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Kuurnsestraat 14

Herberg van 1902 tot 1964

Uitbaters:
1902 Jean Baert x Rosalie Laridon
1913 Henri Baert x Emma Verhelle
1924 Kamiel Baert x Emma Verhelle (van hier naar De Blauwe Duif)
1929 tot 1935 Gaston Vandekerckhove x Rachelle Meurisse (van hier naar De Monaco)
1938 tot 1964 Norbert Guillemijn (Smetje Pla) x Maria Depla

Geopunt Vlaanderen

In 1902 openden Jean Baert en Rosalie Laridon hier een herberg. Hij was zwingelaar-wever en overleed
in 1910. Zij was de herbergierster en bleef hier tot 1913.
In dat jaar nam Emma Verhelle het werk in het café over. Zij was getrouwd met Henri Baert die zwingelaar was van beroep en in 1919 stierf. In 1929 hertrouwt Emma (Maatje Verhelle) met Kamiel Baert, de
broer van haar overleden man.
In 1929 verhuizen ze naar De Blauwe Duif in de Kuurnsestraat 37. De volgende herbergier werd Gaston Vandekerckhove en de herberg werd herdoopt in De Vuilput. Kan je een gekkere naam bedenken?
Van hier trok hij naar de Monaco (later De Rijstpekker).
Van 1938 tot 1964 was het hier De Smesse, met een echte smid en loodgieter Norbert Guillemijn, alias
Smetje Pla. Zijn vrouw Maria Depla was de herbergierster. Zij zijn de ouders van Tony Guillemijn.
In 1964 was het definitief gedaan met de herberg. Het huis bleef enkele jaren onbewoond en diende als
lokaal van de brandweer. Aannemer Daniel Despriet († 2015) bouwde in 1967 op deze plek zijn nieuwe
woning (foto hieronder). Zijn echtgenote Simonne Bruggeman woont daar nog altijd.

Situatie in 2017

De Smisse in vroeger tijden - een schilderij van Gianni dat bij Tony in de living hangt.

Van De Smesse trokken Norbert en Maria naar het huis vóór d’ Arke in
de Vlietestraat waar later hun zoon Tony bleef wonen tot ook dit huis gesloopt werd en er 3 nieuwbouwwoningen in de plaats kwamen . Hier zien
we ze aan het helpen bij de opbouw van het lokaaltje van het zangkoor
De Zonnebloem dat achter d’Arke opgetrokken werd. Zoals je ziet draagt
Maria haar pantoffels met stalen toppen.
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