in 1892 door de weduwe Bernard Loquet. De kroeg werd regelmatig verkocht.
De nu als één woning uitziende huizenblok was vroeger een driewoonst. In één van
die drie was de kroeg gevestigd. In 1906 verbouwde de uitbater Cyrille Delbeke de drie
woonsten tot een woning en bracht er zijn café onder. Als “Stad Brussel” vermeld in
de lijst van de te sluiten herbergen in 1916 op last van den Duitsch. Vanaf 1930 tot aan
de definitieve sluiting op nieuwjaar 1935 tapte Jules Thiers er de pinten.

040

Gezicht vanuit de Bontestierstraat
op ‘In ‘t Brusselke’ met rechts het
KSA-heem ‘In den Osse’.

041 - IN ’T WERREGAREN
VICHTESTRAAT 108

Alleen vermeld als zijnde reeds gesloten vóór 1942. De oprichting van deze herberg
dateerde van na 1853.

0 4 1 - 2 9 MEI 20 1 5
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042 - IN DE BLIEKERSKNOK, DEN BLIKEERKNOK, IN DEN BLIEKHEER(S)KNOK,
DEN BLIEKER
VICHTESTRAAT 178, JUIST BENEDEN AAN DE BRUG LANGS HET OUDE TRACÉ

Het café bestaat pas sedert 1910 maar de naam bestond al sedert immemoriaelen tyden.
Het Landboek van 1747 vermeldt: … groot stuck landt ghenaemt den blijkeer … zuijdt
langst de gaverbeke, noort de straete … in totaal 2,85 ha.
Eind 1910 kwamen Adolf Segaert x Marie Leonie Dekeyster het café openhouden.
Na een verplichte sluiting in 1916 (de Duitsers) kreeg de kroeg al vóór 1938 nieuwe
cafébazen: Jules Vanhoutte x Magdalena Van Fleteren, die dan in 1941 hertrouwde met
Julien Vermoere.
Vanaf begin 1939 stonden Clara Saelens x Leon Vandenbuerie de pinten te tappen. Na
nog enkele kortstondige uitbaters waren de laatste herbergiers pannenbewerker Marcel
Vanhauwaert en zijn echtgenote Palmyre Devos, samen met hun dochter Maurisette.
Maurisette verdiende na haar uren bij in het naast het café ingerichte kapsalon.
Toen Maurisette het huis verliet, bouwde moeder Palmyre het kapsalon om tot kleeren stoffenwinkel “ Textirama”. In 1971 hield het café op met te bestaan na eerst nog
enkele jaren vollen bak te hebben gedraaid tijdens de aanleg van de E3 in 1968. In de
jaren 1930 was het café DE plaats om … Den Blieker, waar een dartele deerne in de
late uurtjes ‘in naturalibus’ op de ronde tafel huppelde voor de opengesperde ogen
van Deerlijkse notabelen!
Zou men niet mogen een glaasje drinken?
Heeft men daarom de drank in ’t hoofd?
Zou men niet mogen een meisje winken?
Heeft men daarom de trouw beloofd?
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042

042

042

Breestraat richting Deerlijk-Centrum. De Simca 1000 vóór het café is van de uitbaatster Palmyre. Dochter
Maurisette in haar kapsalon en aan de jukebox.

043 - IN DE KOPEREN KLINKE
NABIJE OMGEVING VROEGER KRUISPUNT VICHTE-, BREE- EN BLIEKHEERSTRAAT:
OORSPRONKELIJK WEGGEDEELTE NOG TE ZIEN

Alleen vermeld als zijnde reeds gesloten vóór 1942.
Eenmaal de voet van de brug beklommen, slaan we links af richting de
Molenhoek. Eventjes verder slaan we rechts de Nijverheidslaan in. Waar de
Nijverheidslaan overgaat in de Textielstraat (grondgebied Waregem) rijden we
links de Geeststraat in. Wat verder rijden we rechts de Nieuwenhovestraat in
tot aan de Bilkenstraat. We volgen de Bilkenstraat tot aan de Waregemstraat
en slaan deze links in richting de Molenhoek.
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044 - (IN) DEN EVANGELIEBOOM
LINKERHOEK WAREGEM- EN EVANGELIEBOOMSTRAAT

De precieze datum van ontstaan is niet geweten. In 1869 is er echter al sprake van de
herberg van Frederic Coussement. Op 1 juli 1891 stond zijn weduwe Rosalie Courtens
er achter de toog. In 1892 erfde een van de twee zonen het huis zijnde de herberg en
bakkerij “In den Evangelieboom. Zoon Aloïse was gehuwd met Elodie Demeestere. Bij
het overlijden van Aloïse in 1912 trad broer Jules als voogd op voor de kinderen Alice,
Marie, Maurice, Irma en Gerard.
In 1913 was de 25-jarige Maria Vandecasteele er de nieuwe bazin. Zij trouwde met
brouwersknecht Raymond Vandenheede. “Den Evangelieboom” was een van de weinige
cafés die in 1916 open mocht blijven.
In 1933 hertrouwde Maria met Joseph Vandebuerie. In de jaren 1950 werd ze opgevolgd
door Gentiel Gabriels x Julma Haerinck, die opgevolgd werden door Theodule Steelandt.
Daarna kwamen Lucien Courtens x Maria Verbeke. De laatste uitbaters waren Lutgarde
Delrue x Werner Vanhoutte tot in de jaren 1970.

0 4 4 - 28 JUNI 1 98 8
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Opschriften: ‘Café Evangelieboom’ en
‘Café L’Arbre Evangelique’.

045 - DE NACHTEGAEL
WAREGEMSTRAAT 607

In 1870 deed werkman Joannes Balcaen een aanvraag om in zijne wooning den stiel
van herberg te mogen uitoefenen en aen dezelve de naem van de Nachtegael toe te
passen. De herberg heeft ten hoogste twee à drie jaren bestaan.
046 - IN DE MOLEN, DE MOOIE MOLEN
WAREGEMSTRAAT 448

Vlaskooper Albert Ameye huwde in 1931 te Deerlijk met Maria Christiaens, een dochter
uit “Den Stuiver ” (zie nummer 48). In 1937 kreeg hij de toelating voor het bouwen van
een woonhuis, dienstig als herberg. Drie jaar later werd het café gesloten wegens
ziekte van een van de uitbaters.
Deze molen kan niet malen.
Wie wil drinken moet betalen.
047 - HET MOLENHUIS
WAREGEMSTRAAT 515

Weinig gegevens: gesloten in 1916 (Duitsers) en definitief gesloten vóór 1942.
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048 - DEN LESTEN STUYVER, DEN STUIVER
TUSSEN DE ELEKTRICITEITSCABINE EN WAREGEMSTRAAT 507

De eerste vermelding dateert van 23 mei 1799 (3 Prairial 8 Année). Guillielmus Clays
was toen cafébaas. Hij werd opgevolgd door Petrus Deleersnijder. In 1868 was het alvast
zijn zoon Pieter. Vanaf 1879 tot 1885 werd “Den Stuiver ” uitgebaat door zijn schoonzoon
Frederic Dheedene x Adèle Deleersnijder.
Vervolgens stonden Petrus Naessens x Catherine Vanhamme en sedert haar huwelijk
in 1901 hun jongste dochter Louisa Elisa Naessens x Henri Christiaens er achter de
toog. Louisa kreeg elf kinderen onder wie Jan, later beter gekend als “Jan de Garde”
of “Jan uit de Stuiver ”.
In 1937 kwamen wever-katoenbewerker Theodule Cyrille Steelandt en zijn vrouw Marie
Rachella Van Geersom het estaminet openhouden. In de volksmond Dielke Steelandt
en Marie van Dulies genoemd. In mei 1949 werden ze opgevolgd door Eugène Bisschop
x Noella Loosveldt, komende van “De Meerschbloem” in de Waregemstraat. Theodule
Steelandt werd de laatste waard. In 1955 werd de herberg gesloten nadat het huis
onbewoonbaar was verklaard.

Omgeving van het verdwenen
café. Enkel de elektriciteitscabine
herinnert nog aan de plaats.

0 4 8 - 20 FEBRUARI 1 98 8
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Een Oldsmobile (bouwjaar 1928) omstreeks
1930 in de omgeving van ‘Den Stuiver ’.

0 4 8 - OMS TR E E K S 1 9 3 0

We rijden verder richting de verkeerslichten waar we links afslaan om zo
ons einddoel (tevens de start) te bereiken.
Alternatieve route:
Aan de Ringlaan-N36 gekomen, rijden we rechtdoor richting Deerlijk-Centrum.
Deze route via de Stationsstraat-Vercruysse de Solartstraat-Schragenstraat
komt uiteindelijk uit op het tracé van de zoektocht. Eenmaal aan het einde
van de Schragenstraat slaan we rechts af, richting Ring en steken die over.
Even verder slaan we links af, richting industriezone Ter Donkt (II). We komen
terug op het officiële parcours.
Herbergen langs de alternatieve route:
100 - IN DE KASTEELDREEF
STATIONSSTRAAT 129

In 1936 gebouwd en in 1937 geopend door wever Gustave Laevens uit Harelbeke x Elisa
Demets. Het café kreeg de naam “Kasteeldreef ” omdat er daar vroeger een dreef was
naar het Gaverkasteel. De laatste pint werd er getapt op 29 december 1959.

Waardin Elisa en haar trouwe
viervoeter Freddy op de zulle aan
de voordeur.

1 00
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101 - HET GAVERKE, DE VOGELMUIT
RECHTERHOEK STATIONS- EN VERCRUYSSE DE SOLARTSTRAAT

In 1939 gebouwd door Laurent Stadsbader uit Harelbeke. Op 28 juli 1939 kwamen Prudent
Vercampst (°Waregem 1912) x Maria Boiserie (°Waregem 1913) het café openhouden onder
de naam “Het Gaverke”. In de volksmond kreeg de herberg dikwijls de naam “ Taverne
Impériale” daar de eigenaar er de bieren Impérial leverde. Er was slaapgelegenheid
voor één persoon. In de volksmond werd het café ook “De Vogelmuit ” genoemd, daar
het huis geleek op een vogelkooi.
Gesloten einde de jaren 1950.
102 - AKROPOLIS
LINKERHOEK STATIONS- EN VERCRUYSSE DE SOLARTSTRAAT

Geopend in 1989 door Chris Claerhout. Is slechts enkele jaren open geweest.
Eenmaal in de Vercruysse de Solartstraat gearriveerd, hebben (hadden) we
nog drie herbergen.

10 1

Rechts vóór de Ford Taunus kwam
later café ‘Akropolis’ en op de andere
hoek was het ‘Het Gaverke’.

10 4 - 1 5 MA AR T 2002
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1 03 - C AFE TAR IA E N FE E S T Z A AL

1 0 5 - 1 5 MA AR T 2 0 0 2

103 - HET GAVERKASTEEL, ’T GAVERKASTEEL
VERCRUYSSE DE SOLARTSTRAAT 24

Op Paaszaterdag 20 april 1957 door de gemeente geopend als ontspanningscentrum
met als uitbaters Gabriël Nys x Odetta Uyttenhove. In 1962 werd Jan Kindt de nieuwe
uitbater en werd het kasteel zelf restaurant. In 2005 hield Jan er mee op.
Naast het restaurant was er ook een cafétaria in de vroegere paardenstallen. Vandaag
de dag is het weer cafétaria-restaurant met Maxim Vandenbulcke achter de toog en
achter de potten.
104 - CAFETARIA GAVERHAL
VERCRUYSSE DE SOLARTSTRAAT 30

Geopend op 18 maart 1972 met als uitbater Etienne Dhaene en in 1986 opgevolgd
door Dirk Warnez x Nadine Sabbe. In 1999 uitgebaat door Frans Cieters in functie van
“Promo zaalsport vzw”.
105 - CAFETARIA GAVERBAD
VERCRUYSSE DE SOLARTSTRAAT 30

In 1974 geopend met achtereenvolgende uitbaters Roger Maebe, Henri Durieu, Roos
Bossuyt, Carlos Mauroo, Palmer Deleersnijder, Steven Vansteenkiste, Jo Deldaele en
Nadine Sabbe. Intussen is het zwembad al ettelijke jaren verdwenen.
Wie de “officiële” route gevolgd heeft, is uiteindelijk langs 51 (48 + 3) kroegen gepasseerd. In de Waregemstraat waren er nog “In de Gouden Spore”, “In de Hovenier ” en
“In de Seeker ”. Van deze drie laatste weten we niet waar ze precies gelegen waren.
- In de Gouden Spore: in 1894 uitgebaat door Joannes Vanneste.
- In de Hovenier: in 1892 uitgebaat door wever-hovenier Hector Mehuys.
- In de Seeker: zeer weinig tot geen gegevens. In het weekblad “De Poperinghenaar ”
van 5 mei 1935 is er sprake van … Deerlijk – Stoutmoedige inbraak. Zondag nacht …
op de volkrijke buurt “Zeekershoek” zijn dieven binnengedrongen …
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NAWOORD

(licht) beschonken
in het Deerlijks

Wie nuchter de kroegentocht doorstaan heeft: proficiat. Wie in een (licht) beschonken
toestand aankomt, werd /wordt in het Deerlijks omschreven als (zowel mannen als
vrouwen):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jee/zee lim in zin/heur oogen.
Jee d’er enoaf binn’n.
Jee verre zin goeste.
Ie speurdege nogal wijd/breed.
Zin tonge wildige nie meer mee.
Ie ee ’n firme pirre ip.
Ie ee ’n zoeve ip.
Jee ’t goe zitt ’n.
Ie woa kriemieneel, ie woa pirdekriemieneel.
Ie woa oerepoepeloere.
Ie woa snottepetat.
Ie ee ’t zeel an.
Zin taupe stoa skeef.
Jee zin bekomste.
Jee ’n firm stik in zin kl…
Ie ee gedronken lijk ’n Zwitser, lijk nen Temp’lier.
Ie woa skoane.
Ie zuipt bier glijk ’n koe woatre.
Zin lèzen zin gevuld.
Jee een gloazeke teveele ip.
Ge kunt de zjenijvre uit zin oogen skeppen/van zin koaken skrepen.
We goan zin’n biertand moe’n trekk’n.
’n Zattekloot/zattepulle.

Er bestaat ook Deerlijks specifiek voor vrouwen:

•
•
•
•
•
•
•

Ze’s een beetse in de wind.
Ze kwam in heur vier.
Heure kam kwam rood.
Ze’s verblijd.
Ze begostege te bleuz’n.
T ’es een zattekonte/dronkelette.
Ze lachdege voor ne nieten da’ze abij in heur brauk moestege pie…

Een realisatie van de Werkgroep Erfgoed Deerlijk in samenwerking met
Heemkring Dorp en Toren naar aanleiding van Open Monumentendag 2022.
Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27,
8540 Deerlijk.
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