
Herberg van 1892 tot 1935

Hier woonde vanaf 1892 schrijnwerker en biertapper Henri Dutoit, getrouwd met Florence Jacquens.  
Tot zij in 1901, enkele huizen verder, de Java overnamen. In 1915 trekken ze vervolgens naar café Het 
Gemeentehuis. 

De opvolger van Henri Dutoit werd het echtpaar Florentin Bogaert en Lucie Deplancke. Zij waren de ou-
ders van Staf Toitjes. Florentin combineert vier beroepen: hij was schoenmaker, gareelmaker, velomaker 
én vlaskoopman. Zij baatten voordien al twee cafés uit hier in Hulste. Van 1888 tot in het jaar 1895 Het 
Strijkijzer. Dan verhuisden naar De Trombone om tenslotte te eindigen hier in De Gareelmakerij, later 
Het Sportpaleis genoemd. In 1935, Florentin was dan 67 en Lucie 70 jaar,  tapten ze hun laatste pint en 
werd dit een gewoon burgershuis. Florintin stierf in 1937 en het jaar daarop trok zijn weduwe naar 
Sint-Amandsberg.

Hun zoon René Bogaert (x Marie-Louise Couckhuyt) woonde hier nog een tijdje. In 1948 kwam hier 
het echtpaar Leon Messiaen en Anaïse Vanassche tot ze in 1956 verhuisden naar het huis nummer 29 
geflankeerd door de meubelwinkel, hun definitieve stek schuin aan de overkant. Vervolgens komt de 
electrieker Gilbert Christiaens  hier wonen.
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Situatie in 2017

Uitbaters: 
1892 Henri Dutoit x Florence Jacquens 
1901 Cosentin Florentin Bogaert x Lucie Deplancke 
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Zicht op de Brugsestraat richting Hulstedorp. De Gareelmakerij/HetSportpaleis zie je aan de linker-
kant vóór de drie mensen. 

In 1909 werd er een volle maand kermis gevierd, vanaf 4 september tot zondag 3 oktober. Hierboven een uittreksel uit het programma.

Het echtpaar Henri Dutoit en Florence Jacquens.

Zaterdag 4 september en zondagmorgen 5 september 1909:  
Aankondiging der feesten door geluid en geschut. 
Kermiszondag 5 september:
Om 3½ ure: Concert gegeven door het Muziek der Jongelings-congregatie van Kortrijk en het 
muziek der gemeente.
Om 3½ ure: Groote Wielrijderskoersen op de Plaats: Tachtig frank prijzen te winnen.
1ste koers voor de parochianen alleen, 2de koers voor alle wielrijders, 3de koers voor alle 
liefhebbers. 
Inschrijving bij Constant Decock om 3½ ure stipt. Prijsdeeling na de koersen bij Florimond Bogaert.
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