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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  
Erevoorzitter 

 paul.vandewalle2@telenet.be 
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INHOUD 
 

•  Samenstelling Bestuur Heemkring 
 

blz. 2 

•  Inhoud  
 

blz. 3 

•   
 

blz. 4 

•  “Haringrookerij De Meiboom” van Oscar Rau “ 
 

blz. 5 

•  Uitnodiging Persvoorstelling Fotoboek “Stene, tussen polder en stad.” 
 

blz. 9 

•  Een nieuw orgel in Sint-Annakerk 
 

blz. 6 

•  Kent u de heemkundige kring ’t Schorre Steene ? 
 

blz.15 

 

 
 
HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP - HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 
 
Wij vragen u om onze vereniging te blijven steunen door uw lidmaatschap voor 
2014 te vernieuwen. 
Het lidmaatschap bedraagt:  10 euro 
U kan ook ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: 15 euro 
Sponsoring 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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“Haringrookerij De Meiboom” van Oscar Rau 
 
Daniel Deschacht 
 
 
Eind verleden jaar publiceerde de Oostendenaar Rudy De Clerck een werk over de 
visverwerkende industrie in de periode 1880-1930 in onze provincie. 1 Op blz. 30 en 31 
maakt hij gewag van de aanvraag van Oscar Rau om een haringrokerij te starten. 
In mijn zoektocht naar materiaal voor het samenstellen van het jubileum fotoboek van de 
Heemkring ’t Schorre Steene kwam ik terecht bij de heer en mevrouw Lesaffre-Westerlinck 
die meer wisten te vertellen over de haringroker Oscar Rau. 
 
Oscar Emile Rau werd geboren te Oostende op 17 augustus 1889 als zoon van Alphons 
Carel Rau en Clementina Vanthournout. Op 25 februari 1928 trad hij voor een tweede 
maal in het huwelijk met Ernestine Deknuyt. Zij werd te Oostende geboren op 8 mei 1900 
als dochter van Eduardus Philippus Deknuyt en van Helena De Bruyne.  
Oscar overleed op 74 jarige leeftijd te Oostende op 4 juli 1964. Zijn echtgenote op 13 
maart 1980. 
In maart 1928 woonde het echtpaar Rau-Deknuyt te Oostende in de Kaaistraat 
huisnummer 55. 
 
Twee jaar voordien had Oscar Emile Rau twee percelen bouwgrond te Oostende gekocht 
op de wijk Meiboom 2. De percelen hadden een oppervlakte van respectievelijk 685 m²  en 
655 m². Het eerste stuk grond lag op de hoek van de Elisabethlaan (nu de August 
Vermeylenstraat) en de Frère Orbanstraat (nu de Manitobalaan) en het tweede stuk in de 
in de Frère Orbanstraat (nu August Vermeylenstraat).  
Uit het werk van de heer Declerck weten we dat Oscar op 18 maart 1929 een 
bouwaanvraag indiende om op die plaats een haringrokerij te starten. Toelating die hem, 
ondanks de vele protesten, door de bestendige deputatie op 31 mei 1929 werd verleend. 
In het boek van Rudy Declerck staat een gedetailleerd plan afgebeeld van het bedrijf.  
 
De woning van het echtpaar en de bureaus van het bedrijf waren gevestigd in de Frère 
Orbanstraat 4 (nu August Vermeylenstraat 61) op de wijk Meiboom. De rokerij werd 
gebouwd achteraan de woning in een weide palend aan de Elisabethlaan  (nu de 
Manitobalaan).  
De rokerij paalde aan de westkant van de Van Glabbekeschool. 
Wegens gebrek aan opvolging stopte het echtpaar in 1947 met de uitbating van de rokerij. 
Het gebouw bleef nog geruime tijd staan en diende als standplaats voor auto’s tot het in 
1977 door de aannemer Versluys werd afgebroken. 
 
Specialiteit van de Haringrokerij De Meiboom was haring: droge- en pekelharing; kippers; 
zalmharing; zoete haring. Verder gerookte sprot, gezouten en gerookte filets.  
Het bedrijf stelde een zestal werknemers, hoofdzakelijk vrouwen, tewerk. 
 

                                                 
1 Rudy De Clerck. De West-Vlaamse visverwerkende industrie in de periode 1880-1930. Gemak en 
ongemak. Uitgave van de vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. 
December 1912 
 
2 Akte verleden voor notaris Serruys op 23 december 1926 
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Locatie van de haringrokerij 
 
 

 
 

De “Haringrookerij De Meiboom”. Uiterst Rechts een gedeelte van de A. Van 
Glabbekeschool. De rokerij werd in 1977 afgebroken en in de plaats kwam er de residentie 
Kennedy II, Manitobalaan. Foto © Ronny Standaert 
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De woning van het echtpaar 

gelegen in de August 
Vermeylenstraat, vroeger de Frère 

Orbanstraat.
Foto. D. Deschacht

 

 
 

Het echtpaar Oscar Rau en Ernestina Deknuydt met Roger Westerlinck. Foto Lesaffre-Westerlinck 
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De bedrijfswagen van de “haringrookerij De Meiboom”, gefotografeerd voor de woning in de 
August Vermeylenstraat. Op de foto links Ernestina Deknuydt, rechts ?, de jonge knaap 
vooraan Roger Westerlinck. Foto Lesaffre-Westerlinck. 

 
 
 
 

 

 
 

Ernestine Deknuyt 
 

Oscar Emile Rau 
 
Met dank aan de heer en Mevrouw Fernand Lesaffre en Vera Westerlynck.  
 

TER NAGEDACHTENIS VAN 

Mijnheer 

Oscar RAU 
echtgenoot van Mevrouw Ernestina DEKNUYT 

geboren te Oostende op l 7 augustus 1889 

en er overleden op 'Î ju li 196". 
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UITNODIGING 
 

Het bestuur van de heemkring ’t Schorre  
nodigt u graag uit op de voorstelling van het fotoboek 

 
STENE, TUSSEN POLDER EN STAD 

 
op zaterdag 2 november om 11.00 uur 

in de kinderboerderij te Stene. 
 

Graag bevestiging van uw aanwezigheid (1 of 2 personen) voor 22 oktober : 
katrijn.compernolle@skynet.be – 0475 367232 

 
 

Het boek kan er ook afgehaald worden tot 13.00 uur  
en op zondag 3 november in de molen van Stene tussen 11 en 13 uur. 

 
 
 
De Kinderboerderij is te bereiken via de Stuiverstraat of via de Sportparklaan. Op het einde van de 
Sportparklaan is er ruim parking. De afstand (te voet) van de parking naar de kinderboerderij “De Lange 
Schuur” bedraagt een 50-tal meter. 
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Orgel Sint-Annakerk gerestaureerd 
 
Laurenzo Theuma 
 
Het gerestaureerde orgel van de Sint-Annakerk op Stenedorp werd zaterdag 21 september om 
15.00 uur plechtig ingespeeld door de organisten Peter Ledaine, Filip Divisch en Paul Pijpops. 
De inhuldiging genoot de vocale ondersteuning van het Sint-Annakoor olv Kris Deconinck. 
 
Het orgel werd in zijn vorige vorm bespeeld tot in 1997. Toen besliste de kerkfabriek om het 
bouwvallige orgel volledig te demonteren en te restaureren. De orgelpijpen werden bewaard op 
zolder van de Sint-Catharinakerk op de Konterdam tot dat het doksaal volledig was opgefrist. 
De restauratie van het orgel werd op 26 november 2009 door de kerkfabriek in openbare 
aanbesteding toegewezen aan de orgelbouwer Jan Lapon uit Diksmuide, in samenwerking met 
de orgeladviseur Gabriel Loncke. 
Stuwende kracht achter de realisatie waren de pastoor en Antoon Dekoninck, de vorige 
voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Anna. Antoon heeft het inspelen van het nieuwe orgel 
jammer genoeg niet meer kunnen meemaken. 
 
Zonder al te technisch te gaan van gescheurde baarden en gebluste pijpen, mag gesteld 
worden dat voor de restauratie alle aspecten in detail onder de loep werden genomen.  
Om het pijpwerk te verlichten, werden 4 lampvoeten gemonteerd, wat een mooi beeld zal 
opleveren tijdens het spelen van het orgel . 
Het orgel werd ook voorzien van nieuw windwerk, er werd een orgelventilator geleverd  met een 
wind debiet van 8kubiek ( m3 ) lucht per minuut, die gemonteerd werd in een 
geluidsisolerende kast uit grenenhout. Ook de blaasbalg kreeg een zeer indrukwekkende 
behandeling van nieuwe materialen: grenenhout, warme huidenlijm, geschalmd  bandenleder, 
schapenleer, perkament, zuurvrij tekenpapier, corrosiebestendige houtschroeven, luchtdicht 
textiel, motvrije vilt en tot slot kraftpapier. 
 
Het oorspronkelijk orgel dateert van 1856 en werd gebouwd door Charles Louis Van Houtte uit 
Waregem. Het had 13 registers en een aangehaakt pedaal. Welke spelen dit orgel had, hoe het 
opgesteld werd in het doksaal en waar de claviatuur was ingebouwd in het meubel is 
onbekend gezien er geen archivalische bronnen bewaard zijn gebleven. In de inventaris "het 
historisch orgel van Vlaanderen" staat vermeld dat Jules Anneesens uit Menen in het begin van 
de 20ste eeuw herstellings- of vernieuwingswerken aan het orgel uitvoerde. 
Een totale transformatie volgde in 1935 door Jozef & Pieter Loncke uit Esen. Zij brachten een 
pneumatische tractuur en kegelladen aan. 
Op de grootste pijp van de fluit 4 staat gegrift: 
“ ik ben gemaakt door Pieter Loncke Kerkorgelmaker te Hoogstade ’t jaar OHJC 1894 en 
diende voor het orgel van St.-Denijs-Helkijn. Ik werd in het orgel van Steene geplaatst door 
Jozef en Pieter Loncke, kleinzoons van voornoemde P. Loncke in’t jaar OHJC 1935”. 
 
Het originele meubel uit 1856 (type balustradegorgel) vulde volledig de beperkte hoogte 
tussen doksaalvloer en plafond; bij de transformatie in 1935 werd het meubel in twee 
gesplitst, de respectieve velden + zijtoren werden van plaats omgewisseld en hoger 
aangebracht; de middentoren werd geëlimineerd. (Zie foto). 
 
Het orgel uit 1856 zou geschonken zijn door een lid van de familie Merghelynck, kasteelheer 
van Bekegem. Op het kerkhof van Stene ligt trouwens een lid van de familie Merghelynck 
begraven nl. Joséphine Merghelynck geboren te Ieper op 8 april 1767 en overleden te 
Oostende op 18 maart 1852. Zij was gehuwd met Salomon de Clerck. Salomon was 
grootgrondeigenaar in Stene-dorp. Hij was ook mede-eigenaar van enkele stukken grond in het 
dorp samen met de kerk en de disch. Was zij toen de milde schenkster ? 
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Het orgel na de trasformatie van 1935, gefotografeerd in 1968 
door J.P. Renard. © KIK-IRPA, Brussel (België) 

 
Orgelbouwer Charles Louis Vanhoutte 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Het nieuwe orgel. Foto L. Theuma 

 

 
Bronnen:  
Orgels in Groot Oostende - het orgel in de Sint-aNnakerk te Stene-dorp door Norbert Hostyn. in 
De Plate 1990 p.313 
De kerkfabriek: Pastoor Luc Vantyghem, Annie Van Acker, Jean-Marie Derdeyn, Johan De 
Soete, Patrick Delmouzée, Leo De Bruycker 
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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 
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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 

Elektriciteitswerken 
LESTAEGHE bvba 
Tel" 059 -BO 02 84, 

Fa : 059•5"1 03 43 - E-posl:: lesiaeghe@t,el~,el..be 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

JÏI.YMIÛr"'l!la'.n d• 
fljnil■ llla■p:,• ~ljnn 

Il- ..... , 
~(lu,J...a. 

Td • .-.3 töl~ 1G~ "'1 
~n ~ ~ 1ilH 1J 

r.-.. ,~..-,,rirr.r 
' - - ,-...-.'lirill~l!I..J.11'1 

Apothe,ek Scharley 
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BROS CARRE 
1: F F 

DE VLASSCHAARD 
CAFÉ- RESTAlI RJ\Nl - T EAROOM - FEESTZAAL

ZONNETERRAS 

R E 
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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 
2014 te vernieuwen. 
Het lidmaatschap is ongewijzigd en bedraagt:  10 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 

 
 

 
 


