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Cafés en herbergen in Deerlijk
Het vroegere volksleven speelde zich in de vrije tijd vooral af
in en rond talloze kroegen en herbergen. Men maakte er
leute, feestte en ontspande er zich vooral tijdens avondlijke
en nachtelijke uren. Ook vonden er ernstige, soms droevige
en minder plezante zaken plaats. De kroeg was de plek bij uitstek voor huwelijksfeesten en begrafenismaaltijden. De herbergier(ster) was “zieltjesknijper” van de mensen op de wijk.
Men bezocht feitelijk het stamcafé om het ganse leven te vertellen. Maar al te vaak werd ook de vuile was er buiten gehangen. Deze plek was soms de enige bron van nieuws zoals
bij geboorten, sterfgevallen, maar tevens buitenechtelijke relaties. Allerhande roddels gingen er heen en weer over de
toog. Dit aangezien men geen krant, radio of tv had in die tijd.
Ooit waren er in Deerlijk een 320-tal cafés. Het is de bedoeling om er 85 te “bezoeken”. We beperken ons tot het grondgebied van de Belgiek, Sint-Lodewijk en de Statiewijk oftewel
Deerlijk ten zuiden van de E17. Daar het startpunt op de Statiewijk ligt, kan iedere “Noorderling” via de Stationsstraat komen. Zo hoeft niemand een brug te beklimmen over de E17.
Deerlijknaren, déze route is jullie kans om het volksleven, dat
zich vroeger vooral afspeelde in al die kroegen, te herbeleven. Immers, vanaf de geboorte tot aan de dood zat de mens
feitelijk op café!
Houd het coronaproof & nuchter na meer dan 85 cafés!
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Vul het rooster in & win!

4

Speur langs onze Route-85!
Op de kaart is het vertrekpunt het buurthuis (de vroegere SintJozefskerk) op de Statiewijk in de Sint-Jozefsweg. Aan de Stationsstraat gekomen gaan we linksaf richting Deerlijk-Centrum.
Maar waar je ook start: volg de route in de richting zoals aangegeven op de kaart dus in oplopende volgorde van de haltes.
Bij elke cafénaam lees je telkens een L of een R. Dit betekent:
als je de juiste rijrichting volgt van de zoektocht dan bevindt
het desbetreffende café zich links of rechts van de straat.
Soms hadden cafés in de loop der tijden verschillende namen.
De volgorde van de opeenvolgende namen staan chronologisch gerangschikt in de hierna volgende lijst met haltes.
Bij ieder café zal je een uithangbord zien. Ieder bord is genummerd volgens de lijst. Zo zal je bijvoorbeeld het bord
nummer 11 tegenkomen met het opschrift “Den OUden Tapuit”. Dan vul je in het antwoordrooster de letter U in in alle
vakjes waarboven het cijfer 11 staat. Dezelfde letter kan overeenkomen met meerdere cijfers maar dat is van geen belang.
Eenmaal alle vakjes ingevuld, bekom je twee spreuken. Als
het derde rooster vol is, bekom je de schiftingsvraag die je
dan beantwoordt. Deadline voor de wedstrijd is 30 mei 2021.
De route kan ook daarna nog lustig gefietst worden in zijn geheel of in stukjes, maar ook de (benen)wagen is zeker een optie. Route-85 is ons coronaproof alternatief voor de eerder
geplande “Deerlijk op sterrenjacht!”.
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85 haltes langs de route
1) In het Rijwiel, In de Nieuwe Statie, Stationsstraat 363 R
Bestond vermoedelijk reeds van vóór 1890. In 1899 was de
naam van de herberg al veranderd. In de tweede helft van de
jaren 1950 werd de gelagzaal omgebouwd tot winkel.

In de Nieuwe Statie: bieren Het Sas-Boezinge.

2) In de Statie, Stationsstraat tussen 363 en 355 R
Bestond zeker al in 1874, want ze werd herhaaldelijk vermeld
naar aanleiding van de plaatselijke kermis. Het jaar 1874 was
het jaar dat Deerlijk een halte kreeg op de spoorweg KortrijkOudenaarde. De spoorweg zelf lag er sedert 1868. Voor diegenen die van zichzelf dachten dat ze meer waren dan een
ander, kreeg de herberg de prachtig klinkende Franse vertaling: “La Station”. De lage klasse die Frans verstond, hield de
hogere in de waan, maar vertaalde de naam in “La Gare”, wat
het correcte woord is.
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3) De Bakkerij, Stationsstraat tussen 363 en 355 R
Deze herberg werd voor de eerste maal vermeld in 1916. Ze
stond op de lijst van de Duitsers, nl. de lijst van de te sluiten
herbergen. Het café ontleende zijn naam aan een vroegere
herberg met dezelfde naam langs de Pladijsstraat, nl. “In de
Bakkerij”, later “Café Rialto”. Tussen de jaren 1921-1925
werd de kroeg gesloten.
4) Den Hast, In den Ast, In de Samenkomst, Café Bonanza,
Stationsstraat 355 R
Op 14 maart 1879 kreeg Désiré Denutte (°Kwaremont) de
toelating om in zijn huis een café te openen. De herberg
moest op bevel van de Duitsers in 1916 gesloten worden. In
1940 heropende beenhouwer Jules Rigolle opnieuw het café
onder de naam “In de Samenkomst”. In 1965 werd het café
voor een derde maal heropend. Ditmaal was het Willy Cattebeke die de kroeg herdoopte tot “Bonanza”. Begin de jaren
1970 sloten de deuren definitief.

Café Bonanza: bieren Meiresonne.
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5) De Nieuwe Kantien, Stationsstraat 329 R
Bestond wellicht al vóór 1904 en vermoedelijk gesloten begin
jaren 1960. In 1965 was het huis onbewoond. Het café stond
op de plaats waar nu “Coup De Feu” is.

Het witte huis was “De Nieuwe Kantien”.

6) De Bellevue, A la Belle Vue, Stasegemstraat 1-3 (rechterhoek Stasegem- en Stationsstraat) L
Deze herberg werd gebouwd omtrent 1859 in de Audenaardschen Heirweg, thans Stasegemstraat. In 1933 waren Basile
De Donder x Gabrielle Detaellenaere er herbergiers. Er stond
een naftepompe voor de deur.
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7) D’Eecke, linkerhoek Stasegem- en Stationsstraat (links van
de witte villa, Stationsstraat 286) L
In 1439 werd de naam “te Eeke” al vermeld. In 1606 was
Louijs Vanden berghe schuldich aen Jaeques Inghelman werdt
[waard] ter eecke talmaereghem van verterde costen … In de
lijst van 1779 wordt het café vermeld als: Langhst den Grooten heijrwegh van Cortryck naer Audenaerde. Dherberghe
D’Eecke ende van sulckx hebbende een uytsteeck berdt ende
herberghe van over immemoriale tyden goede logement
plaetse te voete en te peirde … ende dat de selve de vierschaerplaetse is van de heerlyckhede Eecke t’ almaereghem …
Disterende van de kercke van D’eerlyck circa een alfve ure
ende van de stadt Cortryck circa eene ure. In 1831 werd Charles Declercq, de vader van onze dichter-schrijver René
Declercq, er geboren. De herberg werd vermoedelijk gesloten
in 1911.
8) De Nieuwe Eeke, In de Sportman, Stationsstraat 280 L
Opgericht omstreeks 1865 en gesloten in 1961. Begin de jaren 1950 veranderde de naam in: “In de Sportman”. De laatste uitbaters waren Maurice Hostyn x Maria Windels.
9) Au Faubourg de la Station, Stationsstraat 289 R
Werd opgericht wellicht circa 1900 door Alfons Ovaere. Het
café kreeg op korte tijd verschillende uitbaters. Er grepen
daar regelmatig Pintedeks plaats. De prijzen waren steevast: 4
groote koekebrooden voor het mannevolk en 2 schoone kapoten voor het vrouwvolk! Er was ook een bollespel achteraan het café. In het adresboek van 1965 is er geen enkel
spoor meer te vinden van dit café, kortweg “Den Faubourg”
genaamd.
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Het witte huis was “Au Faubourg de la Station”.

10) Café Radio, Stationsstraat 256 L
Geopend in 1939 door electrieker, winkelier, herbergier Maurice Gevaert x Maria Ravelingien. Het café heeft zijn naam te
danken aan de uitbater, die verkoper van radiotoestellen
was. Gesloten eind de jaren 1940.
We slaan de Tapuitstraat in en bij de overgang van het
nieuwe gedeelte van de Tapuitstraat naar het oude gedeelte
slaan we eventjes links af, het oude tracé van de straat in.
Daar komen we de 3 volgende cafés tegen. We keren vervolgens terug en zetten onze weg verder richting Belgiek.
11) Den Ouden Tapuit, Tapuitstraat 125 L
Bestond reeds vóór 1795 en werd vóór 1942 gesloten.

Den Ouden Tapuit
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12) In den Tapuit, Tapuitstraat 162 (oude traject) R
Deze herberg werd opgericht kort na 1814 en tussen 1942 en
1950 gesloten.

In den Tapuit

13) Den Nieuwen Tapuit, stond op de parking Gaverzicht net
over “Den Ouden Tapuit” (oude traject). L
Dit café werd gebouwd halverwege het jaar 1900 en gesloten
vóór 1950.

Links op de parking (rechts op de foto) stond “Den Nieuwen Tapuit”. Op
de achtergrond: links “In den Tapuit” en rechts “Den Ouden Tapuit”.
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Het verhaal achter al deze “Tapuiten” is het volgende: eerst
was er “Den Tapuit”, maar bij de oprichting van nog een “Tapuit”, werd “Den Tapuit” “Den Ouden Tapuit” en kreeg de
nieuwe “Tapuit” de naam “In den Tapuit”. Toen er nog een
bijkwam, was deze bijkomende nieuwe herberg genoodzaakt
de naam “De Nieuwen Tapuit” aan te nemen, anders moest
men “Den Tapuit” “Den Ouden Tapuit” noemen en “Den Ouden Tapuit” “Den Oudsten Tapuit”!
14) In den Knok, Tapuitstraat 69 R
Op 22 december 1901 kreeg Odile Vervaert de toelating zijn
café “In den Knok” te noemen. De herberg werd gesloten in
1927 toen Remi Goeminne er een zaak in veevoeders begon.

In den Knok

15) Groendal, Tapuitstraat 33 R
Geopend eind de jaren 1960. De blonde uitbaatster Diana
Demulder werd in de volksmond de “Witte Penne” genoemd.
De kroeg werd halverwege de jaren 1980 gesloten.
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Het vroegere café “Groendal” anno 2011.

We steken de Pontstraat over en komen in de Lisbonnastraat.
16) Lisbonna, Lisbonnastraat 1 L
Café Lisbonna had vóór de aanleg van de E3 het adres: Tapuitstraat 2. In de lijst van de herbergen van 1779 is er sprake
van het huys ende herberghe bewoont by francis vanden
broucke genaemt Lisbonna … sonder eenigh octroy ofte
uythanghbert … van 30 ende meer jaeren geleden. Het café
bestond dus sedert ca. 1745 en had toen geen naam. Wellicht
in 1755 of kort erna kreeg de herberg een naam, nl. “Lisbonna”, verwijzende naar de hoofdstad van Portugal Lissabon. Op 1 november (Allerheiligen) 1755 om 09.40 uur was er
een aardbeving in Lissabon; een van de meest vernielende en
dodelijkste in de geschiedenis van Europa: tienduizenden doden! De beving werd gevolgd door een tsunami of vloedgolf
en een brand die vrijwel heel Lissabon vernielde. Ook de Algarve in het zuiden werd geheel verwoest. De schok was voelbaar van in Afrika tot in Finland. Ze had een sterkte van 9 op
de schaal van Richter. De laatste waarden waren Georges Depoortere x Madeleine Deleersnyder. Het café hield op met
bestaan halverwege de jaren 1980.
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Café Lisbonna

Na de bocht naar links slaan we rechts af. Via het Karpelstraatje rijden we richting Braamheuvelstraat en via deze
straat rechtdoor naar de Vichtesteenweg. We steken deze
over en volgen de Elf Novemberlaan links langs de Gaverbeek
tot aan de Breestraat. In de Breestraat gekomen, slaan we
eerst links af tot op de hoek van de Kleine Klijtstraat, waar we
het volgende café tegenkomen en keren dan terug richting
het kruispunt van de Belgiek.
14

17) De Breestraete, Het Kelderke Gods, rechterhoek Bree- en
Kleine Klijtstraat R
Het Landboek van 1747 vermeldt: … eenen behuijsden
lochtinck sijnde een herberghe … Vanaf de jaren 1850 tot begin jaren 2000 was de ganse doeninghe bewoond door de familie Vandevelde of Goories. Een van de voorouders was Gregorius Vandevelde maar Gregorius was te lang om uit te spreken en het eindigde niet op een “ie” dus werd Gregorius
Goorie. De ganse familie van grootouders tot achterkleinkinderen oefende volgende stielen uit: forgeron, maître
menuisier, entrepreneur et cabaretier, landman, landvrouw,
weefster, naeister, molenaer, peerdengeleider, autogeleider…
Bij de aanleg van de E3 en de brug in de Breestraat verdween
het complex op de hoek met de Kleine Klijtstraat en kwam er
een nieuwbouw, bestaande uit: een woonhuis, een grote winkel, een garagewerkplaats en ruimte voor een cafeetje in de
kelder. Wegens zijn diepe locatie doopte men het café tot
“Het Kelderke Gods”. Het werd tevens de kantine van de Belgiekse voetbalploeg “Sparta Belgiek”. Op zaterdag 3 oktober
2015 werden er de laatste pinten gedronken. Enkele maanden later verdween een tweede maal het complex Goories.

“De Breestraete” met zicht op de Kleine Klijtstraat.
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“De Breestraete” met zicht op de Breestraat.

“Het Kelderke Gods” bevond zich links onder de winkel.

18) De (H)Oude Breestraete, Breestraat 51-53 L
Wordt eveneens vermeld in het Landboek: … lochtinck behuijst sijnde een herberge … In 1776 wordt de naam vermeldt:
Het huijs ende herberghe genaemt de breestraete …; in 1783:
… met d’herberge de houde breestraete … De activiteiten van
het herbergbestaan hielden op omstreeks 1855. De tweewoonst werd in 2010 afgebroken. De laatste bewoners van de
tweewoonst waren: Joseph (Sef) Dhooms x Alice Dooms en
Gerard (Rarke) Dooms x Mariette Vandeputte.
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Het witte huis was “De Oude Breestraete”.

Toestand van de tweewoonst in 2010 net voor de afbraak.
Het huis met verdieping was het café.

Aan het kruispunt van de Belgiek gekomen, steken we over
en vervolgen onze weg via de Wafelstraat.
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19) Den Belgiek, Vichtesteenweg 250 R
De voormalige café-bakkerij-kruidenierswinkel “Den Belgiek”
ontstond omstreeks 1831-1832 bij de onafhankelijkheid van
België. Waard-bakker Joseph Dooms (Deerlijk 1786-1867)
doopte zijn herberg aanvankelijk tot “Den Belg”, maar al vlug
veranderde hij de naam in het beter klinkende Frans Belgique
of op zijn “Frans-Deerlijks” “Belgiek”. In 1903 kwam er een
hypermoderne, nieuwe bakkerij aan de overkant: “Den Nieuwen Belgiek” of “Bakkerij Roose”. “Den Belgiek” sloot haar
bakkerij. WO II betekende ook het einde van het herbergbestaan, alleen de kruidenierszaak bleef over. Gekende winkeliersters waren: Sliene (Celine Deprez, Hulste 1875-Deerlijk
1946), Mintje (Germaine Verbauwhede, Deerlijk 1922-Kortrijk
1993) en Christine en Conny, respectievelijk dochter en kleindochter van Mintje. Rond Pasen 1988 werd de oude winkel,
die nog langs het oude tracé van de Breestraat-Oude Vichtestraat stond, afgebroken en vervangen door een Nieuwen Ouden Belgiek, evenwijdig met de Vichtesteenweg.

Kruidenierswinkel “In den Belgiek” begin jaren 1960.
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20) De Groote Pinte, Wafelstraat 63 L
Het huis achter de haag langs de Wafelstraat staat er in die
vorm al sedert 1747. Het werd pas in 1903 café. Hoelang het
herberg was, is niet te achterhalen. Een anekdote: Fielie
Wantjes of Theofiel (Fielie) Delbeke, zoon van Johannes
(Wantje), die nog thuis woonde bijna rechtover de herberg,
overschilderde het pas geverfde uithangbord. Hij deed het
heel secuur en veranderde de letter “n” in “pinte” in een “e”!

Voormalige herberg “De Groote Pi(e)(n)te”.

Op het einde van de Wafelstraat slaan we links af.
21) In de Klijtstraat, Klijtstraat 119 L
Veel weten we niet over deze herberg. In elk geval werd ze in
1916, net als de meeste andere herbergen, op last van de
Duitsers gesloten. Vermoedelijk heropende het café niet
meer na WO I. De uitbaters toen waren Adolf Tack x Marie
Louise Vanrijckeghem. Het bouwvallige huis werd in 1980 afgebroken.
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22) In ’t Zweerd, Klijtstraat 179 L
Dit café werd geopend omstreeks 1890-1895 door metsersbaas Petrus Deplae x Marie Elodie Vandemoortele, de ouders
van onder andere Ludolf die later de herberg “De Openbare
Telefoon” in de Kapelstraat 21 zou uitbaten. De herberg
kwam in 1904 in handen van de brouwerij Verhaeghe uit
Vichte. Vanaf toen werd het café bijna altijd opengehouden
door personeel van de brouwerij, die er dan ook mocht inwonen. Vanaf de jaren 1930 werd het tevens winkel. Medio
1946 kwam brouwersgast Robert Vantieghem-Anna Vanhemmens er wonen. Zij waren de ouders van wijlen schepen Arnold. Na de Vantieghems kwam de familie Gerard DeviesPaula Vanhoutte het café openhouden. Werd als herberg gesloten in 1961.
Aan café “In ’t Zweerd” gekomen, gaan we het wegeltje
Marktweg links in richting Olekenbosstraat. Daar slaan we
links af, terug richting Belgiek-Centrum.
23) Dragonder, vroeger Olekenbosstraat 31 nu tussen de
nummers 33 en 35, Vichte R
Het café “Dragonder” was het voorlaatste huis op grondgebied Vichte in de Olekenbosstraat, dit komende van Sint-Lodewijk. De overkant van de straat is Deerlijk. De kroeg werd
reeds vermeld halverwege de 18de eeuw onder de naam “Den
wilden Bouver” (de ‘ou’ wordt hier uitgesproken als de ‘au’ in
pauw). Een “bouver” betekent een persoon die een paard
ment. Wanneer en waarom de naam veranderde in “Dragonder” is niet te achterhalen, maar in elk geval veranderde er
quasi niets aan de betekenis. Een “dragonder” is immers een
cavalerist, met andere woorden een soldaat te paard.
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Sinds een 30-tal jaar is het café afgebroken. De laatste uitbaters waren Omer (Mèrie) Declercq en zijn vrouw Maria De
Groote. Hun vier kinderen liepen school op de Belgiek. Na
WO II was het naast café ook nog een tijdje winkel.

Dragonder: bieren Wielemans.

24) Naamloos (Bij Mandericks), Olekenbosstraat 36, Vichte R
Dit was en is nog steeds het laatste huis aan de rechterkant
komende van Sint-Lodewijk op grondgebied Vichte. Zeker gesloten vóór 1950. Van de ondervraagden, allemaal 80 à 90plussers, kon niemand de naam van het café herinneren. Het
was “bij/te Mandericks”, want de bewoner/eigenaar was een
zekere Manderick. Wel konden ze zich herinneren dat het een
café betrof dat bier van Wielemans verkocht, net als zijn buur
café “Dragonder”. Geen verdere gegevens.

Bij Mandericks
21

Terug aan de Wafelstraat rijden we rechts naar het volgende
café. Daar stappen we af en gaan de 3 volgende cafés bekijken. Het derde ligt rechtover “Den Nieuwen Belgiek” langs de
Vichtesteenweg.
25) Het Cruijs, Cruyswegh, Het Bourgondisch Kruis (’T Burgondisch Kruis), ’t Kruiske, Wafelstraat 1 R
Deze herberg werd opgericht in 1771 en heette officieel aanvankelijk “Het Cruijs” met Pieter de Clerck als waard. Hij
startte onder de naam “Cruyswegh” daar het café op een
hoek stond van het kruispunt Wafelstraat-Vichteknokstraat
en Breestraat-Oude Vichtestraat. De Vichtesteenweg dateert
pas van 1854. Vandaar dat “ ’t Kruiske” nog altijd op de hoek
van de Wafelstraat en Oude Vichtestraat staat. Zoon Jacobus
de Clerck volgde zijn vader op. In 1823 stond Joseph Dooms
achter de toog en had zijn café heringericht zodat er plaats
vrijkwam om een school op te richten. De eerste meester
werd Petrus Verwee. Na Dooms kwamen nog talrijke families
het café uitbaten onder wie de Brunfauts, Vercruysses en
Vandeputtes. Een van de dochters Vercruysse huwde in 1858
met Louis Vandevelde van café “De Breestraete”. In die periode veranderde de naam “ ’t Kruiske” in “Het Bourgondisch
Kruis”. Met de komst van de familie Vandeputte omstreeks
1910 kwamen er 88 jaar lang afstammelingen van Aloïse Vandeputte-Leonie Roelstraete het café openhouden. Na Aloïse
waren het dochter Ivona (beter gekend als Leentje) x Leo
(Berrie) De Ketele. In 1988 werden ze opgevolgd door dochter
Christiane x Raf Depaemelaere. Begin 1999 volgden kort Jan
Gevaert x Brendy Windels. Sindsdien is het café in handen
van Kevin Vermote en Marinka Bintein. De rest van het verhaal kan je beter ter plaatse vragen.
22

Leentje en Berrie

Zie ook de kaft: B.A.M. staat voor Brouwerij August(in) Meiresonne.

Café ’T Burgondisch Kruis: zie opschrift.
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26) Den Nieuwen Belgiek, De Tramstatie, Vichtesteenweg
252 L
Halverwege 1901 bouwde de familie Eduard Roose-Ida
Vaneeckhout een voor die tijd enorm groot huis langs de
Vichtesteenweg. De familie Roose kwam van de overkant van
de Kalsijde naer Vichte, van café “De Drij Koningen”. Het complex diende als bakkerij-winkel-herberg en woonhuis en kreeg
de naam “Den Nieuwen Belgiek”. Zoon Remi werd bakker en
werd opgevolgd door zoon Frans. Op 20 februari 1912 werd
de tramlijn Kortrijk-Vichte ingereden. De Belgiek kreeg een
tramhalte eventjes over het café. Vandaar dat “Den Nieuwen
Belgiek” al vlug de naam “De Tramstatie” kreeg. Wie stond te
wachten op de tram, kon zo nog vlug de keel spoelen alvorens de verre reis richting Kortrijk aan te vangen. Later werd
de lijn doorgetrokken naar Berchem (Kluisbergen). In 1932
hielden bakker Remi Roose-Alida Braet op met het café. Het
was nu nog enkel bakkerij en winkel. Omstreeks 1980 stopte
Frans met bakken; de winkel bleef nog enkele jaren verder
bestaan.

“Den Nieuwen Belgiek” met op de achtergrond “ ‘t Kruiske”.
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27) De Drij Koningen, Vichtesteenweg 155 (overkant van
“Den Nieuwen Belgiek”)
Dit café bestond al zeker in 1830. In 1832 was het uitgebaat
door Louis Brunfaut. Omstreeks 1867-1868 kwamen baenwachter of garde-route Eduard Roose-Ida Vaneeckhout naar
de “De Drij Koningen”. Wardje en Ida kregen 8 kinderen. Een
ervan, Remi, werd bakker. Het veel te grote gezin in een veel
te klein huisje zocht een betere woonst. Halverwege 1901
verhuisde het gezin naar een nieuwbouw aan de overkant
van de “grote bane”. Daar bouwden ze een bakkerij-winkelherberg-woongedeelte: zie bij café “Den Nieuwen Belgiek”.
We rijden de Oude Vichtestraat in en komen de volgende 3
cafés tegen.
28) De Oude Vichtestraat, Oude Vichtestraat 58-60 R
Geopend in 1900 door Aloïse Vandecasteele. Geen verdere
gegevens.
29) Naamloos, Oude Vichtestraat
Vermeld in 1779 als liggende langhst de prochie straete van
D’eerlyck naer Vichte N° 19. … onlanghs geErigeert geneverhuys bewoont by geeraert beyls … Dit café komt in de lijst van
1779 na nr. 16 den bonte stier, nr. 17 de breestraete en nr. 18
Het Cruijs. Misschien was dit een verre voorloper van het vorige café?
30) ’t Krierke, De Belgiek, Oude Vichtestraat 64 R
Geopend op 25 mei 1988 in de voormalige woning van wijkburgemeester Remi (Mietie) Eggermont en zijn broer André
(Dreetie).
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Na de overstap van tearoom naar restaurant kwam het bedrijf in de jaren 2000 in moeilijkheden en veranderde het zijn
naam in “De Belgiek”. Toen er op tv beelden getoond werden
van een diepvries waar blijkbaar nog vis inzat van de jaren
stilletjes was het hek helemaal van de dam en sloot het restaurant. Als we naar de overkant van “ ’t Krierke” kijken, zien
we over de weide het gebouw van de nieuwe Carrefour, vóór
enkele jaren het café “Lindenhof”, later “De Linde”.

‘t Krierke

Het Lindenhof

De Linde
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Over “ ’t Krierke” rijden we Vichte binnen, gaan we de eerste
straat rechts in en volgen de weg tot deze overgaat in een wegeltje. Op het einde van dit wegeltje gaan we rechtsaf richting
Lendedreef en zo door tot aan de Olekenbosstraat. Daar aangekomen, rijden we links richting Sint-Lodewijk.
31) Café Sport, Olekenbosstraat 22, Vichte L
Uitgebaat door Albert Declercq en na diens dood door Remi
Santens. Gesloten eind de jaren 1960.
32) De Grote Pinte, Olekenbosstraat 18, Vichte L
De laatst gekende cafébaas was Leopold Gabriëls.
33) Het Heetjen ter Vichten, Beukenhofstraat 140, Vichte
(rechterhoek Olekenbos- en Beukenhofstraat) R
Omstreeks 1717 werd er op die plaats een eerste gebouw opgetrokken door een zekere Joos Taelman. In het Landboek
van Vichte van 1736 wordt “Het Heetjen” vernoemd als zijnde
een herberg op grondgebied Vichte vlakbij de plaats waar de
galg van de Heerlijkheid Vichte stond. Het Landboek van
Deerlijk van 1747 vermeldt: … landt, met een lochtinck, … behuijst sijnde een herberghe geseijdt het heetjen ter vichten …
Dit cafeetje was medio de 18de eeuw lange tijd een twistpunt
tussen de parochies Deerlijk en Vichte. Op wiens grondgebied
stond de herberg feitelijk? Naast herberg was het eveneens
winkel en schrijnwerkerij. De laatste familie die “Het Heetjen”
openhield was de familie Ameye. In 1925 werden de herberg
en de schrijnwerkerij overgenomen door Jerôme Ameye-Maria Balcaen. De winkel werd omgebouwd tot een feestzaaltje.
Bij de dood van Jerôme zette zoon André de schrijnwerkerij
verder.
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Tot 1959 waren “Het Heetje(n)” en de daarbij horende landerijen eigendom van de Stasegemse brouwerij Deconinck. De
laatste pinten werden er omstreeks 1965 getapt.

’t Heetje

34) Het Paradijs, In het Oud Paradijs, Het Paradijske, Kerkstraat 265 (verlengde Olekenbosstraat) R
Tot enkele jaren geleden stond de oude woning er nog en kon
je het jaartal 1844, dat in de gevel ingemetseld was, lezen. De
eerste herbergier was Jan Ovaere. Het café werd eveneens op
last van de Duitsers in 1916 gesloten. De laatste uitbaters waren Gerard Balcaen x Margarita Verplaetse. Wanneer Gerard
en Margarita in 1958 verhuisden naar café “Sint-Benedictus”
in de Kerkstraat 1, betekende dit het einde van de activiteiten
in “Het Paradijske”. In het ongeveer 115-jarige bestaan van
het café was het ook geruime tijd winkel.
28

In ’T Oud Paradijs

35) In de Wapens van Zeeland, Kerkstraat 237 R
Bestond sinds 1887 en werd toen uitgebaat door Gustaaf
Vandenbroucke uit Wakken. De laatste cafébazen waren van
begin 1925 tot aan WO II Jules Aloïse Mahieu x Marie Louise
Bijttebier. Het was toen tevens beenhouwerij. In de volksmond sprak men meestal van “De Wapens”.

Het hoekhuis was “In de Wapens van Zeeland”.
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Het hoekhuis was “In de Wapens van Zeeland”.

We rijden de Kerkstraat in richting Sint-Lodewijk en slaan een
100 m verder links de Otegemstraat in. Daar komen we meteen het volgende café tegen.
36) In de Leerze, In de Laarze, In de Laars, Otegemstraat 2 R
In 1910 opende schoenmaker Ivo Viaene en zijn vrouw Emma
Croes uit Waregem café “In de Leerze”. De naam van de herberg verwees naar het beroep van de waard, nl. schoenmaker, leerzemaker (laarzenmaker). In 1925 verhuisde de familie
Viaene naar Luinge. Het Anzegemse koppel Adolphe CraeyeMarie Messiaen nam de kroeg over. Toen Marie in 1930
stierf, werd het café gesloten. In 1979 werd de bouwvallige
woning afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw.

30

Voormalige herberg “In de Leerze”.

Even verder in de Otegemstraat rijden we rechts het Stropuytpad in. Wanneer we van het wegeltje overgaan op een straat
zie je rechts een grote poort: café “De Zwane”.
37) In de Blauwe Zwaan, De Zwaan, De Zwane, Kerkstraat
154 R
Gebouwd en geopend in 1889 door slachter Josephus Franciscus Bouckaert, die afkomstig was van de herberg “De Blauwe
Zwaan” langs de Vichtseweg in Nieuwenhove. Vermoedelijk
gesloten omstreeks 1930.
Aan de Kerkstraat gekomen, gaan we linksaf.
38) In de Vlasbloem, In de Plante, In de Welkom, Kerkstraat
55 (verdwenen) R
In 1888 gebouwd en geopend. In 1903 veranderde de nieuwe
waard Jan Callens de naam in “In de Plante”. Jan was immers
handelaar in planten en zaden. In 1935 herdoopte timmerman Gustave Craeye de naam in “In de Welkom”. Gesloten
eind de jaren 1960.
31
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De Welkom

39) In de Kroone, In de Kroon, Kerkstraat 54 (hoek Kerk- en
Heestertstraat) L
Gebouwd en geopend in 1897 door de Zwevegemse brouwer
Sobry-Verriest. Deze brouwerij werd later overgenomen door
Bafcop. Omstreeks 1920 werd het café gesloten en omgebouwd tot winkel.
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40) De Sterre, In de Ster, Vera Cruz, Kerkstraat 33 R
Het café bestond reeds in 1807. Toen was het vermoedelijk
ook winkel en later kwam er zelfs een bakkerij bij. De laatste
uitbaters waren loodgieter Emiel Cyriel Verhaeghe en zijn
vrouw Yvonna Calleeuw. Omwille van het feit dat hij loodgieter was, veranderde hij de kruidenierswinkel in een winkel
van sanitair. In 1969 werd het gebouw door de brouwer Verhaeghe uit Vichte afgebroken en het jaar daarop herbouwd
tot gelag- en danszaal “Vera Cruz”. De eerste uitbater was Giuseppe Schifano, die van Italiaanse afkomst was. Eind januari
1971 werd hij opgevolgd door Willy Verkest. Begin 1987 gesloten.

“De Ster” in 1968.
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41) De Gouden Schaar, De Schaar, Kerkstraat 26 L
Geopend in 1900 door de weduwe Vercamer. De laatste vermelding dateert van 1916 toen de herberg moest sluiten op
bevel van de Duitsers.
42) De Chise, Kerkstraat 8-parking op de hoek Kerk- en Kapelstraat L
Vermeld in 1779 als liggende langhst de keyselbergh straete
het huys ende herberghe bewoont by michiel de buij genaemt
de Chise staende dichte by de cappelle te keijselberghen …
Deze kapel van 1666 was de voorloper van de kerk van 1869.
De kapel situeerde zich ter hoogte van het latere café “In St.
Louis”, later “De Lustigen Boer” in de Kapelstraat 8-10. De
keyselbergh straete werd later de Kapelstraat. In 1941 werd
de Kapelstraat gesplitst in Kapelstraat en Kerkstraat.
43) In ’t Lammeke, In den Maandag, Kerkstraat 3-7 (voormalig nummer 5, linker gedeelte van nummer 7) R
Reeds vermeld in 1891. Op een niet nader te bepalen datum
werd de herberg omgedoopt tot “In den Maandag”. Gesloten
rond WO I.

Voormalig café “In den Maandag”.
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Vlak aan het nummer 7 slaan we rechts de garageweg in.
Deze weg (vroeger het wegeltje of sentier 47) was de voorloper van de Pladijsstraat en liep door tot aan de Oude Heerweg
waar het wegeltje dan verder liep via de huidige nieuwe Vanneste-Verweestraat tot aan de Oudenaardse heerweg. Vandaar liep het terug door via het Klein Geweerveldpad naar de
Gaaistraat. Wat verder in de garageweg slaan we links een
voetpad in richting Pladijsstraat en komen voor de vroegere
Jongensschool uit. We slaan links af richting Sint-Lodewijk.
44) Den Olieberg, De Gilde, Pladijsstraat 278 R
In 1873 gebouwd en geopend. De naam “De Olieberg” verwijst naar een van de namen die een synoniem is voor SintLodewijk: Cappelle te Keyselberghen, Pladijshoek, Olieberg,
Bottenhoek, Sellewie en Sint-Lodewijk.
In 1930 kocht de Waregemse maatschappij “Het Algemeen
Welzijn” het café en zette er een halve nieuwbouw op onder
de naam “Christen Werkersverbond - Welvaart” of “De
Gilde”. In 1961 kwam er een totale nieuwbouw die meer naar
achteren uitweek. Enkele gekende uitbaters waren: Frans Demets, Willy Goemaere, Jeanine Goemaere, Rosa Vandeginste
en Sylviane Bruneel. Sedert enkele jaren werd “De Gilde” een
gemeentelijk Buurthuis.

“Den Olieberg” rechts langs de Pladijsstraat.
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De Gilde: Hanna Pils.

De Gilde

45) De Nieuwe Kleermakerij, rechterhoek Pladijsstraat-Camiel Vereeckelaan R
In 1870 deed kleermaker Ivo Faveere een aanvraag om in zijn
woning herberg te mogen houden. Hij doopte zijn café tot
“De Nieuwe Kleermakerij” daar er langs de Oude Heerweg al
een “De Kleermakerij” was. Deze laatste kreeg terstond de
naam “De Oude Kleermakerij”.
We slaan de Camiel Vereeckelaan in en vervolgens links de
Windhalmstraat in. In deze omgeving stond de volgende
kroeg.
38

46) In de Nieuwe Wandeling, omgeving kruispunt met de
Windhalmlaan
Bestond mogelijk al vóór 1900. Het café moest in 1916 tijdelijk gesloten worden. Finaal gesloten en afgebroken eind jaren 1960.

Café “In de Nieuwe Wandeling” met zicht op de Pladijsstraat.

Café “In de Nieuwe Wandeling” met zicht op de Olieberg(straat).

Eventjes verder slaan we links de voetwegel Klokkepad in en
komen zo terug langs de vroegere Meisjesschool aan de Pladijsstraat. Op de hoek links van de Ommegangstraat met de
Pladijsstraat staat het voormalige klooster, vroeger de volgende herberg.
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47) In Jan Breydel, Ommegangstraat 35 L
Geopend op 17 april 1895 door slager Camille Declercq. De
naam verwijst naar de historische Jan Breydel die slager was.
Na WO I verbouwd tot klooster.
We vervolgen onze weg rechts langs de kerk naar de Kapelstraat.

Anno 1925: links vooraan zie je het klooster van O.L.-Vrouw van
Bijstand, voorheen de herberg-slagerij “In Jan Breydel”.
Rechts zie je “In Sint-Benedictus”.

48) In St. Louis, In Sint-Lodewijk, De Lustigen Boer, Kapelstraat 8-10 R
Reeds vermeld in 1844. In 1933 stond de kroeg vermeld onder de vernederlandste naam “In Sint-Lodewijk”. In 1957
werd er een verbruikszaal bijgebouwd en de voorgevel verbouwd. De nieuwe uitbater werd Albert Vanwynsberghe x
Antonia Vandenbogaerde. Albert doopte het café in 1971 om
tot “De Lustigen Boer”. Gesloten in 1978.
40

Links op de hoek: “In St. Louis” anno 1950.

49) Den Keyser, De Keizer, Openbare Telefoon, Kapelstraat
21 L
Wordt reeds vermeld in 1779 als zijnde … het huys ende herberghe genaemt den keyser … In 1912 werd het café omgedoopt tot “Openbare Telefoon” omdat er een telefoon voor
openbaar gebruik was geplaatst. Van 1924 tot 1962 opengehouden door Ludolf Deplae x Elodie Mathilde Vanhoutte. In
1962 als café gesloten.

Het lage huis links was de “Openbare Telefoon”.
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Openbare Telefoon: bieren Verhaeghe.

50) Mokka & Meer, Kapelstraat 20 R
Voor het verhaal achter het tamelijk recente koffiehuis: ga
binnen!
51) In de Casino, Kapelstraat 60 (verdwenen) R
Geopend in 1890 en gesloten vóór WO II.

Anno 1925: links de herberg “In de Velo” met ernaast “In de Casino”.
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52) In de Velo, Kapelstraat 62 R
Geopend in 1913 door fietsenhersteller Polydorus Seys. Aan
de herbergactiviteiten kwam een einde eind de jaren 1950.
53) Sint-Joseph, Kapelstraat 76 R
Alleen vermeld in 1916 en 1942. De uitbater was Gustave Deschuttere, in de volksmond Stavie Skieters.
54) De Sleerin, In Amerika, Kapelstraat 73-75 (nu 75) L
Geopend in 1884. De kroeg moest ook in 1916 gesloten worden. Toen had ze al de naam “In Amerika”. De herberg was lager gelegen dan de straat, zodat het bij hevige regenval gebeurde dat het water er dwars doorheen stroomde. In een
vertrekje achteraan waren er hanengevechten.

Het lage huis in het midden was café “In Amerika”.

55) In den Gouden Appel, De Appel, Kapelstraat 88 R
Gebouwd in 1907 door brouwer Verhaeghe uit Vichte. Het
was het lokaal van de vinkenmaatschappij “ ’t Gezang van de
Bottenhoek”. Vermoedelijk gesloten halverwege de jaren
1960.
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De Appel: bieren Verhaeghe-Vichte.

56) Den Faubourg, Au Faubourg de St. Louis, rechterhoek Kapel- en Oliebergstraat R
De eerste vermelding dateert van 1861 toen de herberg verpacht werd. Gesloten in de eerste helft van de jaren 1960 en
in 1972 afgebroken.

Au Faubourg de St. Louis

57) In de Panne, In Heestert, Kapelstraat 110 R
Vóór WO I geopend door een pannenlegger en vóór 1933 omgedoopt door de nieuwe uitbater tot “In Heestert” omdat hij
van Heestert was. Tijdens WO II werd het gebouw bij een beschieting verwoest. Nu staat er een private woning.
44

In Heestert

58) Den Koeyvoet, Den Koeivoet, hoek Kapelstraat-Otegemse steenweg (links naast kapelletje) R
Er was voor het eerst sprake van deze herberg in 1838 als
Guilielmus Mullie zijn woonhuys ten dienste van herberg
genaemd den Koeyvoet … verkocht aan Albert Scherpereel
voor 1.200 fr. Albert richtte direct naast de herberg een bakkerij op. Gans het complex zou in handen blijven van de familie Scherpereel. Wanneer Alberts kleinzoon, eveneens Albert,
in 1911 verhuisde naar Wevelgem, betekende dit het einde
van de herberg-bakkerij. Anna Scherpereel, een zus van Albert junior, huwde met fabrikant René Florent Vancauwenberghe. Dit koppel schakelde over naar de textielnijverheid.

Anno 1930: voormalige bakkerij Scherpereel.
Links buiten beeld was “Den Koeivoet”.
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Aan het kruispunt van de Kapelstraat en de Otegemse steenweg gekomen, slaan we links af en direct rechts de Trompestraat in. Op de scherpe hoek van de Otegemse steenweg en
de Trompestraat stond vroeger de volgende kroeg.
59) De Nieuwe Smis, De Leeuw van Vlaanderen, Café Central, Het Smiske, hoekhuis L
In 1885 kreeg smid Jules Deknudt de toelating om op die
plaats een smidse en herberg uit te baten. In 1905 bouwde
zijn opvolger Henri Deknudt rechts naast de oude herbergsmidse een nieuwe. Bij deze gelegenheid veranderde de
naam in “De Leeuw van Vlaanderen”. In 1933 veranderde het
café wederom van naam: “Café Central”. Van nu af aan was
het enkel nog café. De smidse ging dicht. In 1958 werd het
café gesloten en omgebouwd tot een winkel. In de volksmond bleef het gebouw de naam “Het Smiske” behouden.

Einde jaren 1950: voormalig café “De Leeuw van Vlaanderen”.

We vervolgen de Trompestraat. Aan het kruispunt met de Molenstraat komen we de 2 volgende cafés tegen.
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60) De Groote Trompe, De Trompe, Trompestraat 50 R
61) In de Cleene Trompe, achter het Trompekapelletje L
“De Groote Trompe” en “In de Cleene Trompe” zijn 2 heel
oude herbergen. Deze zijn ontstaan in de jaren 1500. De
naam “Trompe” komt van de in 1551 door keizer Karel opgerichte postdienst. Deze dienst kwam in beheer van het geslacht Thurn und Taxis. Om hen te kunnen laten identificeren,
gebruikten ze een logo: de posthoorn of “een trompe”. Een
van de cafés was dus een stopplaats tijdens het vervoer van
de post. In 1641 was er een teeringe inde cleene trompe gedaene bij den weesen adriaenken ende belle Stalens bij de
vernomde weese [Belle] met hare brudegom als zij de bruijt
was … “In de Cleene Trompe” was dus geschikt om bruiloftsfeesten te houden. Vanaf circa 1690 eindigde het herbergbestaan van “In de Cleene Trompe”. “De Groote Trompe” viel
eveneens onder de Duitse maatregel van 21 oktober 1916 om
de deuren een tijdje te sluiten. Eenmaal de maatregel afgeschaft werd, bleef de kroeg evenwel gesloten na 4 eeuwen
dienst. “De Groote Trompe” is nu het huis in de Trompestraat
50. “In de Cleene Trompe” stond schuin over “De Groote
Trompe”, achter het Trompekapelletje.

Achter het kapelletje stond “In de Cleene Trompe”.
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We rijden links richting de Heestertse steenweg en komen
rechts de volgende kroeg tegen.
62) In de Groote Pint, Trompestraat 56 R
“In de Groote Pint” werd geopend in 1886 door wever Gustaaf Dejonckere x Mathilde Descheemaeker. In 1901 was het
café reeds gesloten.
Aan de Heestertse steenweg gekomen, slaan we rechts af.
Net voor de flitspaal gekomen, rijden we het wegeltje Watervallepad in. Eens uit dat pad, slaan we links de volgende voetweg in richting Otegemse steenweg. We komen uit voor het
eerstvolgende café langs onze route.
63) Het Huis van Commerce te St.-Louis, In ’t Huis van Commerce, De Krekel, Otegemse steenweg 85 (rechterhoek Otegemse steenweg-Verrieststraat)
In 1872 geopend door landbouwer Charles Depoorter. Twee
jaar later zat Charles in de gevangenis van Gent en verpachtte
hij zijn eigendom als herberg en winkel aan Henri Bijttebier.
De kroeg moest eveneens sluiten in 1916 en werd vermoedelijk daarna niet meer geopend.
64) Den Wijngaerd, In den Wijngaard, Otegemse steenweg
97-99 L
Eerste vermelding dateert reeds van 1844. De naam verwijst
naar een kleine wijngaard die er toentertijd aangeplant was.
Het café was feitelijk eigendom van de Société Anonyme Brasserie de Staceghem. In 1962 werd de herberg onbewoonbaar
verklaard en 4 jaar later werd deze zelfs compleet met de
grond gelijk gemaakt.
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“De Wijngaard” vóór de afbraak in 1966.

65) Den Kruisweg, Otegemse steenweg 129 (linkerhoek Otegemse steenweg-Verrieststraat) L
Eerste vermelding in 1893 en de laatste in 1920.
66) De Ruste, Otegemse steenweg 131 (linkerhoek Otegemse
steenweg-Heestertstraat)
De herberg duikt voor het eerst op in de periode 1880-1890.
Gesloten in de jaren 1920.

De Ruste

We slaan de Verrieststraat in en volgen die rechts. Via het Cichoreiastpad komen we in de Oude Pastoriestraat. Bijna aan
het einde van deze straat stond het volgende café.
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67) De Oude Pastory, Oude Pastoriestraat 6 L
In 1860 geopend na het vertrek van Carolus Vanslambrouck,
laatste proost van de Pladijskapel tussen 1853 en 1855. Dan
werd de laatste proost de eerste pastoor van de pas opgerichte parochie. Toen er een nieuwe pastorie kwam, werd de
oude overbodig en verbouwd tot café. Gesloten vóór WO II.
Aan de Kapelstraat slaan we rechts af en passeren direct het
volgende café. We rijden daarna verder de Pladijsstraat in.
68) De Handboog, In den Cosmopolite, Torenhof, Kapelstraat 11 R
Dit café duikt voor het eerst op in 1845. In 1912 kwam er een
weegbrug voor de deur. In 1946 werd “De Handboog” afgebroken en herbouwd. De naam veranderde in “In den Cosmopolite”. De kroeg bleef bestaan tot in de jaren 1970. Na enige
tijd als privaat huis te zijn gebruikt, werd eind 1978 de herberg heropend door Antonia Vandenbogaerde, weduwe van
Albert Vanwynsberghe, en haar zoon Gino, komende van de
gesloten “De Lustigen Boer” er rechtover. De nieuwe eigenaar Alfons Verbrugge veranderde de naam in “Torenhof”.

Het lage huis rechts was “In den Handboog”.
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69) In Sint-Benedictus, De Rally, St. Benedictus, Kerkstraat 1
R
In 1887 door timmerman Auguste Vandendriessche gebouwd
als herberg en winkel en genoemd naar de tweede patroonheilige van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. In 1958 veranderde de naam in “De Rally”. Na een groot
verloop van uitbaters sloot de herberg in 1965. In november
1970 heropende Berenice Plovie de deuren onder de oorspronkelijke naam. Ze hield het geen maand vol. Dan kwam
een resem uitbaters het café voor enkele maanden, een jaar
of meerdere jaren openhouden. Voor het vervolg: ga binnen.

In Sint-Benedictus
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70) Sint-Antonius, Pladijsstraat 335 (links naast St. Benedictus) R
Dit café dateerde van de periode 1900-1910 en was tevens
winkel. Gesloten net vóór WO II.

“Sint-Antonius” ca. 1928.

71) De Nieuwe Herberg, In de Zonnebosch, stuk grond tussen
de Oliebergstraat en de Oude Heerweg achter de zitbank L
Gebouwd en geopend in 1899. Men dacht eerst het café “In
de Vijf Wegen” te noemen daar het op het kruispunt van de
Pladijsstraat-Oliebergstraat-Oude Heerweg-PladijsstraatOude Heerweg lag. Maar vanaf 1907 sprak men steevast van
“In de Zonnebosch”. Vermoedelijk gesloten omstreeks 1960.

In de Zonnebosch
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72) Het Veerken, In de Nieuwe Veere, Pladijsstraat 163-165
R
Na de afbraak van “Het Veerken” kwam er op dezelfde plaats
een nieuw café met als naam “In de Nieuwe Veere”. Het oude
“Veerken” was in 1754 geopend geworden. In 1921 was het
gedaan met het nieuwe café en het winkeltje in linnengoed.

De voormalige herberg “In de Nieuwe Veere” in 1949.

We vervolgen de Pladijsstraat richting de Statiewijk. Net vóór
de bocht slaan we links de Oudenaardse heerweg in. Eenmaal
in de Oudenaardse heerweg, komen we rechts het volgende
café tegen.
73) De Witte Kroone, Oudenaardse heerweg 2-4 R
Omstreeks 1704 geopend en in 1779 bewoond door Joseph
Windels in het huys ende herberghe genaemt de Witte kroone
… Toen “De Witte Kroone” omstreeks 1800 ophield als herberg te bestaan, werd ze omgevormd tot een smidse met de
gekende naam “De Brandsmisse”.
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“De Brandsmisse” in 1907, opvolger van café “De Witte Kroone”.

We volgen de Oudenaardse heerweg tot aan het kruispunt
met de Brandemolenweg, waar we onderstaande kroeg tegenkomen.
74) Den Grootschaert, De Grootsgaerd, Oudenaardse heerweg 111 (hoek met Brandemolenweg) L
De woning van het hoevetje werd in 1771 omgebouwd tot
herberg en gesloten vóór WO II. Het stond lange tijd leeg en
werd begin 2002 afgebroken om plaats te maken voor een
nieuwbouw.

Den Grootschaert
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We rijden de Brandemolenweg in en net vóór de spoorweg
slaan we links de Gaaistraat in. Op het einde van de straat komen we het volgende café tegen.
75) Den Gaeij, Den Gaei, Den Ouden Gaai, De Gaai, In de
Gaai, Oudenaardse heerweg 69 (hoek Oudenaardse heerwegGaaistraat) R
Geopend in 1779 door Joannes Janssens. De naam ontleende
hij aan 2 naburige stukken land: den grote en de cleyne gay.
De laatste uitbater was Medard Vercruysse-Rachel Tack. In
1964 werd het café gesloten.

“In de Gaai” in 1937.

De verkommerde herberg “In de Gaai” in 1975.
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Terug aan de Oudenaardse heerweg rijden we terug naar de
Pladijsstraat die we rechts afslaan richting Stationsstraat.
76) De Nieuwe Klokke, Pladijsstraat 89 (het linker herenhuis)
R
Op 14 september 1905 deed Camille Verhelst een aanvraag
om een huis dienende voor herberg te mogen bouwen. In
1906 was het café klaar. Het herbergleven eindigde in 1923.

De Nieuwe Klokke

77) De Clocke, De Klokke, Pladijsstraat 100 L
Geopend in circa 1760 en gesloten sedert 15 april 1949. Op
halfvasten was er “ringsteking” die steeds een grote volkstoeloop veroorzaakte.

Voormalige herberg “De Klokke” in 1985.
56

78) De Bakkerij, Café Rialto, linkerhoek Pladijsstraat en Kleine
Brandstraat L
In 1900 kocht Adolf Vandoorne een perceel bouwgrond en
zette er een herberg-bakkerij op. In 1920 verkocht hij zijn
doening en het leven in huis viel stil. Wanneer het café heropend werd, weten we niet. In ieder geval veranderde de
naam van “De Bakkerij” in “Café Rialto”. De naam verwijst
vermoedelijk naar de beroemde brug in Venetië. Gesloten in
1957.
79) In Transvaal, De Koekoek, rechterhoek Pladijsstraat en
Kleine Brandstraat L
In 1903 uitgebaat door Julien Dejager. Omstreeks 1919-1920
stond Henri (Rietie) Verschuere er achter de toog. Hij veranderde de naam in “De Koekoek” omdat er in de gelagzaal een
koekoeksklok hing. Rietie overschilderde het uithangbord
naar “De Koekoek” tijdens een optreden van accordeonist en
zanger Guillaume “Schuiffelare” Vandebuerie. Het café werd
gesloten vóór 1950. In 1962 werd de woning afgebroken en in
1964 werd de grond door de gemeente aangekocht om het
kruispunt Stationsstraat-Kleine Brandstraat veiliger te maken.

Het voormalige “Café Rialto” staat op de linkerhoek
en “De Koekoek” stond op de rechterhoek (afgebroken).
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80) Naamloos, Pladijsstraat 12-14 (een heel klein huisje) L
In 1878 geopend door de weduwe Degezelle. Geen verdere
gegevens. Gelukkig was er in die tijd nog geen sprake van Covid-19, anders was dat het enige huisje in Deerlijk waar de 1,5
m-regel niet gevolgd moest worden: 1,5 dm was voldoende!
Het huisje (venster en deur) staat rechts op de vorige foto.
81) Naamloos, Pladijsstraat 10 L
In 1899 deed brouwer Gentille Descheemaeker een aanvraag
om een huis te mogen bouwen langs den Audenaerdschen
Heirweg, dienende voor herberg. Geen verdere gegevens.
Eenmaal over de spoorweg hebben we links een volgend café.
82) In d’ Arke van Noë, Het Boldershof, Heidelberg, Stationsstraat 326 L
In deze woning werd omstreeks 1900 café “In d’ Arke van
Noë” ingericht. In de jaren 1930 veranderde de naam in “Het
Boldershof”. In 1959 verkocht de Brouwerij Deconinck van
Stasegem de herberg. De nieuwe eigenaar verbouwde de
voorgevel en veranderde meteen de naam in “Heidelberg”. In
de jaren 1970 verloor het huis zijn functie als café.

Heidelberg: bieren Haacht (1977).
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We rijden rechts het Stationsplein op en passeren de laatste
twee cafés van de zoektocht.
83) De Statie, Stationsplein, het vroegere station R
Het gebouw dateert van 1892. In juni 1984 stopte de laatste
trein in Deerlijk. Na jaren van leegstand en jaren als lokaal
van een jeugdvereniging gediend te hebben, werd het gebouw grondig gerestaureerd en omgevormd tot een brasserie. Wil je meer weten over de geschiedenis? Spring binnen.

De Statie

84) De Wachtzaal, Sint-Elooi, De Wachtzaal, linkerhoek Stationsplein en Sint-Elooistraat (nu parking Casier) L
Geopend omstreeks 1874, het jaar van de eerste halte langs
de spoorweg. Een stationsgebouw kwam er pas in 1892. “De
Wachtzaal” diende dus letterlijk als wachtzaal. In de jaren
1960 veranderde de naam in “Sint-Elooi” en werd het het lokaal van de kaartersclub “De Sint-Elooiskaarters”. Bij een zoveelste wisseling der wacht veranderde de nieuwe waard de
naam weer in “De Wachtzaal”. De laatste uitbater was Marc
Baert, broer van de beroemde friturist wijlen Frans Baert! De
herberg met feestzaal werd in de tweede helft van de jaren
1980 afgebroken. De grond dient nu als vrachtwagenparking.
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“De Wachtzaal” in 1977.

85) Hof van Commerce, Stationsstraat 310 L
Wanneer dit café ontstaan is, weten we niet. In ieder geval
werd het in 1916 gesloten op bevel van de Duitsers. Gesloten
vóór 1930.

Het raam rechts over de garagepoort was het “Hof van Commerce”.

We keren terug naar de Stationsstraat en bereiken zo het
startpunt na een bezoekje aan méér dan 85 kroegen.
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Méér dan 85 kroegen ten zuiden van de E17?
Ja, want langs de route waren er nog een aantal herbergen
dat we niet konden situeren zoals bv. “In de Nieuwe Smis”
(Oudenaardse heerweg), “Den Nieuwen Gaey” (Oudenaardse
heerweg), “In de Roze” (Otegemstraat), “De Mol” (Otegemstraat), “In de Groenstraat” (Groenstraat), “In de Vlooibuk” (?), Naamloos (Kapel- of Kerkstraat), “In de Mandenmakerij” (Kapelstraat tegen de Koevoet), “Het Croontjen” (Oude
Pastoriestraat?) en nog een 10-tal andere in de Otegemse
steenweg, Oude Heerweg en Oliebergstraat.
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Wil je op de hoogte worden gehouden
van onze Deerlijkse erfgoedactiviteiten?

Dienst Erfgoed Deerlijk
Harelbekestraat 27 (achteraan - onderin het
Gemeentehuis - énkel in de voormiddag),
tel: 056 69 47 39, e-mail: erfgoed@deerlijk.be
Heemkring Dorp en Toren vzw
Archief Heemkring
http://www.dorpentoren.com/wp
René De Clercqgenootschap vzw
Archief & Museum René De Clercq
http://www.renedeclercq.be/

62

DIENST ERFGOED

