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Woordje van de voorzitter 

Beste vrienden van Stene, leden van de heemkring, 

Het is weer zover. Dit is het derde en laatste contactblad van dit jaar. 2020 is helemaal 
anders verlopen dan hoe wij het ons hadden voorgesteld bij de uitgave van ons eerste boekje. Het 
bestuur wenst jullie en jullie geliefden het allerbeste ondanks de vele beproevingen door de 
coronacrisis. 

In de molen is er gedurende 10 zomerse weken kunst te zien geweest. Hierna vinden jullie 
een fotocollage met de deelnemers. Maar ook de traditionele eindejaarstentoonstelling is dit jaar aan 
kunst gewijd: KUNSTIG STENE. De aankondiging daarvan staat verder in dit contactblad. 
En binnenkort zal ook het reglement voor de zomertentoonstellingen van 2021 beschikbaar zijn. 

Wij hebben besloten om het contactblad voortaan op vaste datums te publiceren: 
1 februari, 1 juni en 1 oktober.  
Gelijklopend heeft het bestuur een tweede manier gecreëerd om met de leden te communiceren. Op 
onregelmatige tijdstippen zullen wij een digitale omzendbrief sturen naar onze leden met een e-
mailadres. Deze omzendbrief zal praktische inlichtingen en mededelingen bevatten die soms niet 
kunnen wachten op de publicatie van het contactblad.  
Om deze digitale omzendbrief te ontvangen, is het belangrijk dat wij over een correct  
e-mailadres beschikken.

De statutaire algemene vergadering, die dit jaar niet heeft kunnen plaatsvinden ter 
gelegenheid van de Zevende Dag, hebben wij uiteindelijk eind augustus toch kunnen bijeenroepen. 
De statuten werden geüpdatet en aangepast aan de nieuwe wettelijk voorschriften voor vzw’s. Zij 
kunnen geraadpleegd worden via onze website. 

De dagen worden korter, de bomen beginnen hun bladeren te verliezen: het einde van 2020 
kondigt zich aan. In naam van het bestuur wens ik allen een prettig eindejaar en een voorspoedig 
2021. Wij hopen om onze werking in 2021 te kunnen verder zetten en rekenen daarom op jullie 
blijvende steun. 

Vriendelijke groeten, 
Filip Menu, 
voorzitter 
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Programma 2020 : vrijdag 30 oktober tot maandag 2 november 

KUNSTIG STENE 

De traditionele eindejaarstentoonstelling van de heemkring is dit jaar gewijd aan de kunst. 
Door de beperkingen die opgelegd werden met de coronacrisis verliep de zomer 2020 anders dan 
andere jaren. Ook is er dit jaar geen ‘Buren bij Kunstenaars’. Daarom dit ‘Kunstig Stene’ voor de 
leden van de heemkring. 

De tentoongestelde werken komen van kunstenaars die soms reeds jaren deelnemen aan onze 
zomeractiviteit. Anderen zijn relatief nieuw. De bezoekers kunnen kennis maken met de grote 
variëteit aan kunst die in Stene en omgeving beoefend wordt. Op twee verdiepingen komen 
schilderkunst, tekenkunst, keramiek, beeldhouwkunst en edelsmeedkunst aan bod. 

De volgende kunstenaars zullen deelnemen: 

Claudine Billiet Ingrid Gortack Elisabeth Mostrey 
Marc Blontrock Sonia Helmont Jeannine Rosseel 
Marina Bousse Nicole Lefèvre Suzy Vanhooren 
Nadine Constandt Christiane Lestaeghe Liliane Van Keer 
Freddy Delancker Franky Maes Redgie Van Troost 
Patrick Delmouzée Kathleen Meyskens Nicole Zoete 
Christèle Devriendt 

De tentoonstelling in de molen is open op volgende dagen: 

vrijdag 30 oktober 13:00 tot 17:00 uur 
zaterdag 31 oktober 13:00 tot 17:00 uur 
zondag 1 november 10:00 tot 17:00 uur 
maandag 2 november 13:00 tot 17:00 uur 

De toegang is gratis. 
Er zal een tentoonstellingsbrochure te koop zijn aan 5€. 

Een mondmasker is verplicht in de molen. Ontsmettingsgel voor de handen zal beschikbaar zijn. 
Alle andere maatregelen die op het ogenblik van de tentoonstelling door de overheid zullen 
opgelegd zijn in het kader van de coronacrisis, moeten strikt nageleefd worden. De toezichthouders 
zullen daarop toezien. 
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!Rose Vai n die Wai u1ter 
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Maiur Sairnctor lDm 

Chlris1tèle ID>evriemll1t 
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IMicole ILefävre ClaLOdline 1Billie1t 
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!Redlgie Van îroos1t 



42ste jaargang – nr. 3 blz. 8 

HET BELEG VAN  OOSTENDE: 5.07.1601 TOT 22.09.1604     Robert LISABETH

In aansluiting op de in het vorig tijdschrift beschreven opgravingen te Stene (Archeologische 
opgravingen in de Zilverlaan) waarbij sporen tot het Beleg van Oostende wellicht gevonden zijn, 
kunnen we in dit artikel verder uitweiden over een brief geschreven door Aartshertog Albrecht. 

Brief met de droogstempel van het Zegel van de Aartshertog Albrecht. ↑ 

Brief geschreven door Aartshertog Albrecht te Oostende op 22 april 1602 (au camp devant Ostende 
) en gericht aan de Burgemeester en Schepenen van de stad Roermond. Het was in een periode ( 
april 1602 - april 1603) dat er tijdens het Beleg weinig gebeurde, de oorlogsactiviteiten in Brabant 
en Limburg kregen meer aandacht van de Spanjaarden. Voor de verzending van de brief werd een 
beroep gedaan op beëdigde ‘Messagiers’ welke in dienst waren van de beroemde familie de la Tour 
et Taxis. Naast de ‘Postes Royales’ was er eveneens een Gemeentelijke Post (Postes Communales). 
De Postmeester in die periode was Léonard de Taxis.      
De ‘Messagiers’ reisden via vaste trajecten tussen Antwerpen, Brussel, Arras… Onze brief werd 
zeer waarschijnlijk verstuurd via Brugge, Gent, Antwerpen, Maastricht en zo verder naar Roermond 
( aan de Maas).   In deze vroege periode kwamen nog geen plaatsnamen, noch portaanduidingen op 
de brieven voor, dit gebeurde sporadisch vanaf 1660. 

~ 

, e ~alro~ au o:tmr' (;l«attf Ct t-U,tf 1.( O 

. f ,?, ,Ar/ 
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“Chiers et bien aimez. Nous aiant nos Cousin le Conte van Brugge faict demonstre la 
nécessite que suffrent les habitants de nos lieux de Poldres et de nos Villes de 
Maestrigt et Guand tant pour faire environnez des ennemiz, que par la defence 
generale du traficq auquel seule desirant faire paroistre la bonne volonte quavons de 
ses gratitudes et donner moins de suive auquel leur femmes et enfants, quand este 
contens de consenton et accorder que nous estant toutes destinees au contraire les 
pouvont dusquel a autre ordre nos trafiques et mener vous lest ennemiz toutes sortes 
de ses ouvrages, de ses faulx ardoises faicts et autres semblables denrées et 
marchandises, en paiant oultre et par dessus les droicts de touliduc, les droits de 
licentes accoustumer et mannager des officiels a ce commis qant toutefois que sous 
ce pretexte les ne pouvont vendre ou transporter aucune armes, munitions de guerre 
bois ni farinnes, ce que pourrez faire entendre a vos bourgeois afin de selon ce eulx 
regles. Comme aussi nous ordonons au commendeur de nos villes de Gant de 
permettre le passage en la maniere dite autant. Cousin et bien aimez, nos voeux vous 
accompagne.      
Fait garde de camp devant Ostende, le 22 avril 1602 /  Albert 

( De aard van de briefinhoud voornamelijk bedoeld als waarschuwing naar de stad Roermond.) 

“De graaf van Brugge spreekt zich uit tegen de handel voering. Hij waarschuwt dat de 
polderbevolking en de inwoners van de steden van Maastricht en Gent steeds meer in de handel 
worden omringt door de vijand. Volgens hem ondermijnt de vijand de algemene bescherming 
binnen de handel voering door zich schijnbaar op te stellen als iemand van goede wil, terwijl er via 
hen slechte praktijken voordoen. Zo kant hij zich fel tegen het voeren van handel met goederen 
waarop geen belastingen worden geheven. Ook tegen het voeren van handel met verboden 
levensmiddelen, wapens, munitie, hout, meel. Hij drukt er bij de Burgemeester en Schepenen van 
de stad Roermond op aan om hun burgers te benadrukken dat ze de regels inzake handel voering 
goed opvolgen.” 

Met dank aan Historicus Gregory Boite voor het nazien en de interpretatie van deze oude tekst. 
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 DE  GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN  HET NAOORLOGSE  STENE (deel II  ) 

 door Lionel DEWULF 

 Invloed van de  nationale politiek op gemeentelijk vlak 

   De parlementaire verkiezingen van 1 juni 1958 stonden  in het teken van de schoolstrijd. De 
katholieken wilden een heruitgave van een links kabinet absoluut vermijden en daarbij kon iedere 
stem van betekenis zijn. In een herderlijke brief voorgelezen de zondag voor de verkiezingen 
verbood de bisschop van Brugge , Monseigneur De Smedt , de gelovigen op de linkse partijen en de 
Volksunie te stemmen. 
Hij schreef dat “ stemmen voor de Volksunie zwaar zondig is en dat het een ware gewetensplicht is 
te stemmen voor de CVP ”. (sic). 

    De uitspraak van de Brugse bisschop zou hem blijven achtervolgen en sommige flamingantische 
milieus vergaven het  hem nooit. Veel waardering kreeg hij wel  toen hij –naar aanleiding van de 
vele protesten tegen de Franse missen in de kuststreek – besliste dat in zijn bisdom enkel het 
nederlands mocht worden gebruikt. 
En ook later in de Leuvense kwestie sprak hij als eerste bisschop en lid van de Inrichtende Macht 
zich uit voor de splitsing van de Leuvense universiteit en overheveling van de Franstalige afdeling 
naar Wallonië. 
Er werd een harde kiescampagne goevoerd om de “ ziel van het kind ”. De slogan van de 
socialistische partij luidde : “ Geen avonturen : Laat Van Acker voort besturen ”. De CVP zette op 
haar  affiches :” Maar dat zal veranderen ! ” . Die partij haalde de volstrekte meerderheid in de 
Senaat maar  had drie stemmen te kort in de Kamer om een homogene  CVP-regering te vormen.  

   Toch kreeg  Eerste Minister Gaston Eyskens het vertrouwen dank zij drie stemmen van de 
oppositie . Vanderelst  uit Antwerpen , enig verkozene van de Volksunie,  en Lahaye uit Ieper en 
Van Glabbeke  uit Oostende van de liberalen, gaven hun goedkeuring aan de minderheids-regering. 

   In oktober werd dan een CVP-liberale regering gevormd. Tussen de drie grote partijen werd 
onderhandeld over de schoolvrede en het Schoolpact  kwam tot stand  op 
 4 november en ondertekend op 6 november 1958.  
Intussen  brachten de gemeenteverkiezingen van  oktober 1958 een bekrachtiging van de 
landsverkiezingen. De CVP – aanwinsten waren minstens even groot zodat deze partij  in veel 
gemeenten de leiding nam. 

   In Oostende worden voor de eerste maal in de geschiedenis van de plaatselijke politiek de 
liberalen uit het  schepencollege geweerd.  Na  72 jaar wordt de Oostendse burgemeester  opnieuw 
een katholiek , namelijk Jan Piers , in een coalitie met de BSP.  
De CVP behaalt de meeste stemmen en 9 zetels. De liberalen krijgen af te rekenen met een 
scheurlijst en behalen  toch ook 9 zetels en de socialisten 7.  

   Burgemeester Van Glabbeke wordt niet beloond voor zijn steun aan de homogene CVP-  regering 
Eyskens. Hij wordt geen minister in de CVP-liberale regering later op het jaar en op gemeentelijk 
vlak wordt hij gedumpt door zijn coalitiepartner : de CVP. Later zou Gaston Eyskens , toen hij in 
1968 formateur werd van een CVP-BSP  regering , zeggen : 
 “ En politique comme  en amour : ni de  jamais, ni de toujours ”. 
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  Tot verrassing van velen wordt in de stad Oostende tussen CVP en BSP  - die op nationaal en 
lokaal  vlak water en vuur waren - een compromis gesloten inzake het onderwijs. De vrije 
katholieke scholen worden gesubsidieerd, en veel meer dan onder de vorige coalitie met de 
liberalen mogelijk was. Het  officiëel stadsonderwijs zal uitgebreid, gemoderniseerd en gepromoot 
worden,  en het  postsecundair onderwijs opgestart. Inzake vakantiewerking , komt er volledige 
gelijke behandeling tussen vrije en officiële scholen. 

   De situatie in Oostende wordt met argusogen gevolgd  in Brussel en sommigen zien in het 
afgesloten coalitieakkoord een voorafspiegeling van het Schoolpact dat in november  tussen de drie 
traditionele partijen zou afgesloten worden. 

  Zoals gezegd bevestigde  het kiezerskorps  in oktober 1958 ook op gemeentelijk vlak de 
vooruitgang van de CVP of  de plaatselijk katholieke lijsten. Twee socialistische bolwerken in de 
regio moeten inleveren. In Bredene bekomen de socialisten 6 zetels (min 2) en de Lijst Recht voor 
Allen (katholieken) 5 zetels (plus 2). En in Zandvoorde behouden de socialisten de meerderheid (5 
zetels) maar verliezen een zetel aan de CVP 

(4 zetels). Ook in Stene behalen de Volksbelangen (katholieken) een eclatante overwinning. 

 1958 : Comfortabele meerderheid voor de Volksbelangen en volgzame oppositie 

   De Steense kiezer had kennelijk genoeg van de steriele oppositie en het tegennatuurlijk verbond 
tussen ex-burgemeester Pieter Defever en socialisten en liberalen. Burgemeester Boels behaalde 
met zijn lijst  : 8 zetels (winst 2). De socialisten kregen 2 zetels (verlies 2) en de liberalen  die nu 
opkwamen onder de naam Gemeentebelangen 1 (status quo). Mevrouw  Jeanne Pauwelyn deed haar 
intrede in de gemeenteraad. Pieter Defever die met een eigen lijst opkwam werd door zijn 
dubbelzinnige houding afgestraft en niet herkozen.   

   Mevrouw Pauwelyn zou  rond 1960 mee aan de basis liggen van de oprichting van de Rijkslagere 
school en later  ook middelbare school aan de Steense Dijk 352 (nu Pegasus). Toen een rechtstreeks 
gevolg van het Schoolpact  van 1958 dat naast subsidiëring van vrije scholen ook de oprichting 
voorzag  van nieuwe Rijksscholen over heel het land. 

   In de nieuwe gemeenteraad werd het Schepencollege bevestigd. Het trio Boels-Dewitte-Arnout , 
gesteund door een stevige meerderheid, veranderde de gemeente Stene van uitzicht. Hierbij konden 
zij  op steun rekenen van de CVP-Ministers in Brussel, zowel tijdens de CVP-liberale regering  
Gaston Eyskens - Lilar (1958 – 1961), als onder de CVP-BSP regering Lefèvre-Spaak(1961 – 
1965).  

   Eerst werd de Konterdam in het nieuw gestoken. De Zandvoordestraat veranderde van  weg in 
modder en kassei  in  een quasi biljartblad. Alle zijstraten werden vernieuwd. 
Een nieuwe brug over de Ijzerstraat en een brug tussen de Zanvoordestraat en Vermeylenstraat 
werden aangelegd. De parochie Konterdam-Meiboom, gesplitst in 1954 door de autostrade, vormde 
opnieuw een geheel. 

   Verder verrees de Steense Dijk uit de puinen. De Oostendse Haard en de Kleine Landeigendom 
zorgden voor sociale woningbouw. In 1958 werd een eerste grondverkavelingsvergunning 
toegestaan voor de aanleg van een nieuwe woonwijk rondom het gemeentehuis van Stene.  
   Deze had betrekking op de gronden van de familie Van Iseghem. Verschillende straten kregen 
namen van bloemen, planten, vogels en bomen zodat die wijken genoemd werden als vogelwijk, 
bloemenwijk, enz. 
Bij al deze realisaties voerden socialisten en liberalen een constructieve oppositie. 
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      In de naoorlogse periode deed de liberale partij  op nationaal en  op lokaal vlak  het niet 
schitterend. Een drastische ommekeer was inzake leiding en doelstellingen dringend  nodig. Omer 
Vanaudenhove wijzigde de partij zowel in haar programma als in haar benaming. Op 8 oktober 
1961 werd de liberale partij  omgedoopt tot “Partij voor Vrijheid en Vooruitgang” of PVV (“Parti 
pour la Liberté et le Progrès “of PLP).  

   Het werd meer dan een cosmetische  operatie. De partij verloochende haar oud-klerikaal  verleden 
en trachtte de zogenaamde doorbraak te verwezenlijken op politieke stellingen, die zowel door de 
gelovigen als vrijzinnigen kunnen aanvaard worden: verdraagzaamheid op wijsgerig en religieus 
gebied, schoolvrede op basis van het Schoolpact, behoud van de unitaire staat.  

   Op de blauwe verkiezingsaffiches verschenen kerkgangers die de trappen van het kerkportaal 
bestegen. En het charme offensief werkte: bij de parlementsverkiezingen van 1965 behaalden de 
liberalen een klinkende overwinning met 21 % ( plus 8,67%). 

Gemeentebelangen lijst Nr 

PAUWELYN 
VANDOOREN 

VERBANCK 

HOORELBEKE 

VAN LIER 

VAN DER EEDT 

SABBE 

TURLOT 

Stemt PAUWEL YN 
(Echtgenote DECAESTECKER) 

1e kandidate op lijst nr 
voor ... 3 
- Verbetering en uitbreiding van het wègennet, o.m. vernieuwing van de Conterdam-brug. 

Betere aanpassing van de verlichting. 
- Goedkope woningen. 

Doortrekking van bestraling en riolering in de San Cirolaan, Spalaan en Groenendaallaan. 
- Inrichten van prë-natale raadplegingen en kinderweging in verscheidene wijken. 
- Vakantieschool en betere schoollokalen. 
- Gemeentebiblio1heek. 
- Decentralisatie van het bestuur 

(t.t.z. wekelijkse zitdag van een gemeenteambtenaar op de ver afgelegen wijken. 
- Eerbied voor eenieders godsdienstige opvatting. 

Stemt P A U W E L Y N . . . voor ... 
- Overwelving van her gedeelte Provlndegeleed gelegèn te Stene-dorp, lopende van aan de brug 

(nieuw 1iebouwd) tot aan de sluis Steense Dijk {Café Camiel Verrnote), om besmetting te voor
komen van het water door de drainering van het gemeentelijk kerkhof. 

- Overwelving van de grote Schaperijkreek gelegen wijk Conterdam achter Nieuwe Langestraat 

van aan de aflossing van de nieuwgebouwde wijk tot aan de Camerlincx-sluis, om besmetting 
en uitbr<:ken van ziekten te vermijden door de ricolafval en w. c. waters van de n1euwgebouw-

de wijk langs de G ,stelse S1eenweg Stemt PAUWEL VN ! (Gemoenteve,,,.,.n9oo 1958) 
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 -/- 

Kiezeressen en Kiezers, 

voor wie zult gij st emmen 

op 12 october 1958? Nr 4 VOOR DE ONAFHANKELIJKE LIJST 
Wie heeft de Gemeent,e gedurende 32 Jaren onpartijdig bestuurd tot welzijn van eenieder 

der Gemeente ? 

Cus werklieden, landbouwers en neringdoeners oordeelt nu zeU en vooraleer Uw stem uit te 
brengen denkt nu goed na. 

Dus allen gestemd voor nummer 4 
Voor wat de werken der Nieuwe Koer,s betreft : deze waren reeds goedgekeurd en de aan

besteding ondertekend door Oud-Burgemeester P. DEFEVER. (Dus Be.els en consoorten hebben daar 
niets voor gedaan). 

Wie heeft de Openbare Verlichting in orcle gebracht? (Burgemeester P. DEFEVER). 

W:!e verlnv!st nu nutteloos geld aan de Openbare Verlichting ? (Boels en consoorten). 

Door wle werd er zeventig duizend frank (70.000 frank) teveel betaald voor de verlichting 

Glstelsteenweg overweg autos~rade? (Boels en consoorten). 

Hoeveel andere nutteloze uitgaven hebben ze gedaan ? (Boels en consoorten). 

Wie zal dat betalen Stenenaren. belastingbetalers ? ? ? 

DOS K:!ezeressen en Kiezers l!!at U met b"'1rlegen door leugens en beloften. 

St·emmen voor de lijst •Boels en consoortsn• of stemmen voor de -socialisten is hetzelfde. 

De houding in de Gemeenteraad gaf daarvan genoegzaam bewijs. 

Dus Kiezeressen en K'iezers allen gestemd voor de kandidaten der onafhankelijke llJst 

nummer 4 wier namen bier volgen. 

DEFEVER Pieter Oud-Burgemeester der Gemeenoo. 

GEVAERT August bijgenaamd GustJe Caper, de sympathieke sportman van de wielersport. 

DEFEVER Henri Handelaar. 

1 2 3 4 a a a a 
DEPEVER P. 

Oêrncenter..i:td.aNerkiezinit"D l.2·10-1958 

GEVAERT Aug. B DEPEVER H. 
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Sint-Franciscuskerk 

De Sint-Franciscuskerk, gelegen aan de Assisiëlaan, in de huidige wijk Mariakerke-Nieuwe koers, 
werd gebouwd met de steun vande gemeente Stene. 

De inhuldigingsplaat leest: 
DEZE KERK, TOEGEWIJD AAN ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË WERD IN 1967 GEBOUWD DOOR E.H. K.
THOREZ, PASTOOR, MET STEUN VAN BISDOM, DEKENIJ EN GEMEENTEBESTUUR VAN STENE, EN OP 18
JUNI 1967 GEWIJD DOOR MGR. DE SMEDT, BISSCHOP VAN BRUGGE, IN AANWEZIGHEID VAN

BURGEMEESTER M. DEWITTE, SCHEPENEN A. ARNOUT EN J. VANDAMME, SECRETARIS J. BLOMME EN

DE KERKRAAD: A. ARNOUT, J. SCHILTZ, H. VANDERJEUGD, E. ROOSE EN E. JANSSEUNE. 

Naast het orgel hangt een plaat (ongeveer 1 m x 1 m) met het wapen van Stene: 

Filip Menu 
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Cécile Heemspark 

In februari 2020 heeft Stad Oostende volgende mededeling verspreid: 

Stad Oostende heeft beslist om een nieuw park te noemen naar Cécile Heems (1925-2013). Deze 
kranige Oostendse was de eerste vrouwelijke piloot met een Belgisch brevet. Hoewel vrouwen 
niet toegelaten werden in de luchtvaartsector, hield dat haar niet tegen om een rol te spelen 
tijdens W.O. II. 
Een nieuw park binnen de verkaveling Mispelplein zal de naam van deze Oostendse pionier 
dragen. Cécile Heems haar vader was marineofficier en nam zijn dochter vanaf haar prille jeugd 
mee naar het vliegveld van Stene. Daar kreeg ze de vliegmicrobe te pakken. Jammer genoeg 
aanvaardde de luchtvaart destijds geen vrouwen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte Heems naar het Verenigd Koninkrijk waar ze op 16-
jarige leeftijd dienst nam bij de 'Air Transport Auxiliary'. Dit was een Britse burgerorganisatie 
die gloednieuwe gevechtsvliegtuigen vanuit de fabriek naar verschillende eenheden over de hele 
wereld te vliegen. Deze taak was niet zonder risico, want Cécile Heems werd door de Duitsers 
opgepakt en zelfs ter dood veroordeeld. Toch kon ze ontsnappen aan de executie. 
Door haar ervaringen tijdens de oorlog bleef Heems onverstoord ijveren om haar beroepsbrevet 
te halen. Deze lange en moeilijke weg beschreef ze in het boek 'Les Chemins du Ciel'. Later 
doorkruiste ze de hele wereld met verschillende Belgische luchtvaartmaatschappijen en bouwde 
ze een loopbaan uit in het Belgische leger. 

Naar aanleiding van deze mededeling stuurde de heemkring volgende correctie naar schepen Björn 
Anseeuw. 

Als voorzitter van de Heemkring ’t Schorre Steene kan ik alleen maar verheugd zijn over feit dat 
bij de naamgeving van een park bij het Mispelplein verwezen wordt naar een 
luchtvaartpionierster die haar microbe te pakken kreeg door bezoeken aan het vroegere vliegveld 
van Stene. 
Maar in de mededeling door de stad over deze naamgeving staat een historische onjuistheid en 
een storende fout. 
Cécile Heems is niet in dienst gegaan bij de Air Transport Auxiliary. Zij verbleef gedurende de 
ganse Tweede Wereldoorlog in België. 
Na de inval in België wilde zij wel piloot worden en trachtte zij te vluchten naar Engeland via 
Spanje. Maar aan de Frans-Spaanse grens werd zij opgepakt en voor 6 maanden opgesloten in de 
gevangenis in Gent. Zij was toen 16 jaar. 
Zij werd ter dood veroordeeld maar kon ontsnappen met de hulp van de Weerstand. Na de 
bevrijding van België biedt zij haar diensten aan bij de RAF Belgian Section in Brussel. 
Om geld te verdienen voor een pilootopleiding neemt zij in 1946 dienst als airhostess bij Sabena. 
Zij begint haar opleiding in september 1946 en behaalt haar B-brevet in maart 1947. 
Zij overleed op 23 augustus 2013. 
Haar boek heeft als titel ‘Les chemins du Ciel’ en niet ‘Les Chemens …. 

Overigens waren wij als heemkring liever betrokken geweest bij die naamgeving. Er zijn nog zo 
veel andere vrouwen uit Stene naar wie een straat, plein of park mag genoemd worden. 

Filip Menu, voorzitter 
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De volgende bedrijven en verenigingen steunen onze heemkring

GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - FEEST 

dumon)C c;;;;;;;==== lllElllllll 

Torhoutsesteenweg 482 1 8400 Oostende 
059 804 918 1 oostende@dumonprint.be 

Praat café 

't Steentje 

Steensedijk 92 
8400 Oostende 
~ 0472 348543 
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De volgende bedrijven en verenigingen steunen onze heemkring

IQroufuirij trubhe 

Rouwcentrum Jim RAES 

itvaartzorg \ oor mensen ... 
door mensen ... 

Slachrersstraat 23 - Oo tende 

tel : 059 / 330 007 
gsm: 047 4 / 205 600 

Brouwerij Strubbe 
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Te l: 051 58 81 16 
Fax: 05158 24 46 
i nfo@bro uwe rij-stru bbe. be 
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T 1en1 s~ru~ver 

uinplanning Seys 
erp, aanleg & onderhoud 

Zandvoordeschorredijkstraat ~ 
8400 Oostende 
059/70.13.26 

info@tuinplanningseys.1:5 
WWW.TUINPLANNINGSE 

Met de huifkar door de Schorre. Er zijn 
verschillende route mogelijkheden: 
krekenroute; kidsroute; molenroute; 

permekeroute. 

De huifwagen is ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers (tot 4 per rit) 

Info bij: 
Pe.,fe..,y p ~ 

04-Btó/-.:J_..0.SS. 34-

\IV"VV"VV":f-rw-e-J-.,z_w-ç...d; b-e,, 

~-fy-~z_~ b-e--
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Bis 

De Lisse 
Geert & Betty Vynck-Vanhoutte 

Sang·• pfsza en pa•tabar 
Nfila -en ngan wJendc,.ll}k 
dU'fClrcmt s. dc,DcJCIU• m 

llnrkm Q-,,.0 nn ttu tot t4u 
CID nD t8u tot .S.SU . 

QpBD l'8.D dm ~POllD "1t SQndagsygnd 

ru•tdafl :mwmdllg 
Steen•edfllr .S3 84«) Ooatmde- Stene 

QO Qm mH te nomen bol en 6atol 
0476/ SOB.tliti 069~6 tlU 

UUf1•l@nun.com h•kla C.d'1n 

WWW.UUfla.be 
btw BB078tU.tUB ll1l 006'16611 
Belnu• : B.890 068.8 39#6 :1'4#.1 

Stenedorpstraat 27 - 8400 Oostende 

Tel 059/80 08 82 - Gsm 0478/97 88 70 
www.bistrodelisse.be 

gesloten op maandag en woensdag 
BTW BE-0506 787.188 
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Het bestuur van de heemkring ’t Schorre Steene 

Filip Menu 
voorzitter 

Katrijn Dhooghe-Compernolle 
secretaris 

Roland Defever 
penningmeester 

Daniel Deschacht 
oud-voorzitter 

Patrick Delmouzée 
webmaster 

Robert Lisabeth 
redacteur tijdschrift 

Martine Boels 

Dirk Coghe 

Hugo Devos 

Roger Fockedey 

Aline Vanslembrouck 
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