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Curriculum vitae Simone Vanpassel 

 

 
 

Simone Vanpassel op een pasfoto tijdens haar actieve loopbaan. 
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Geboorte en vestigingen. 
Simone Vanpassel werd geboren te Ichtegem op 13 maart 1920 als jongste telg van Leopold 
Vanpassel's tweede vrouw Emma Verhaeghe, die weduwe was en ook reeds een kind had uit 
haar vorig huwelijk. 

Zij verloor reeds op jeugdige leeftijd eerst haar moeder en dan haar vader. 

Ze herinnerde zich dat ze na de dood van haar moeder met haar vader nog verschillende keren 
naar Betekom is gegaan (waar haar familie vandaan kwam, en ook o.a. van Rillaar) om te 
helpen met de asperge-oogst. Ze bleek echter niet handig genoeg en brak verschillende 
aspergepunten af, zodat ze niet meer mocht meehelpen. 

School. 
Zij volgde lager onderwijs in de gemeenteschool in Ichtegem en moest nadien al gauw werk 
zoeken als dienstmeid. 

Beroepsleven. 
Zij heeft verschillende betrekkingen als dienstmeid gehad in Oostende, waar er vraag was 
naar dergelijk werk bij de gegoede klasse. Ze werkte vooral als "femme de chambre" bij de 
familie van advokaat August Borgers in de Koningstraat en kende diens zoon Guy Borgers 
(later officier bij de Zeemacht) als een frêle jongen. 

Na WO II werkte en woonde Simone als conciërge in verschillende Oostendse stadscholen, 
achtereenvolgens: 

- De Van Nesteschool in de Sint-Franciscusstraat, 

- De Stedelijke Vakschool in de Koninginnelaan (de vroegere Koninklijke Stallingen in 
Noorse stijl, gebouwd ten tijde van Leopold II), 

- De Leopoldschool in de Ieperstraat, 

- (opnieuw) de Van Nesteschool in de Sint-Franciscusstraat. 

Daarna werd Simone gepensioneerd. 

Gehuwd leven. 
Haar toekomstige man August Debaere vervulde zijn legerdienst in de Kazerne Mahieu (3e en 
23e linieregimentsplein) in Oostende. Het was ook in die periode in Oostende dat elkaar 
leerden kennen. Na haar huwelijk in 1939 en gedurende W.O. II woonde ze in Eernegem, 
waar haar 2 zonen zijn geboren.  
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De trouwfoto van August Debaere en Simone Vanpassel. 
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Naderhand verhuisde het gezin naar Oostende waar haar derde kind en dochter werd geboren. 

Haar gelukkige jaren kenden een einde wanneer in 1976 een hartsitlstand haar echtgenoot 
velde en ze weduwe werd. 

Ten gevolge van een zwaar verkeersongeval op de Elisabethlaan – waarbij ze in coma lag – is 
ze slechts ten dele gerevalideerd. Haar gezondheid ging daarna stilletjes achteruit tot ze in de 
jaren 1990 volledig hulpbehoevend werd en haar intrek nam in verschillende homes en rust- 
en verzorgingsinstellingen. 

Achtereenvolgens verbleef ze: 

- In een serviceflat in residentie “Stijn” in de Ooievaarslaan 1 in Oostende, 

- In de home “Castel” in de Langestraat 79 – 81 in Oostende, 

- In de home “Ensor” in de Kapucijnenstraat 27 in Oostende, 

- In het rust- en verzorgingstehuis “Les Etoiles” in de Assisiëlaan 4  in Oostende. 

Overlijden. 
In april 2010 maakte ze een zware val waarbij de verschillende botbreuken opliep. Gezien ze 
echter al 90 jaar oud was en hartpatiënte en omdat een eerdere chirurgische ingreep haar bijna 
het leven had gekost weigerde de chirurg een zoveelste operatie uit te voeren. 

Ze genas slechts zeer langzaam en had tot op het einde van haar leven pijn. Op 21 december 
2010 kon plots niet meer eten of drinken en moest ze zwaar verdoofd worden om de pijn te 
bestrijden. Ze is dan ook 4 dagen later in de kerstnacht overleden. 

 
Maur Bentein 

Oostende, 03 januari 2011. 


