Algemene voeding ijzerwaren ook butaangas
Julma Van Durme

Hoek Kerkstraat / Dorpstraat
Hoek Kerkstraat / Brielstraat

Bij Julma Putte
Na het overlijden van Julma werd de winkel een particuliere woning.
Tot Nancy en Jean-Pierre het gebouw overnamen en er een herberg
in uitbaatten. Na vele omzwervingen staat de herberg leeg.

Kleermaker Marcel Sioncke
en Clara Gillis

Bij “De Moes” en “‘t Zwaartsen”
Marcel was de kleermaker van dienst.
Clara stond in voor de winkel gespecialiseerd in
“witgoed” - onderlij jes, onderbroeken, kousen....
Ook aanverwante zaken aan het mooie
kostuum zoals hemden, dassen en handschoenen waren
verkrijgbaar.

Dorpstraat
Brielstraat

Leurder in stoﬀen (coiﬀeur in bijberoep)
en winkel in witgoed
De Cuyper Julien - Van Damme Germaine

Julien (coiﬀeur in bijberoep) was van oorsprong
“leurder” met stoﬀen voor het maken van hemden
en pyjama’s - zijn vrouw Germaine was naaister
en had een winkel in witgoed: onderlijfjes, onderbroekjes, kousen, hemden en pyjama’s waren de
hoofdartikelen.

Dorpstraat
Brielstraat

Schoenmaker
Georges Schepens

De schoenzaak van Georges en Palmyre stond gekend voor kwaliteit
en vakmanschap. Waar tegenwoordig schoenen vlug in de vuilbak
belanden, kon Georges deze verschillende malen herstellen. Naast
schoenen en toebehoren werden er ook witte turnpantoﬀels en
klassieke “sletsen” verkocht. - Bij “Georges Se Se”

Dorpstraat
Brielstraat

Herberg Café Linda / De
reisduif / ...

Bij “Simonneken” Bij “ ‘t sèlle potter” Bij “den dikken” “den boeﬀere” en als laatste bij “den neuze”. Bij de laatste
was ook een duivenlokaal gevestigd.
De eerste kermisduivenvluchten werden van hier uit
georganiseerd. In samenwerking met De Vrede.

Dorpstraat
Brielstraat

Hoedenmaakster
Germaine Wanzeele

Germaine was de moeder van Christelle
en Alex Dobbelaere en maakte eigen
creaties van vrouwelijke hoofddeksels.
Ze had als of icieel beroep “modiste”
(modemaakster).

Dorpstraat
Brielstraat

Kappersalon Elektriciteitszaak Loodgieter

Dorpstraat
Brielstraat

Achtereenvolgens waren hier gevestigd

• De Vogelaere Hyppoliet - De Moor Andrea - kapsalon voor
dames jaren 55 - 56 - 57
• Van Durme Georges - Janssens Maria - elektriciteitszaak
tot 1971
• Steyaert Jean - Vereecke Arlette - en zonen Marc en Luc loodgieters - 1971 / 1980

Spijtig genoeg geen foto’s teruggevonden van deze drie handelszaken gevestigd op het Dorp
65

Herberg Tonneken

De familie Sioncke - Later “De Moes”

Links op de foto Oscar Sioncke vader van Marcel en Roger Sioncke. Rechts bovenaan
Remy Sioncke die sneuvelde in de 1ste wereldoorlog.

Dorpstraat
Brielstraat

Herberg De Vrede

‘t Gebinte of bij “Moet van ‘t Gebinte”
Vroeger bij de Gutene en Clarisse. De
Gutene reed rond met groenten met
paard en kar. Gelukkig wist het paard
beter zijn weg naar huis dan de man in
kwestie.

Dorpstraat
Brielstraat

Algemene voeding
Marguretha De Wilde

Bij Marguretha (Magriet) kreeg je bij aankopen van voedingswaren Waeslandiabons.
Terwijl zij bezig was in de winkel zorgde Achille voor de oppas van de poes.

Brielstraat
Brielstraat

Winkeltje in stoﬀen en
naaigaren en winkel in
algemene voeding
Sioncke Clothilde

Dorpstraat
Brielstraat
Bracke Rosalia

Winkel in stoﬀen en naaigaren bij Bracke Rosalia - toen Dorp 57
ernaast Sioncke Clothilde - toen dorp 58 algemene voeding.
Winkels situeren zich ergens midden de jaren 1950.

Slagerij

Roger Verhoeyen en Annie Meersschaut

Roger Verhoeyen en Annie Meersschaut namen in 1957 te Gijzenzele
een slagerij over van Madeleine De Smet weduwe van Vergaerde Omer
en De Coster Edouard. Bij het overlijden van Roger Verhoeyen in 1982
stopte de slagerij. Naast de slagerij was er vroeger een boerderij uitgebaat door Gustaaf De Ridder en Vergaerde Julia ( hadden 4 kinderen:
Andrea, Godelieve, Ivonne en Roger). Oorspronkelijk waren vroeger de
2 woningen één geheel.

Brielstraat
Brielstraat

Glashandel De Smaele
Herman Schilder Van
De Putte Ghislain

Brielstraat
Brielstraat

Herman De Smaele en De Schaepmeester Martha hielden eind jaren 1940 een winkel open van verfwaren, glasproducten en
toebehoren. Bijhorig werden ook kuismateriaal, schoolgerief en speelgoed verkocht. Ondertussen hadden 3 broers De Smaele uit Oosterzele in Aalst een spiegelfabriek gekocht , latere basis voor een groothandel in glas en verf en uiteindelijk nu
een succesvol glasverwerkend bedrijf. Op de foto Herman en Martha samen met dochters Martine en Jeanine.
In 1960 tot 1983 zetten Ghislain Van De Putte en Mariette De Pauw op huurbasis de zaak van De Smaele Herman in Gijzenzele verder. Ghislain verhuisde daarna naar het dorp in Oosterzele waar hij verder schilderwerken uitvoerde. Hij overleed
in 2015.

Boerderij en varkenskwekerij
Versnaeyen Albert

Albert Versnaeyen en echtgenote Celine Beurms kweekten op de boerderij varkens en
hadden melkkoeien. Waar nu de nieuwe wijk is, waren vroeger de weilanden van
Albert. Tot aan de fusie was hij gemeenteraadslid te Gijzenzele.

Brielstraat
Brielstraat

Boerderij Richard Kielemoes

De boerderij van Richard Kielemoes en Palmyre Van De Weghe was een drukbezochte
plaats. Het was de thuishaven voor de zonen “Kielemoeskes” destijds gekende
atletiekatleten. Bij Richard kon je ook terecht voor haarknippen terwijl Palmyre voor de
kaarters de pintjes of dreupels zorgde. Richard gaf de toelating voor het aanleggen van
een voetbalterrein op zijn weide voor de lokale ploeg Voorwaarts Gijzenzele.

Brielstraat
Brielstraat

Boerderij De Sutter
Brielstraat
Brielstraat

In 1945 erfde Achille De Sutter de reeds in 1921 bestaande boerderij van Jozef De Sutter. Samen met echtgenote Gabrielle Mampaert vestigde hij er een gemengd landbouwbedrijf. In 1974 nam zoon Etienne samen met echtgenote Rita het bedrijf over . Zij kochten
in 1990 de hoeve aan de overkant en besloten naast hun melkvee met landbouweducatie
te beginnen. In 2006 start dan de hoevewinkel Bella Koe met verkoop van eigen en lokale
producten.

