
(BH11/2)

I 16
VRIJDAG 29 MEI 2020

BRUGGE FAMILIE

BRUGGE/LOPPEM Op woensdag

20 mei is de Brugse gerechts-

deurwaarder Eddy Vynck (66)

overleden, na een ziekte die hij

waardig en rustig droeg. De uit-

vaart vond in intieme kring plaats,

thuis in de Vijvers in Loppem. De

buren konden omwille van de

coronacrisis dit herdenken niet

bijwonen, maar ze stonden alle-

maal achter de haag om voor

Eddy te applaudisseren. Dit be-

wijst dat Eddy Vynck een “schone

mens” en “heel sociaal man” was,

zoals in een afscheidsbrief staat.

Tijdens de plechtigheid werd het

lied ‘Je sais’ van Jean Gabin

gespeeld. Eddy Vynck was een

groot liefhebber van Frankrijk en

het Franse chanson. 

Zijn andere grote liefde was de

zee. Na de crematie werd hij aan

de zee toevertrouwd. De bescher-

ming van zijn gezin kwam altijd op

de eerste plaats. Een goede

vriend typeerde hem als volgt: “Je

liet niet makkelijk in je hart kijken,

je was onhandig in het uiten van

gevoelens, maar toch was je een

genereuze man. Geen man van

groot vlagvertoon, niet altijd even

volgzaam, een vrijbuiter, maar

tegelijkertijd ook zacht gekookt.”

DE ALLERJONGSTE

GERECHTSDEURWAARDER 

Eddy Vynck werd geboren op 2

mei 1954 in Nieuwpoort, maar

groeide op in Brugge, waar vader

Albert deurwaarder bij de belas-

tingen was. Hij liep school in het

Atheneum in Sint-Michiels en

volgde nadien hoger onderwijs in

de School voor Rechtsweten-

schappen in Antwerpen. Op 27-

jarige leeftijd werd hij benoemd

tot gerechtsdeurwaarder en was

daarmee voor Vlaanderen de

jongste in dit ambt ooit. 

Hij liep stage bij gerechtsdeur-

waarder René Delanoy in de

Sint-Jorisstraat en nam later, na

het overlijden van zijn patron, het

kantoor over, samen met vennoot

Bernard Raes. Nadien voegde

Axel Leys zich bij de associatie in

de Leopold II-laan. 

De voorbije maanden werd Eddy

Vynck wegens ziekte in de zaak

vervangen door zijn oudste zoon

Stephen. Zijn jongste zoon Lieven

is de zaakvoerder van het gelijk-

namige restaurant in de Philip-

stockstraat. Eddy Vynck laat naast

zijn echtgenote Marijke De Vestel,

zijn twee zonen en vijf kleinkinde-

ren na.

(SVK)

Genereuze Eddy
Vynck overleden
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Begrafenissen - crematies - nabestaandenzorg -
uitvaartverzekeringen - gratis voorafregeling

UITVAARTZORG

ACKAERT - VANDE WOESTIJNE

050310919

24u/24u en 7/7 dagen bereikbaar
Persoonlijke organisatie en advies voor elk budget

Eigen rouwdrukwerk
Nabestaandenzorg

Karel de Stoutelaan 51
8000 Brugge

ackaert@dela.be

Partner van DELADB644991L9
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Uw naam staat geschreven in de palm van Gods hand
(Naar Jesaja)

Gwenny VERMEERSCH (†)

    haar dochter

F. en D. SCHAEVERBEKE-DEGRANDE

      haar vertrouwenspersonen

melden u het heengaan van

MEVROUW

Cavella GLIBERT
Echtgenote van wijlen de heer Josef VERMEERSCH

Zij is geboren te Brugge op 7 augustus 1922
en is er van ons heengegaan op 18 mei 2020.

Wij namen afscheid van Cavella in strikte intimiteit.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING

Onze oprechte dank en waardering gaan uit naar haar huisarts Dr. Yen Deledicque en 
naar de directie en het personeel van het WZC Prinsenhof.

ROUWADRES:
Familie Glibert Cavella p/a Uitvaartzorg Bleyaert, 
Moerkerkse Steenweg 77, 8310 Sint-Kruis

 Uitvaartzorg  Bleyaert | Brugge | 050 35 18 46 | bleyaert@dela.be

D
B

6
6
5
5
7
5
E

0

“ Mijn ziel verlangt naar de levende God, 

wanneer zal ik hem onder ogen zien ? ” 

(Psalm 42,3)

Werd in de vreugde van de Heer opgenomen

Zuster Monique D’HOOGHE

( Mère Idès-Marie)

Religieuze van Sint-Andreas

Geboren te Brugge op 8 juli 1920,

door de geloften aan God toegewijd op 19 maart 1949,

tot de volheid van het Leven door de Heer geroepen

op 17 mei 2020 te Ramegnies-Chin.

Dit melden u

De algemene Overste en de Religieuzen van Sint-Andreas

Vanwege ook de neven en nichten en hun kinderen en kleinkinderen van de families

CALLEBAUT, FLOUR,

D’HOET, VERVAECKE, VERSCHOORE,

GUIDICI, VILLEMEEUWS, VANDEN EYNDE, VANDEN BULCKE

De viering van de begrafenis vond plaats in de kapel van de zusters 

op maandag 25 mei in de intimiteit van de gemeenschap.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

De Religieuzen van Sint-Andreas

7520 Ramegnies-Chin - Chaussée de Tournai, 55
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Wij melden u het overlijden van

de heer

Marc De Smet

stichter van Euro-Forklifts n.v.

echtgenoot van mevrouw Liliane Van Ootegem

geboren te Eeklo op 28 november 1949 en 
overleden in het AZ Sint-Lucas te Assebroek op 20 mei 2020.

Liliane Van Ootegem 

zijn echtgenote

Paul De Smet en Griet Vanacker

Patricia De Smet

zijn kinderen

zijn kleinkinderen

De familie dankt het personeel van het AZ Sint-Lucas en zijn huisarts dokter 
Luc Vogelaers.

Omwille van bijzondere overheidsmaatregelen hebben we in intieme familiekring 
afscheid genomen van Marc op donderdag 28 mei 2020 om 11.30 uur in de aula van 
het uitvaartcentrum Verlinde te Sint-Andries.
Aansluitend werd zijn asurne bijgezet in het columbarium op de begraafplaats van 
Brugge Centraal.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

ROUWADRES: Krom Genthof 6/0101, 8000 Brugge

Uitvaartverzorging Edmond en Peter Verlinde, 
Zandstraat 332, 8200 Sint-Andries, 050/31.16.72
condoleren kan ook via www.uitvaartverlinde.be
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Michiel en Ingrid De Wulf - Van Maele, kinderen en kleinkinderen

Christiaan en Dorine Van Maele - Van den Bossche,
kinderen en kleinkinderen

Peter en Rita Gallein - Van Maele, kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

melden u het heengaan van

MEVROUW

Julia De Visch
Zaakvoerster van kruidenierswinkel ‘In den appel’

echtgenote van wijlen de heer Achille Van Maele

geboren te Sint-Andries op 29 december 1921 en
van ons heengegaan te Brugge op 20 mei 2020

 De afscheidsplechtigheid voor Julia heeft plaatsgehad in intieme kring. 

 Online condoleren kan op www.uitvaartcentrum-bleyaert.be

Rouwadressen:
Legeweg 75, 8200 Sint-Andries
Lijnmetestraat 6, 8730 Oedelem
Kouter 3, 8490 Snellegem

Uitvaartzorg Bleyaert | 050 35 18 46 | bleyaert@dela.be
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Zijn familie meldt u het heengaan van

DE HEER

François Lantsoght

geboren te Brugge 29 januari 1927 

en er van ons heengegaan in het WZC Engelendale op 22 mei 2020

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad in intieme kring.

Online condoleren kan op www.uitvaartcentrum-bleyaert.be

Rouwadres: 

Patrick Lantsoght, Brugse Steenweg 294, 8000 Koolkerke

Uitvaartzorg Bleyaert | Brugge | 050 35 18 46 | bleyaert@dela.be
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BRUGGE De bekende Brugse car-

dioloog Luc Missault (58) is op 22

mei plots overleden. Hij was sinds

1994 cardioloog in het AZ Sint-Jan

en was voorzitter van de Cardio-

logische Liga. Luc werd geboren

op 9 oktober 1961 in Knokke-

Heist. Hij ging naar het Sint-Lo-

dewijkscollege en studeerde na-

dien geneeskunde aan de UGent.

Na enkele jaren als assistent aan

het Gentse Universitair Zieken-

huis werd hij op 1 juni 1994 aan-

gesteld tot cardioloog in AZ Sint-

Jan. Hij was gehuwd met Berna-

dette Raman, woonde in de om-

geving van Gent en laat twee zo-

nen, Ralph en Michaël, na. Als

voorzitter van de Cardiologische

Liga riep hij de Belgische over-

heid op om maatregelen te ne-

men, zodat onze suikerconsump-

tie zou halveren. (SVK)

Bekende cardioloog Luc
Missault plots overleden

Luc Missault. (gf)




