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BESTUURSLEDEN HEEMKRING ’ t Schorre Steene 
 
 
 
Daniel Deschacht 
Voorzitter 

Lotuslaan 19 
8400  Oostende 

059 507723 of  0498 927511 
daniel.deschacht2@telenet.be 
 

Raoul Decrop 
Penningmeester 

Steensedijk 146 
8400  Oostende 

059 800847 
raoul.decrop@telenet.be 
 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
Secretaris 

Roerdompstraat 57 
8400  Oostende 

059 508327 of 0475 367232 
katrijn.compernolle@skynet.be 
 

Robert Lisabeth 
Redactie tijdschrift 

Heidebloemstraat 24 
8400  Oostende 

059 503109 of 0497 848449 
lisabeth.robert@gmail.com 
 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 
8400  Oostende 

059 501486 
fc991010@skynet.be 
 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 
8400  Oostende 

059 700199 
reinaert@telenet.be 
zilvervos@spider-web.be  
 

Roland Defever 
Coördinator Zomerexpo’s 

Gistelsesteenweg 228 
8400  Oostende 

059 505150 
roland.defever@telenet.be 
 

Laurenzo Theuma Stenedorpstraat 45 
8400  Oostende 

0472 418154 
boeremarkt@hotmail.com 
 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 
8400  Oostende 

059 700964 
dirk.coghe@telenet.be 
 

Aline Vanslembrouck Schorremolenstraat 1 
8470 Snaaskerke 
 

alinevanslembrouck@hotmail.com 
 

Wim Cordy Ter Zwaanhoek 27 
8400 Oostende 
 

wim.cordy@telenet.be 

Paul Vandewalle  
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HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP - HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 
 
Wij vragen u om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap voor 
2013 te vernieuwen. 
Het lidmaatschap is ongewijzigd en bedraagt:  9 euro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 15 euro 
Sponsering van onze brochure voor de zomerexpo’s kan vanaf  50 euro 
 
Gelieve uw bijdrage te willen storten op naam van Heemkring ’t Schorre op het 
rekeningnr. 
 

001-0688371-38 
 

IBAN: BE24 0010 6883 7138 
 

BIC: GEBABEBB 
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WOORD VOORAF 
 
Beste leden, 
 
De eerste maand van een nieuw jaar 2013 is reeds voorbij. Dit belet niet dat het bestuur van 
de heemkring al zijn leden en hun familie een voorspoedig en gezond 2013 toewenst. 
In 2013 is het vijfendertig jaar geleden dat enkele Stenenaars bijeen zaten en de idee om een 
heemkundige te kring van Stene te stichten, vorm gaven. 
Om dit te vieren werkt de Heemkring aan een fotokijkboek over Stene (Stenedorp, Hoge 
Barriere, Nieuwe Koerswijk, Stene-Statie, Konterdam, Meiboom).  
Wij hopen u dit fotoboek te kunnen presenteren in het najaar wanneer de kring haar jaarlijkse 
novembertentoonstelling houdt. Maar meer info daarover in een volgende editie van ons 
tijdschriftje. 
 
Ook dit jaar verwachten wij voor de zomertentoonstellingen in de molen een drukke bezetting 
met gevestigde waarden en nieuwe gezichten. 
Noteer alvast  de data van de activiteiten in uw agenda en wij hopen u op een ervan de mogen 
verwelkomen. 
 
Daniel Deschacht 
Voorzitter 

 
AGENDA 2013 – NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 
 
 
 Maandag 25 februari 2013 – 19.00 uur: Bijeenkomst in de molen van Stene met de 

kunstenaars die interesse hebben om tentoon te stellen, bespreking Zomerexpo’s en 
verdeling van de periodes 

 
 Vrijdag 8 maart 2013 – 19.00 uur: Breughelavond voor de leden en het bestuur – in de 

molen. Vooraf inschrijven verplicht. Aantal plaatsen zijn beperkt. 
 
 Zondag 14 april 2013 – 10.30 uur:  Algemene ledenvergadering 

 
 Zondag 14 april 2013 – 11.00 uur:  Zevende dag met onder andere als gastspreker Kristof 

Beuren, stadssecretaris,  
  
 Zaterdag 1 juni 2013 tot half september  zomerexpo’s in de molen van Stene 

 
 Donderdag 5 september - 19.00 uur: BBQ (vooraf inschrijven verplicht) 

 
 Donderdag 26 september – 20.00 uur: multimediaprojectie – cafés te Stene – locatie VVF 

Oostende, Dr. Louis Colenstraat (Daniel Deschacht) 
 
 Novemberactiviteit  (1/11 – 2/11 en 3/11) staat in het teken van het 35 jaar bestaan van 

de heemkring en publicatie van een fotokijkboek over Stene (Hoge Barriere – Nieuwe 
Koerswijk – Stenedorp – Stene-statie – Konterdam – Meiboom) 
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Breughelmaatijd 8 maart 2013 – 19.00 uur 
 
 
Voor de leden van de heemkring, tegen zeer democratische prijs, twee consumpties 
inbegrepen. 
Inschrijven vooraf is een noodzaak gelet op het beperkt aantal plaatsen. 
 
Inschrijven vóór 1 maart 2013  bij de secretaris van de Heemkring  
 
 
Katrijn Dhooghe-Compernolle 
 

Roerdompstraat 57 
8400  Oostende 

059 508327 of 0475 367232 
katrijn.compernolle@skynet.be 
 

 
 
 
 
 

Driekoningenviering 
 

 

Heemkring Ter Cuere (Bredene) stond dit jaar 
in voor de traditionele Driekoningenviering in 
hun lokaal Turkeyenhof te Bredene.  
 
 
Ons lid Nicole Lefèvre mocht de 
Koninginnekroon op het hoofd zetten.  
Jean-Pierre Willaert van de Heemkring ter 
Cuere werd als koning gekroond. 
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ATB autobanden vierde haar 75ste verjaardag 
 
ATB autobanden verhuisde in het najaar 2012 naar de Heerweg  8, een nieuwe vestiging in het nieuw  
aangelegde industriegebied langs de Torhoutsesteenweg tegen de Kromme Elleboog.  
ATB is een familiebedrijf, met Isabelle Makelberge en Gauthier Denecker is het aan de derde generatie 
toe.  

 

De firma werd opgericht in 1937 door Camille 
Beudaert (° Roesbrugge 18/12/1902), 
gehuwd met Maria Wylauts. Het was toen 
gevestigd langs de Torhoutsesteenweg 46. Op 
de gevel prijkte reclame voor banden van het 
merk “ENGLEBERT”. Englebert was een 
Belgische fabrikant van autobanden, die in 
1958 fusioneerde met een van werelds 
grootste bandenproducenten het 
Amerikaanse UNIROYAL. (zie foto). 
In 1972 nam Patrick Makelberge de zaak 
over van zijn grootvader Camille Beudaert. De 
vorige locatie aan de Torhoutsesteenweg 485 
was te klein geworden en door het vele 
verkeer ook moeilijker bereikbaar. ATB maakt 
thans deel uit van de groep EUROTYRE.. 
Foto’s hieronder: de oude en de nieuwe 
vestiging. 
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OSCAR NAERT ? 
 
 
 

 

 
In het boek Cafés van vroeger en nu op 
Stene, uitgegeven in 2009 door de 
Heemkring werd de hiernaast afgebeelde foto 
gepubliceerd. 
De persoon links is de Konterdamse 
wielrenner, fietsenhandelaar en uitbater van 
Café De Tourist op de Zandvoordestraat met 
de Ijzerwegstraat Camiel Van Iseghem. De 
persoon rechts is de internationaal bekende 
bokser Karel Sys. 
Van de middenste persoon werd gezegd dat 
het om Oscar Naert zou gaan. Verschillende 
familieleden zijn het met zekerheid eens dat 
het niet gaat om Oscar Naert. Betrokkene was 
trouwens veel kleiner van gestalte (+- 1,60 
m), Karel Sys 1,80 m. 
 
Wie was dan deze sportieve onbekende ? 
 
Over de figuur van Oscar Naert werd een 
uitgebreid artikel geschreven door Redgy 
Ferier  te lezen op het internet. 
http://www.oostendsenostalgie.be/?p=1159 
 

 
 
 

FÉLINE 
 

 

Ons bestuurslid Laurenzo Theuma en 
Vicky Theuma werden op 2 januari 
2013 de gelukkige ouders van een 
schattig meisje Féline. 
 
 
Féline was meteen voor 2013 de 
eerste ingeschrevene in het Oostendse 
bevolkingsregister. 
 
 
Proficiat voor de ouders en onze beste 
wensen voor Féline. 
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Wijngroothandel Vandermeulen, Torhoutsesteenweg - Hooge 
Barrière , Stene - Oostende. 
Caves et chais de la maison Vandermeulen–Decannière, 
Chaussee de Thourout, Hooge Barrière 
 
 
Dit huis “groothandel in wijnen” werd gesticht in 1865 door M. Jules Decannière 1 van Kortrijk 
onder de naam “Jules Decannière et Cie” grootvader van de heer Jules Vandermeulen. 
In 1893 werd ze verder gezet door de kinderen Decannière, waaronder de Oostendse Schepen 
Jules Vandermeulen-Decannière. 
De installaties van de wijngroothandel genoten ruime bekendheid en behoorden tot de meest 
gereputeerde van het land. Het gezin Jules Decanniere-Mathilde Deleersnijder stond in 1910 
ingeschreven in de Brugsestraat 40 in Kortrijk. 
De installaties van de firma waren gevestigd in de Brugsestraat en de Proosdijstraat 21 (rue de 
la Prévôté) in Kortrijk. Tijdens de  Eerste Wereldoorlog werd de grote voorraad wijnflessen en 
andere dranken door de Duitse bezetter in beslag genomen. Later werden de installaties onder 
het oorlogsgeweld vernield.  
 

 

In 1905 had dit gerenommeerd wijnhuis een 
bijhuis in Oostende onder de naam “Jules 
Vandermeulen-Decanniere” gelegen in de rue St-
Georges 19 (de huidige Dekenijstraat) alsook in 
Gent, Leuven, Hamont en Ronse (Renaix). 
Eind december 1920 werd de maatschappij 
“Jules Decannière et Cie” ontbonden en richtte 
Jules Vandermeulen een nieuwe firma op die zich 
nog hetzelfde jaar kwam vestigen in  Oostende.  
 
 
 
 
 
 
Aankondiging in de krant “Le Courrier d’Ostende” 
van zondag 8 januari 1905 

 
De wijnhandel gelegen op de westkant van de Proosdijstraat in Kortrijk maakte ca 1924 plaats 
voor de stapelplaats van de groothandel in voedingswaren Kerkhof-Grijspeerdt (gesticht in 
1905). 2 
 
 

                                                 
1 Jules Decannière werd in Kortrijk geboren op 29 januari 1843. Hij huwde in Kortrijk op 31 mei 1864 
met Marie Mathilde Deleersnijder. Zij werd geboren in Menen op 17 augustus 1842. Jules overleed 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Kortrijk op 22 februari 1917, terwijl zijn echtgenote net voor de oorlog 
in Kortrijk was overleden op 3 november 1913. 
2 Met dank aan Mevr. Ann Augustyn, stadsarchivaris – Stadsarchief Kortrijk voor de informatie over het 
gezin Jules Decannière-Deleersnijder 
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Het feit dat zij in Oostende reeds over een filiaal 
beschikten en de verwantschap van Irma 
Decannière, echtgenote van Jules Vandermeulen, 
met de Oostendse deken Decannière zal mogelijks 
mede een rol gespeeld hebben voor hun verhuis 
naar Oostende. 
In 1925 gaf Jules Vandermeulen zijn activiteiten 
over aan zijn zonen Paul, Maurice en Joseph. Als 
directeur van firma werd Paul Vandermeulen 
aangesteld. 
Met de aanvang van een nieuw gebouwencomplex 
langsheen de “Steensche dijk” en de 
Torhoutsesteenweg op “de Hooge Barriere” te Stene 
werd gestart in 1926. Halfweg 1927 waren de 
werken voltooid. Langs de Steensedijk lag de woning 
van de huisbewaarder en aan de 
Torhoutsesteenweg werd een ruime woonst voor de 
directeur Paul Vandermeulen opgetrokken. 

De nieuw opgerichte caves-entrepots konden de vergelijking weerstaan met deze uitgehouwen 
in rotsen zoals men ze in die tijd aantrof aan de Rijn, de Gironde en in de Cote D'Or. Bij de 
bouw hield met rekening met de toen geldende criteria om een optimale conservatie en 
ontwikkeling van de wijn te kunnen waarborgen. Extra aandacht werd besteed aan het 
voorkomen van vochtigheidsproblemen. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
Detail uit het briefhoofd van de firma. Deze 
gebouwtjes stonden langs de Steensedijk en 
dienden als conciërgerie en als onderkomen voor 
de stalknechten. 

 
De gebouwen werden opgericht in gewapend beton. “Fondations”, “poutres”, “voutes” en 
“charpentes”, werden met grote ijzeren baren, verwerkt in beton, met elkaar verbonden en 
maakten van het geheel een solide constructie. De gewelven 1,40 meter dik konden een 
gewicht dragen van één ton/m². 
Elk van de vier hangaars met een lengte van 70 meter bestreken een oppervlakte van 800m² 
hetzij in totaal 3200m². Het hele eigendom besloeg een oppervlakte van 30.000 m². 
Drie hangaars dienden uitsluitend voor het behandelen van wijn in vaten. Ze konden vijf hoog 
gestapeld worden en er was plaats voor een 8000 tal vaten. 
De vierde hangaar diende uitsluitend voor het bewaren van gebottelde wijnen. Deze rusten in 
600 caven uit beton, drie hoog. In het totaal 1.400.000 flessen. 
Naast nieuwe gebouwen werd ook voorzien in nieuw modern materiaal. De firma beschikte 
over een machine die een vat in 10 minuten kon uithalen en acht flessen tegelijkertijd kon 
behandelen. 

 
 
 Jules Vandermeulen  
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De firma Vandermeulen was ook eigenaar van wijngaarden in de streek van St.-Emilion, 
Bordeaux en in Duitsland (Liebfraumilch).  
 
Deze laatste wijn afkomstig werd in speciaal uitgeruste caves bewaard in enorme vaten van 
3000 liter. Ze werden gemaakt uit eik afkomstig van Bosnië en de waarde per vat bedroeg 
toen 15.000 Belgische frank. 
 
 

 
 

 
Schepen Jules Vandermeulen 

Foto Beeldbank Stadsarchief Oostende 

 
Jules Vandermeulen, gemeenteraadslid en oud-
schepen van Oostende. Werd geboren in Tielt op 
30 december 1865 en overleed op 72 jarige 
leeftijd in Oostende op 10 november 1937. 
Vestigde zich in Oostende in 1889. Hij was lid en 
voorzitter van de katholieke partij. Verkozen als 
plaatsvervangend gemeenteraadslid in 1911, als 
gemeenteraadslid op 24 april 1921 en 
aangesteld op 13 juni 1921. Als schepen van de 
“Burgelijke stand en Sociale werken” aangesteld 
op 6 januari 1927.  Zetelde achtereenvolgens als 
lid, secretaris en als voorzitter in de Kerkfabriek 
van Sint Petrus en Paulus. 3 Was Stichter en 
erevoorzitter van de handbooggilde Willem-tell 
(erevoorzitter sedert 1 mei 1927) die op 28 
januari 1907 werd opgericht. In 1937 schonk 
Koning Leopold III de vereniging de titel van 
Koninklijke Maatschappij. Van 1923 tot circa 
1949 was het lokaal van de maatschappij 
gevestigd in het Café Willem Tell, gelegen hoek  
Torhoutsesteenweg met de Wagenmakerstraat of 
ook het Café van de kinderen Brackx genoemd. 4 
Jules Jean Joseph Marie Vandermeulen was 
gehuwd met Irma Decannière. 

 
 
 
Wordt vervolgd 
 
Daniel Deschacht & Laurenzo Theuma 

                                                 
3 De Zeewacht van 13 november 1937 
4 Cafés van vroeger en nu op Steene-dorp, D’Hooge Barrière, Steene-Statie, de Conterdam en de 
Nieuwe Koers. Daniel Deschacht. Uitgegeven door de Heemkundige Kring ’t Schorre Steene. 2009. 
pagina 53 
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Factuur van de firma Vandermeulen Frères met stijlvol briefhoofd 
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STUIVERSTRAAT 470 | 8400 OOSTENDE 
059 25 16 16 
 
U KUNT BIJ ONS TERECHT VÓÓR, TIJDENS EN NA EEN OVERLIJDEN. 
 
FUNERARIUM, AULA VOOR UITVAARTPLECHTIGHEDEN, 
VOORAFREGELINGEN  
EN UITVAARTVERZEKERINGEN, ADMINISTRATIEVE BIJSTAND. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
 
  

 
 

• 
uitva centrum Lucas 

y 
lll \\ 'rtc nu·um Ma rote 

T 
u,tv artcent11.1m Raes 

• 
uihaartcen rum Rom melaere 

open: vrijdag vanaf 18u 

zat. -en zondag vanaf 11u30 - maandag vanaf 18u 

juli en augustus iedere dag open vanaf 18u gesl. op dinsdag 

■■ 
GasthofVossenhol 

■ ■ 
Tel. 059 700 199 

Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

GSM 0495 700 199 
reinaart@telenet.be 

~ ~::~:::~:::: 
Tel · 059 -BO 02 84, 

Fa : 059•51 03 43 • E-post: les.aeghe@tel~el..be 

Winkel: Tomouts.esteenweg 516 
Burelen: Wage"makersstr;mt 7 

84000osl nd 

BlW BE ,0872.483.1128 

BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 
Stuiverstraat 414 

© 059/70 42 01 
® 059/50 .73 52 

OOSTENDE 
• 

Woensdag gesloten 
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Brouwerij Strubbe 
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRING ’T SCHORRE STEENE ? 
 

Wij stellen ons graag even voor : 
 

Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 
- gesticht 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 
 
- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden. 
 
- komt samen in de molen van Stene-Dorp 
 
- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (dorp, Konterdam, 

Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie) 
 
- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken ten toon te 

stellen in de molen gedurende de zomermaanden 
 
- geeft voordrachten, organiseert een “Zevende dag”, een BBQ een Breughelavond en 

diverse activiteiten 
 
- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 

 
 

HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP - HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 
 
 
Wij vragen u om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap voor 
2013 te vernieuwen. 
Het lidmaatschap is ongewijzigd en bedraagt:  9 euro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 15 euro 
Sponsering van onze brochure voor de zomerexpo’s kan vanaf  50 euro 
 
 

Gelieve uw bijdrage te willen storten op naam van Heemkring ’t Schorre op het rekeningnr. 
 

001-0688371-38 
 
 
IBAN: BE24 0010 6883 7138 

 
BIC: GEBABEBB 

 
 

 
 


