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Contact
..................................................................

Q Apotheker
Donderdag 21 oktober : apotheek
Casier, Meensesteenweg 161 Bos-
molens – vrijdag 22 oktober : apo-
theek Christiaens, Grote Maerkt 17
Izegem – zaterdag 23 oktober :
apotheek Vande Weghe, Roese-
laarsestraat 36 Izegem – zondag
24 oktober : apotheek De Bosmo-
lens, Meensesteenweg 82 Izegem
– maandag 25 oktober : apotheek
Hofmann, Kortrijksestraat 114 Ize-
gem – dinsdag 26 oktober : apo-
theek Carsier, Meensesteenweg 82
Bosmolens – woensdag 27 okto-
ber : apotheek Dosie, Roeselaarse-
straat 264 Izegem – donderdag 28
oktober : apotheek Honoré, Gents-
heerweg 6 Izegem.

q Wachtdienstnr : 0900 10 500

Weekdienst
..................................................................

Q Geboorten
Hoi-Lam Man, Roeselaarsestraat
104, Izegem – Xenne Decouttere,
Em. Neirynckstraat 13, Lendelede
– Jules Vandenhende, School-
straat 22, Ingelmunster – Henri
Debouver, Tieltstraat 144C, Meu-
lebeke – Youssef El Hachemi, Mo-
lenweg 16, Izegem – Thomas Van
Haute, Beiaardstraat 28, Lendele-
de – Ilias El Amrani, Bruggestraat
113/205, Ingelmunster – Elise
Vandenheede, Sint-Sebastiaan-
slaan 20, Izegem – Frauke Van-
steelandt, Jacquetbosstraat 11,
Spiere-Helkijn – Jasper Cloet,
Meensestraat 149, Izegem – Gar-
celle Bourgeois, Aimé Behaeghe-
straat 8, Kachtem.

Q Overlijdens
Ivonne Pattijn, °17/04/1925, wed.
v. Joseph Vermaut, Sint-Tillostraat
7/12, Izegem – Maurice Ghes-
quiere, °28/01/1927, echtg. v.
Marie Guillemyn, Weststraat 53,
Ingelmunster.

Burgerlijke stand
..................................................................

Huwelijken
..................................................................

Q Birger en Dieter

IZEGEM – De heer Birger Devos
uit Ingelmunster en de heer Die-
ter Depoortere uit Lichtervelde
gaven elkaar het ja-woord op het
stadhuis van Izegem. Het paar
gaat wonen in de Nederweg 151
in Izegem. (Foto CLY)

Q Kris en Veronique

IZEGEM – Op het stadhuis van
Izegem werd het wettelijk huwe-
lijk voltrokken tussen de heer Kris
Labeau uit Veure en mevrouw Ve-
ronique Vermeersch uit de Wijn-
gaardstraat in Izegem. Het jonge
paar heeft een vaste stek
gevonden in de Zwingelaarstraat
38 in Izegem. (Foto CLY)

Q Eddy en Francisca

IZEGEM – Eddy Walraevens,
monteerder, en Francisca, ver-
koopster, stapten op vrijdag 15
oktober in het huwelijksbootje.
Het koppel blijft op hun huidig
adres wonen in de Maria van
Bourgondiëstraat 24. (Foto Frank)

Huwelijken
..................................................................

Geboorten
.................................................................................................................................................................................................................

Q Garcelle

KACHTEM – Pascal Bourgeois en
Delphine Rosseeuw zijn op 14 ok-
tober de trotse ouders geworden
van dochter Garcelle (46,5 cm;
2,610 kg). Samen met broer Ar-
mand gaat Garcelle wonen in de
Aimé Behaeghestraat 8 in Kach-
tem. (Foto BVB)

Q Michèle

IZEGEM – Mathias Verougstrae-
te en Veronique Moyaert verwel-
komden op 11 oktober hun eer-
ste spruit in het Stedelijk Zieken-
huis in Roeselare. Michèle
(50 cm; 2,490 kg) gaat wonen in
de Roeselaarsestraat 489 in Ize-
gem. (Foto BVB)

Q Femke

IZEGEM – Op 28 september
kreeg Dieuwke er een zusje bij :
Femke (52 cm en 3,730 kg). Ze
werd geboren in de kraamafde-
ling van de Izegemse Sint-Jozefs-
kliniek. De trotse ouders zijn
Kaatje Vancayseele en Pascal Ver-
faillie uit de Beukendreef 13. (Fo-
to Frank)

Q Ella

IZEGEM – Hakeem Adesanya en
Bieke Vens zagen hun liefde be-
zegeld met een dochtertje. Ella
(51,5 cm; 3,585 kg) kwam op 17
oktober ter wereld in de Sint-Jo-
zefskliniek. (Foto BVB)

Q Elise

IZEGEM – Het gezin van Lorenzo
Vandenheede en Isabel Vande-
maele werd op 11 oktober uitge-
breid met een dochtertje, dat ge-
boren werd in de Sint-Jozefskli-
niek in Izegem. Elise (51 cm;
3,360 kg) gaat samen met broer
Nicolas wonen in de Sint-Sebasti-
aanlaan 20 in Izegem.

Q Jasper

IZEGEM – Het gezin van Davy
Cloet en Emmy Leflere werd ver-
heugd met de geboorte van Jas-
per (49,5 cm; 3,290 kg). De spruit
kwam op 12 oktober ter wereld
in de Izegemse Sint-Jozefskliniek.
Samen met zus Liene gaat Jasper
wonen in de Meensestraat 149 in
Izegem. (Foto BVB)

IZEGEM – Ivonne Pattijn over-
leed na een verblijf van drie da-
gen op donderdagmorgen 14 ok-
tober in de Sint-Jozefskliniek. Zij
was sinds 22 maart 2009 de we-
duwe van
Joseph
Vermaut
en werd
in Izegem
geboren
op 17
april
1925.
Ivonne
trouwde
in 1946 met Joseph die meester-
gast was bij Talonform aan de
Prins Albertlaan. Later werkte hij
ook nog voor borstelfabrikant Ca-
sier. Ivonne werkte eerst in de
schoenenfabriek van Clement in
de Nieuwstraat en de laatste ja-
ren voor zij in 1980 stopte met
werken was haar werkgever ook
de firma Talonform. Ivonne en Jo-
seph waren wel reislustig en gin-
gen ondermeer op vakantie naar
Spanje, Italië, Joegoslavië en Roe-
menië. De laatste jaren vulde
Ivonne haar vrije tijd op met brei-

en haakwerk of het invullen van
kruiswoordraadsels. Als er op tv
een wielerwedstrijd werd uitge-
zonden dan miste Ivonne die
maar zelden. Zij zorgde ook heel
wat keren voor de opvang van
kleinkinderen. Ivonne was een
heel meegaande vrouw en klagen
stond niet in haar woordenboek.
In 1999 verhuisde het koppel
naar een appartement aan de
Sint-Tillokerk. Eén jaar later werd
Ivonne getroffen door een trom-
bose en stappen ging daarna erg
moeilijk. Een drietal maanden ge-
leden kon Ivonne haar intrek ne-
men in het rustoord Sint-Vincenti-
us in de Hogestraat in Kachetem.
Zij was de moeder van Patrick en
Geert. Hun echtgenoten zijn Ma-
ryke Sohie en Ina Breemeersch.
Ivonne was de oma van Jürgen,
Sander en Emely. Jürgen en Van-
nessa Vandamme zijn de trotse
ouders van Kiyana (7) en Jay (2). 

De gebedsdienst voor Ivonne
werd op woensdag 20 oktober in
de aula van het crematorium De
Blauwe Toren in Brugge gehou-
den.

(LDB)

Overlijdens
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Q Ivonne Pattijn

IZEGEM – Op zaterdagmorgen 16
oktober 2010 overleed Maurice
Ghesquiere in de Izegemse Sint-
Jozefskliniek. Hij werd op 28 janu-
ari 1927 in Izegem geboren en
was de echtgenoot van Marie-
Louise
Guille-
myn.
Maurice
trouwde
in 1949
met Ma-
rie-Louise
en het
koppel
ging in de
Guido Gezellestraat 35 in Emel-
gem wonen.
Maurice werkte eerst in de schoe-
nenfabriek Dekimpe aan de Gent-
sestraat. De laatste jaren van zijn
loopbaan was hij aan de slag bij
meubelfabrikant Aurora aan de
Krekelmotestraat. Op 57-jarige
leeftijd kon hij met brugpensioen.
Maurice was fanionspeler van
voetbalclub KFC Izegem tijdens
de gloriejaren. In het seizoen
1950-1951 werd er met onder-
meer André Deprez in tweede na-

Q Maurice Ghesquiere
tionale afdeling gevoetbald. In
1960 werd Maurice speler-trainer
bij Langemark. Twee jaar later
werd hij gevraagd om jeugdtrai-
ner bij zijn oude club te worden.
Maurice deed dat trainingswerk
tot 1982.
Maurice is tot de laatste tijd
steeds een hulpvaardige persoon
gebleven. Familiebanden waren
voor hem heel belangrijk. Hij was
ook liefhebber van kaarten en met
Marie-Louise en de vrienden Annie
en Lucien werd om beurt elke
week een aantal partijen ge-
speeld. Uitstappen werden naar
Middelkerke gedaan in de chalet
van de zoon. Daar ging Maurice
met de kleinkinderen in de duinen
wandelen en een leuke tijd bele-
ven. In 1980 verhuisden Marie-
Louise en Maurice naar de Zonne-
bloemlaan 12/11. Maurice was de
pa van Johan en Filip. Hun echtge-
noten heten Christine Prime en
Katrien Vervaecke. De vijf kleinkin-
deren van Maurice zijn Eline, Levi,
Siel, Lore en Lise. Achterkleinkind
Kirsten is nu al twaalf jaar. De uit-
vaartmis had plaats op donderdag
21 oktober in de dekanale kerk
van Sint-Tillo. (LDB)
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Patrick Vanlerberghe was in-
dustrieel ingenieur Bio Che-

mie en werkte voor de Vlaamse
Milieu Maatschappij. Vorig jaar in
mei werd hij vervroegd met pensi-
oen gestuurd omdat hij door zijn
ziekte het werk niet meer aankon
en nooit meer zou aankunnen.
Patrick was een sportieve kerel en
tenniste heel veel. „Precies tijdens
het tennissen ondervond hij dat
het fysiek achteruitging met hem”,
zei zijn oudste dochter Birde (22).
„Hij speelde trager en sleepte al
eens zijn voet. Dat werd steeds er-
ger en na raadpleging van ver-
schillende dokters, kreeg hij twee
en een half jaar terug te horen dat
hij de niet erfelijke vorm van de
spierziekte ‘Amyotrofe Lateraal
Sclerose’ (ALS) had, waarbij de
levensverwachting slechts 3 tot 5
jaar is. In het begin reageerde hij
vrij positief op de ziekte, maar
toen zijn toestand heel snel ver-
slechterde, zakte de moed hem in
de schoenen.”

wat hij nodig had of waar hij pijn
had, tenzij via de spraakcomputer
en dat duurde dan voor hem veel
te lang. Patrick zat door die ‘rot-
ziekte’ gevangen in zijn eigen li-
chaam. Zijn toestand ging de laat-
ste weken fel achteruit en sinds
vorige week donderdag heeft de
naaste familie bij hem gewaakt.
Hij wilde geen sondevoeding meer
en kreeg palliatieve sedatie. Dat
betekent dat ze alleen nog de pijn
verlichtten via onder andere mor-
fine. Patrick heeft wel in die laat-
ste dagen heel bewust van onze
dochters en familie afscheid kun-
nen nemen.”
Voor Birde en Lotte is het af-
scheid van hun vader een zware
klap, ondanks het feit dat ze wis-
ten dat hij niet lang meer zou le-
ven. Maar het besef dat ze er altijd
waren als hij ziek was, zal een
grote troost zijn.
Patrick Vanlerberghe is van Per-
vijze afkomstig en werd geboren
op 20 september 1958 in Veurne.
Hij is de zoon van Germain Van-
lerberghe (+) en Viviane Morael.
Hij had een zus Patricia en een
broer Hans. Hij was lid van Ten-
nisclub ‘De Schakel’.
Patrick wordt zaterdag 23 oktober
begraven. Om 13.30 uur is er de
burgerlijke afscheidsplechtigheid
in de aula van het Uitvaartcentrum
Snoeck in de Bellevuestraat 24. 

(IB)

Patrick werd een jaar lang thuis
verzorgd door zijn dochters Birde
(22) en Lotte (20). „In het begin
verliep dat vlot, maar dit jaar werd
het steeds moeilijker om mijn pa
thuis te verzorgen”, vervolgt Bir-
de. „Hij verbleef korte tijd in De
Plataan en Ten Bos, maar in juli
koos hij voor het Zorghotel Heilig
Hart in Kortrijk, omdat ze daar er-
varing hebben om ALS-patiënten
te verzorgen.”

Rotziekte
De laatste maanden kon Patrick
bijna niks meer. Zelfs spreken
ging niet meer. „Patrick kon fy-
siek niets meer, zijn lichaam takel-
de af maar zijn geest niet. Hij
bleef altijd heel bewust en dat
maakte het voor hem dubbel zo
moeilijk”, zegt zijn ex Carine
Duyck, die Patrick trouwens in
heel die moeilijke periode altijd
geholpen en gesteund heeft. „De
zorg die hij nodig had, was heel
groot. Hij kon niet meer zeggen

ALS-patiënt Patrick Vanlerberghe (52) – twee weken geleden nog te zien in Koppen – overleden

„Hij nam rustig afscheid van iedereen”
Q IZEGEM/KORTRIJK – Maandag is de 52-jari-
ge Patrick Vanlerberghe uit de Pieter De Co-
ninckstraat 31 op de Bosmolens overleden in
Woon- en Zorghotel H.-Hart in Kortrijk. Patrick
leed aan de spierziekte ALS. Op 7 oktober ge-
tuigde hij nog in het tv-programma ‘Koppen’
op Eén over die vreselijke ziekte. 

Birde (boven) en Lotte zorgden voor hun pa Patrick Vanlerberghe. (GF)

Pieter Vangheluwe was een ge-
dreven ondernemer die zich

bewust was van zijn Vlaamse ei-
genheid. In 1969 nam hij, samen
met zijn broer Guido, de leiding
van het familiebedrijf over van
zijn vader Jozef. Winsol was toen
gespecialiseerd in het maken van
rolluiken. Omdat Piet de concur-
rentie altijd één stapje voor wou
zijn, besloot hij de activiteiten ge-
leidelijk uit te breiden met pvc en
aluminium ramen, balustrades, ga-
ragepoorten en glasstraten. Zo
werden in 1973 drie bedrijven
overgenomen in Brussel, Antwer-
pen en Limburg. Later werd Win-
sol ook actief in Bretagne (Frank-
rijk).

Broer Guido verongelukt
In 1978 startte Winsol in Aalter
met de productie van zonnewering
en vouwdeuren. Twee jaar later

de Roeselaarsestraat 542 die in
1995 werd opgeleverd, kreeg
Winsol de stedelijke architectuur-
prijs toegekend in de categorie be-
drijfsgebouwen. In 1996 werd
Aluco in Ardooie overgenomen.
Eind jaren 90 werden ook de
markten in Engeland en Ierland
aangeboord, en kwamen er ookin
Frankrijk verschillende bedrijven
bij. Het jaar 2006 ten slotte, was
dat van de verkoop van nv Win-
sol.

Familieman
Vanaf 1976 tot op vandaag was
Piet actief lid van Lions Club Ize-
gem. Piet was ook een familieman
die kon genieten van het samen-
zijn met zijn kinderen en kleinkin-
deren, een gevoelige man die de
laatste jaren meer en meer kon ge-
nieten van het geluk van de men-
sen rondom hem. Piet was de va-
der van Griet, Katrien, Lieven en
Elisabeth. Hun echtgenoten zijn
Frank Denys, John Roose, Alexia
Saey en Tom Defeyter. Zijn klein-
kinderen heten Emma, Arthur,
Achiel, Helena, Maxim,Tom, Fe-
lix, Alice, Jules, Thomas en Pie-
ter. De uitvaartmis zal op zaterdag
23 oktober om 11 uur gecele-
breerd worden in de decanaatskerk
van Sint-Tillo. (LDB)

kwam zijn broer Guido om in een
verkeersongeval en stond Piet er
alleen voor. In het bedrijf spraken
de medewerkers hem aan als
‘mijnheer Piet’ of ‘Piet’ wat liet
verstaan dat hij sociaal bewogen
was en erg bekommerd om het
welzijn van wie voor hem werkte.
Hij was een eerlijk man, streng en
rechtvaardig en stond stevig met
beide voeten op de grond.
In 1970 telde het bedrijf 100 per-
soneelsleden, in 2006 waren er dat
al 650. Onder zijn leiding steeg de
omzet steeg van 100 miljoen Bel-
gische frank naar zowat 100 mil-
joen euro. Na de oprichting van
Winsol Nederland werden ook
meerdere vestigingen over heel
Frankrijk geopend.
In 1990 werd gestart met het in-
richten van nieuwe showrooms in
alle Belgische afdelingen. Na een
uitbreiding van de bedrijfsite aan

In memoriam : Pieter Vangheluwe (Winsol Group)

Bezieler van Winsol
Q IZEGEM – Op zondagnamiddag 17 oktober
overleed de 66-jarige Pieter Vangheluwe, ge-
wezen bedrijfsleider van de Winsol Group, on-
verwacht na een verblijf van vier dagen in het
Roeselaarse Heilig Hartziekenhuis. Hij werd in
Izegem geboren op 6 oktober 1944 en was
sinds 1970 de echtgenoot van Gudrun Vyncke.

Pieter Vangheluwe stond jarenlang mee aan het hoofd van Winsol.
(GF)


