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BRUGGE FAMILIE

Geboorten

24 januari

Lias Coppens, zoon van Björn

Coppens en Sielke Chielens

(Zuienkerke).

Renée Demey, dochter van

Bram Demey en Shauny

Maes (Brugge).

25 januari 

Cas Uyttenhove, zoon van

Iemen Uyttenhove en Sarina

Popelier (Zedelgem).

27 januari 

Renée D'heedene, dochter

van Karim D'heedene en

Elien Tanghe (Diksmuide).

Miel Van de Walle, zoon van

Mo Van de Walle en Sien

Verplancke (Brugge).

28 januari

Ralph Boonefaes, zoon van

Pieter Boonefaes en Bo Mus-

schoot (Brugge).

Overlijdens

23 januari 

Julia Alharky (°23/12/2022),

Georges Van Houtte (°05/02/

1936), Robert Van Quickel-

borné (°13/06/1942), Yolanda

Claerbout (°02/11/1946), Jo-

seph Gruyaert (°03/02/1942),

Arlette Calleeuw (°10/11/1938),

Josiane Lekens (°04/06/1934).

24 januari

Marie Thérèse Van Ryckeg-

hem (°04/01/1928), Rudiger

Raeman (°26/01/1946), Geor-

ges De Roeck (°27/05/1934),

André Devulder (°07/08/

1934), Germaine De Gryze

(°26/04/1922), Rosette Moret

(°11/11/1945), Monique Elaerts

(°16/05/1950).

25 januari 

Fernand Harnisfeger (°16/05/

1936), Guido Dobbelaere

(°31/10/1929), Alfred De Rycke

(°25/07/1941).

26 januari 

Denise Rock (°29/04/1942),

Suzanne Casteleyn (°07/11/

1932), Angelina De Grande

(°24/04/1946), Helena Bekaert

(°14/11/1934), Norbert De Vos

(°14/05/1931).

BURGERLIJKE
STAND

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 DELA
DB644991L9

BRUGGE In het Mintus woonzorgcentrum Hallenhuis werd dinsdag de 100ste

verjaardag gevierd van Wilhelmina Christiaens. Ze is beter gekend als Mientje

en ze geniet volop van de goede zorgen in het woonzorgcentrum. Ze genoot

dinsdag van een aperitiefje, kleuters kwamen liedjes zingen voor haar en de

Brugse schepen Pablo Annys ging namens Mintus bij Mientje langs met een

mooie bloemenruiker. Mientje genoot met volle teugen van haar feest. (SR)

Wilhelmina ‘Mientje’ viert eeuwfeest

“Ik heb hier naar uitgekeken,

want ik doe mijn werk veel te

graag”, zegt Jurgen, die sinds 2005

bij BEP Europe als elektrisch

monteur werkt en er instaat voor

de bekabeling van testbanken

voor onder andere de auto-indus-

trie. “Voorlopig werk ik enkel in

de voormiddag. Ik heb ondertus-

sen 75% van mijn longinhoud te-

rug en de fijne motoriek is ook

verbeterd. Driemaal per week ga

ik nog langs bij de kinesist en ik

hoop dat het allemaal nog wat be-

ter wordt, zodat ik ook weer vol-

tijds zal kunnen werken. Als het

zover is, ga ik voor het werk weer

de wereld rond. Rusland, Mexico,

Zuid-Afrika, Brazilië, China,…ben

ik allemaal al geweest. Samen met

collega’s, maar die zie ik meer als

vrienden.”

SPORTIEVE DRAAD

Jurgen is vast van plan om ook de

sportieve draad weer op te ne-

men. “Ik ben het langst spelend

lid van Krachtbalclub Sint-Mi-

chiels. Daar ga ik nu kijken als

mijn tweelingzoontjes Jordy en

Jary er spelen, maar ik hoop ooit

zelf nog te kunnen spelen. Vroe-

ger heb ik ook minivoetbal ge-

speeld en, hoewel je dat afgaand

op mijn lichaamsbouw niet zou

denken, heb ik ook meer dan 20

jaar aan Kempo gedaan … In de-

cember 2021 verplaatste ik me

nog met een rollator, maar laatst

heb ik toch al 12 kilometer in de

Ardennen gewandeld, weliswaar

met de nodige stops.”

DOORZETTINGSVERMOGEN

Jurgen ziet het helemaal zitten,

zoveel is duidelijk, en ook Frede-

rik Caluwe, verantwoordelijk voor

de productiecontrole bij BEP Eu-

rope, heeft er een goed oog in.

“De artsen en kinesisten geloven

er ook in en we gaan ook zelf hel-

pen meezoeken naar het ideale

integratietraject voor Jurgen en

naar wat voor hem, in zijn toe-

stand, het meest geschikt is om

uit te voeren. We hopen dat zijn

fijne motoriek nog zal verbeteren

en die is intussen al heel wat ver-

beterd. Gezien zijn enorm door-

zettingsvermogen, denken we dat

Jurgen weldra weer fulltime zal

kunnen werken.” (CGRA)

Coronaslachtoffer Jurgen warm
onthaald bij terugkeer naar werkvloer 

Een glunderende Jurgen Rosseel bij zijn terugkeer naar BEP Europe. (foto CGRA)

BRUGGE Jurgen Rosseel (48) ging woensdag voor het

eerst sinds lang weer aan de slag bij BEP Europe. Zijn

collega’s gaven Jurgen, die in mei 2021 corona opliep

en zwaar ziek werd, een erg warm onthaal. 

Uitvaartzorg op maat

Edmond & Peter Verlinde
Uitvaartcentrum met aula

Zandstraat 332 - 8200 Sint-Andries
wij zijn al 45 jaar een Brugs familiebedrijf 

met persoonlijke dienstverlening.
24u/24u en 7/7 dagen bereikbaar bij overli jden

www.uitvaartverlinde.be - 050 31 16 72
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UITVAARTCENTRUM

Bleyaert
050 35 18 46 | 24u/24u en 7/7 dagen

Wij staan u met raad en daad bij

voor, tijdens en na de uitvaart.
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• organisatie uitvaart van A tot Z

• nabestaandenzorg

• eigen rouwdrukwerk

• eigen funerarium en aula

Moerkerksesteenweg 77, Sint-Kruis

Generaal Lemanlaan 156, Assebroek

Kardinaal Cardijnstraat 8, Sint-Andries

bleyaert@dela.be

www.uitvaartcentrum-bleyaert.be

Ontdek jouw 
lezersvoordeel
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kw.be/shop

DB704240B1

rouwberichten@kw.be

051 26 66 82

Overlijdensbericht,
herdenkingsbericht of

dankbetuiging.

Neem contact op met je
begrafenisondernemer of via
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Mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
mijn zus, broer, schoonzus, neven en nichten

melden u het overlijden van

mevrouw

Rachel Van de Slycke
weduwe van de heer Robert Lezaire († 2000)

geliefde van de heer Germain Devisch († 2022)

geboren in Kaprijke op 14 februari 1934 en
thuis overleden in Sint-Andries op 1 februari 2023.

Het was de wil van Rachel haar lichaam af te staan aan de wetenschap.

We nemen afscheid van Rachel tijdens een eucharistieviering
die zal plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Andreas en

Sint-Anna in Sint-Andries, Gistelse Steenweg 491,
op zaterdag 11 februari 2023 om 10.30 uur.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Dank aan mijn huisarts, thuisverpleging en allen die mij kwamen bezoeken.

Rouwadres: Fam. Rachel Van de Slycke, Zandstraat 332,
8200 Sint-Andries

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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