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HEULE

HEULE Op woensdag 3 januari

werden Frederik Duchi en Sarah

Caenen de gelukkige ouders van

een dochtertje Noor (50 cm ;

3,130 kg). Noor zag het levens-

licht in de kraamafdeling van AZ

Groeninge in Kortrijk. Samen met

broertje Rune zal ze spelen in

Kapelrieland. (EDB-foto EDB)

GEBOORTEN

Noor

Doris Verlinde werd op 10 augus-
tus 1952 in Kortrijk geboren en
woonde in Heule. Ze was de echt-
genote van Filiep Vande Wiele en
de mama van Jill (met Maurizio
Soracco) en Daphne (met Steven
Vancraeynest). Ze was ook altijd
trots op haar kleinkinderen Bian-
ca, Lena, Emma en Thorsten. Do-
ris was tot haar pensioen in 2014
ambtenaar bij het meldpunt van
stad Kortrijk.
Doris Verlinde was de medeo-
prichtster van het Vrijzinnig Cen-
trum Mozaïek, waar ze twintig
jaar lang jaar voorzitter was. Ze
was ook secretaris van het Huma-
nistisch Verbond Kortrijk. Ook in-
zamelacties voor vluchtelingen
konden op de steun van Doris en
haar man rekenen.

TITEL VAN KRAK

Doris was sinds het begin van de
plantjesactie van Kom op Tegen
Kanker in Kortrijk de coördinator.
Solidariteit met de medemens
was vanuit haar vrijzinnige le-
vensovertuiging een belangrijke
waarde. Nadat ze zichzelf al twin-
tig jaar had ingezet voor de actie,
werd ze eind 2013 zelf getroffen
door kanker. Dit hield haar
evenwl niet tegen om zich te blij-
ven inzetten voor de actie. Ze
werd als ervaringsdeskundige
zelfs ook nog een van de vijftien
leden van de stuurgroep van Kom
op Tegen Kanker in Brussel.
Begin 2015 werd ze bij de Krant
van West-Vlaanderen tot Krak van
2014 verkozen. Haar tomeloze in-
zet werd met deze titel beloond.
Ze benadrukte zelf dat ze deze
titel samen met haar man Filiep
verdiend had. Het koppel deed
alles samen. Doris was ook haar
vele vrijwilligers, op wie ze altijd
kon rekenen, heel dankbaar.

BOEGBEELD VAN KOTK

“Ze was de moeder van de vrij-
zinnigen”, zegt voorzitter van het
Vrijzinnig Centrum Mozaïek
John Deloof. “Het valt moeilijk te
omschrijven wat het verlies van
Doris voor de humanistische be-
weging en vrijzinnig centrum
Mozaïek betekent. Ze was twintig
jaar lang een erg gedreven voorzit-
ter en was daarnaast jarenlang het
boegbeeld van Kom Op Tegen
Kanker in Kortrijk.”
“Doris zorgde dat Kortrijk de
meest succesvolle campagne van
Kom Op Tegen Kanker realiseer-
de. Het overlijden van Doris bete-
kent het verlies van een icoon en
een voorbeeld. We zullen haar
herinneren als een erg warme en
zorgzame vrouw, de moeder van
de vrijzinnigen als het ware.”
Ook OCMW-voorzitter Philippe

De Coene heeft Doris op verschil-
lende vlakken leren kennen en
meent te moeten afscheid nemen
van een hele grote, edelmoedige
vrouw. “Doris was een van de me-
debezielers van het vrijzinnig ont-

moetingscentrum. Vroeger had
de vrijzinnige beweging een klein
centrum in de Brugsestraat. Doris
nam samen met nog enkelen de
gedurfde beslissing om het oude
pand in de Overleiestraat aan te
kopen en compleet in zijn origi-
nele staat her in te richten. Ze
durfden het aan om van het klein
lokaaltje met beperkte mogelijk-
heden naar een grote ruimte te
verhuizen, dat geschikt is voor
veel en grote activiteiten. Ze stel-
den zich er met een open geest
ook onmiddellijk open voor de he-
le Kortrijkse bevolking.”

MELDPUNT RAP EN REIN

Toen Philippe schepen werd in
2001 leerde hij Doris ook kennen
in haar hoedanigheid als mede-
werker op de administratie leef-
milieu van stad Kortrijk. “Toen ik
het meldpunt ‘Rap en Rein’ – de
voorloper van 1777 – oprichtte,
was Doris kandidaat om dat nieu-
we meldpunt te bemannen. Zij
was de eerste vrouw die samen
met een collega de oproepen ont-
ving en de opdrachten die daaruit
voortkwamen, doorgaf aan de ver-
schillende interventieploegen. Ze
deed dat heel secuur, op een ge-
paste strenge wijze, zodanig dat
de klachten snel werden opge-
volgd. Mede door Doris’ inzet
werd het meldpunt op korte tijd
een begrip.”
Als coördinator van de plantjesac-
tie van Kom Op Tegen Kanker

kreeg Philippe in september Do-
ris nog op bezoek. 
“Ze vroeg zich af hoe de samen-
werking met de stad voor die actie
nog beter kon in de toekomst en
kwam zelf met een aantal voor-
stellen. Ik vermoed dat ze toen al
wist dat ze niet lang meer te leven
had. Het is een blijk van groot-
moedigheid, als je het nog de
moeite vindt om te overleggen
over hoe je dit in de toekomst nog
kan verbeteren, als je weet dat je
er zelf niet meer bij zal zijn.”
Toen de stad een overlegmoment
met de buurt organiseerde over de
plannen voor een moskee, waren
er heel wat tegenkantingen. “Do-
ris ging op een erg moedige en
rustige manier tegen de negatieve
opmerkingen in. Doris vond dat
we het een kans moesten geven
en dat iedereen zijn plaats moest
hebben. Doris was zelf niet reli-
gieus. Voor iemand die voor de
scheiding van Kerk en staat is,
kwam ze daar toch met een heel
edelmoedig voorstel ! Doris was
echt een ‘grote’ vrouw. 
Er wordt op vrijdag 12 januari om
10 uur afscheid genomen in Vrij-
zinnig Centrum Mozaïek, Over-
leiestraat 15a in Kortrijk. Er wordt
uitdrukkelijk gevraagd geen bloe-
men of kransen mee te brengen,
maar een gift te storten voor ‘Kom
op tegen Kanker’ op het nummer
BE03 4886 6666 6684 met in de
mededeling ‘140-169-041 gift Do-
ris Verlinde’. (EDB)

Afscheid van ‘de moeder
van de vrijzinnigen’
KRAK VAN 2014 DORIS VERLINDE (65) VERLIEST DE STRIJD TEGEN KANKER

HEULE Doris Verlinde is vorige vrijdag op 65-jarige leeftijd overleden. Doris was bekend als een straffe ma-
dam en dat beseften velen, want in 2015 werd ze in onze krant nog tot Krak van Kortrijk verkozen.

Doris, in het gezelschap van haar echtgenoot, Filiep Vande Wiele, werd de Krak van Kortrijk anno 2014. (Foto ED)

John Deloof. (Foto JVGK)

“We zullen haar 
blijven herinneren
als een erg warme
en zorgzame vrouw"

HEULE Francine Deghezelle,

echtgenote van bakker Marnix

Vandermeersch uit de Guido

Gezellelaan, is op 65-jarige leef-

tijd onverwacht overleden. Ze

werd toevallig door een buurman

aangetroffen naast haar wagen

op de garageoprit, die uitgeeft

op een toegangsweg achter de

woning. De opgeroepen hulp-

diensten hebben nog tevergeefs

geprobeerd om haar te reanime-

ren. Die morgen was Marnix naar

het huis van hun dochter, die

vroeg uit werken gaat, om haar

zoontje naar school te begelei-

den. Wat later zou Francine hem

met de wagen ophalen. Nog voor

haar man en dochter naar huis

konden komen, was ook het

parket ter plaatse. Zij was een

natuurlijke dood gestorven.

Francine Deghezelle groeide op

in Harelbeke als oudste van

zeven kinderen, de andere zes

allemaal zonen. Ze trouwde met

bakkerszoon Marnix Vander-

meersch, die eerst zelf in een

Kortrijkse banketbakkerij werkte.

Toen vader Marcel Vander-

meersch zijn bakkerij stopzette,

nam Marnix die over. Francine

was eerst naaister, werkte daarna

bij Sterima (Bissegem) en werd

dan bakkersvrouw. Ze was de

moeder van Daphny, die in de

Stadelaan woont. Kleinzoon Xian

Dooms was oma’s oogappel. Ze

ging hem graag aanmoedigen als

jeugdvoetballer bij Gullegem. De

afscheidsdienst rond de asurne

heeft plaats op maandag 15 janu-

ari om 10 uur in de Sint-Eutropi-

uskerk. (NOM-Begr. Debonné)
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