
Herberg van 1901 tot 1960

Cafés van Hulste 

De Voyageur 
Oostrozebeeksestraat 11

Er is enige verwarring ontstaan toen Rik Vancoillie en Marijke De Craemer hun hoeve, ook in de Oostrozebeeksestraat (nr 16), 
‘De voyageur’ noemden. Die hoeve was voordien eigendom van het echtpaar André Cattebeke - Maria Delmotte. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling van Rik en Marijke om hier aan hoevetoerisme te doen maar dit kon niet doorgaan wegens bezwaren 
omtrent ruimtelijke ordening. Nu resideren hier gebruikers van De Branding, een organisatie die ondersteuning biedt aan 
mensen met een beperking. Het café  ‘De Voyageur’ bevond zich 350 meter verder aan de linkerkant. Het huis is nu bewoond 
door het echtpaar Marc Desander en Marijke Verhulst. Lucien Decroix schrijft in het boek ‘Brouwerijen en Herbergen van 
Bavikhove en Hulste’* dat het café zijn deuren sloot rond 1935. Joël Vancoillie die er opgroeide weet met stellige zekerheid 
dat het café veel langer openbleef. Hij weet de exacte datum uit het hoofd: tot op 31 juni 1960, de dag dat Belgisch Kongo 
onafhankelijk werd. 
Bewoners: 
1901 Vancoillie Alfons, barbier x Vanneste Julia 
1922  Vancoillie Maurits x Callens Maria 

Deze foto van het gezin van Alfons Vancoillie en Julie Vanneste 
werd al meerdere keren gepubliceerd.
v.l.n.r. zittend : Marie, vader Alfons, moeder Julie, Flavie
staand erachter : Irma, Médard, Gustaaf, Octaaf, Celina, Germaine
staand achteraan : Kamiel, Aloïs, Maurits, Achiel

De foto moet genomen zijn kort na WO I (1918 ?). Vader Alfons 
was gestorven in 1917 en zoon Achille ook - . v.l.n.r.  - boven : 
Kamiel, Octaaf, Gustaaf, Maurits, Medard  
onder : Flavie, moeder Julie, Germaine 

Het gezin van Maurits Vancoillie en Marie Callens
v.l.n.r. staand : Maurits Vancoillie, Marie Callens
aan de tafel : Roger, Joël, André, Agnes - op de grond : Noëlla, Rosa, 
Paula

WO I met soldaten links naast het huis  
Uiterst links : Maurits Vancoillie - Staand : Zijn broer Aloïs of Me-
dard (niet helemaal zeker) 
Maurits en de soldaat naast Aloïs hebben een hommel in de hand, 
in Hulste werd dit snaarinstrument pinet genoemd.  De soldaat 
links bespeelt een zelfgemaakte viool en de soldaat rechts een 
diatonisch accordeon.
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Enkele kinderen van Maurits en Marie met hun vrienden. Links 
van het venster : André Vancoillie
Rechts van het venster : Joël Vancoillie -  
In het venster : Onderste rij : Rosa en Paula Vancoillie - Midden : 
Rafaël Goemeyne, Noëlla Vancoillie
Boven : Frans Vandenberghe , Roger Vancoillie

Binnen in het café aan de biljarttafel
v.l.n.r. Roger, Joël en Paula Vancoillie, Marcel Vandenbroucke.

Maurits Vancoillie en Marie Callens met hun hond voor de Voya-
geur. Uiterst links Adhemar Verfaillie en André Belaen 

Toestand in 2017

Noëlla, Roger en Paula Vancoillie

Foto’s uit het archief van Gerda Belaen - Ronse. 
De informatie over wie op de foto’s staat komt van haar, Joël en Medard Vancoillie. 
 
* Joost Opsomer en Lucien Decroix, Brouwerijen en herbergen Bavikhove-Hulste, De Roede van Harelbeke 2006


