Cafés van Hulste

Thier-Bräu Hof

Geopunt Vlaanderen

Brugsesteenweg 11

Herberg van 1965 tot 1988
Uitbaters:
1965 Michel Lanoy x Brigitte Hanssens
1966 Omer Defour x Susanna Bekaert
1966 Hubert Nieuwenhuyse en Rita Van Laecke
1967 Jules Bossaert x Monique Jacques
1969 Frans Wyseur x Magda Van De Populiere
1981 Magda Van De Populiere en zoon Tom Wyseur tot 1988

Het Thier-Bräu Hof werd afgebroken en in de plaats kwam de nieuwe vestiging van Huis Maria

Deze Bierhalle was eigendom van Maurits Abts, brouwer uit Korbeek-Lo. In het begin is het een komen
en gaan van geranten. Met zijn ruime gelagzaal was den Thierbrau lange tijd zeer populair als stopplaats
voor tourbussen. Eerst vinden we hier Michel Lanoy en zijn echtgenote Brigitte Hanssens. Na elf maanden houden ze het al voor bekeken en verhuizen naar Michels geboortedorp Merkem. Dan komt Omer
Defour samen met zijn vrouw Susanna Bekaert de Bierhalle runnen. Ze kwamen uit Oteppe en vertrekken al na vier maanden naar het Waalse plaatsje Aische-en-Refail, een deelgemeente van Eghezée. Dan
is het echtpaar Hubert Nieuwenhuyse en Rita Van Laecke aan de beurt. Zij verblijven hier van augustus
1966 tot maart 1967. De volgende in de rij is Jules Bossaert, gehuwd met Monique Jacques. Ze komen
uit Watou en verhuizen naar Oostduinkerke in 1969.
De volgende (en laatste) uitbaters zijn beter gekend in Hulste: Frans Wyseur en Magda Van De Populiere.
Hij is landbouwer en tevens vlashandelaar met een roterij in de Brugsestraat (waar nu Empire Carpets
gevestigd is). Frans overlijdt in 1981 en Magda zet de zaak samen met haar zoon Tom verder tot 1988.
Daar houdt het op. Want dan wordt de schuur van de ouderlijke thuis van Frans, rechtover Vanassche
-Fire, omgebouwd tot restaurant Het Populierenhof waar Tom nog altijd aan het fornuis staat. Na Magda
en Tom komt er nog voor korte tijd een pralinier en daarna nog een beddenwinkel. Daarna wordt het
gebouw afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe vestiging van Huis Maria.

Het Dortmunder Thier-Bräu Hof in zijn gloriejaren
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