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KLEINKINDEREN DELEN VIOOLTJES UIT

«Mama ging door het vuur,
voor ons en het goede doel»
KORTRIJK

Doris werd met recht en reden de
koningin van de azaleaverkoop in
september genoemd. «Want
Kortrijk was dankzij haar bijzon-
der grote engagement 24 jaar de
best verkopende stad in Vlaande-
ren», stelde voorzitter Rik Duyck
van de stuurgroep van Kom op te-
gen Kanker. Doris streed zelf vier
jaar tegen een zeldzame lever- en
galwegkanker. 
Ze stierf vorige week vrijdag. «De
ironie van het lot kan wreed zijn»,
vervolgde Rik Duyck. «Maar zelfs
die agressieve kanker weerhield
haar niet om zich meer dan ooit
tevoren hard in te zetten.»

Madame la présidente
Doris was gehuwd met Filiep

Vande Wiele en mama van Jill en
Daphne. «Mama ging altijd in vol-
le overtuiging op haar doel af, als
een stier op een rode lap», las Jean
Pierre Leleu, die vrijdag de plech-
tigheid leidde, voor uit een brief
van Daphne. «Ze ging door het
vuur, voor vrienden en familie en
het goeie doel. Maar papa, ver-
geet jezelf niet. Zonder jou zou ze
het nooit gekund hebben. Jullie
waren een geoliede machine», al-
dus Dahpne. Doris had vier klein-
kinderen: Bianca, Lena, Emma en
Thorsten. De kleinkinderen deel-
den gisteren viooltjes uit aan de
aanwezigen. Doris was eveneens
streng en recht door zee. Net
dankzij die eigenschappen lukte
het haar om vrijzinnig centrum

Mozaïek mogelijk te maken,
open sinds 2002 op Overleie.
«Madame la présidente was
haar bijnaam, een vrijzinnige
ijzeren dame», stelde Jean
Pierre Leleu.

«Zorg goed voor el-
kaar»
Haar veelzijdigheid was in-
drukwekkend. Zo had ze ja-
ren geleden een groenten- en
fruitwinkel in de Leiestraat.

Ze werkte verder bij de stad,
waar ze onder meer de dienst
Rap en Rein hielp opstarten,
voorloper van het meldpunt
1777. Ze was ook bij de vrij-
metselarij, een broederschap
van mensen die onder meer
naar wederzijdse hulp stre-
ven. Van het leven genieten
kon ze goed. Zo hield ze ont-
zettend veel van dansen. Do-
ris regelde vooraf zelf haar af-
scheid. Zo liet ze gisteren als

slot een brief voorlezen door
hartsvriendin Catherine Ise-
baert. «Je was mijn soulmate,
het ga je goed, zoetje», richtte
Doris zich postuum tot haar
man. Daarna volgden haar
dochters. «Lieve kinderen,
wat ga ik jullie toch missen.
Respecteer elkaar, daar be-
gint alle diepe liefde en
vriendschap. Zorg goed voor
elkaar, dan komt alles goed»,
aldus Doris.

Het gedachtenisprentje
van Doris Verlinde. 

De 500 mensen die afscheid kwamen nemen van Doris kregen na 
de dienst viooltjes van de kleinkinderen.

Zeker 500 mensen namen vrijdagvoormid-
dag in VC Mozaïek afscheid van Doris Ver-
linde. Doris (65) was in Vlaanderen dé top-
verkoper op het plantjesweekend van Kom
op tegen Kanker. Ze overleed zelf aan kan-
ker. «Ze was een veelzijdige, sterke en
nuchtere vrouw», vertelde vriend des hui-
zes Jean Pierre Leleu.

PETER LANSSENS

AVELGEM
Grootste vinylfabriek
operationeel
De grootste fabriek van luxevinyl-
vloeren in de wereld, van de IVC
Group, is sinds eind vorig jaar volle-
dig operationeel in de Nijverheid-
slaan in Avelgem. De fabriek,
21.000 vierkante meter of drie
voetbalvelden groot, stelt 200
mensen extra tewerk. De fabriek is
ook milieuvriendelijk dankzij het in-
zetten van groene energie van
windmolens en het gebruik van wa-
ter uit de Schelde. Alle afval wordt
gerecycleerd en volgens het princi-
pe van kringloopeconomie weer in-
gezet voor productie. IVC Group
produceert ieder jaar ruim 100 mil-
joen vierkante meter. De fabriek in
Avelgem alleen al kan 15 miljoen
vierkante meter luxevinylvloeren
aan. De nieuwe fabriek kostte 120
miljoen euro. IVC heeft dit jaar de
ambitie om wereldmarktleider te
worden in de snelgroeiende markt
van luxevinyltegels en -planken.
IVC is goed voor 1.500 medewer-
kers en zes productieafdelingen in
België, Luxemburg en de USA. (LPS)

DEERLIJK
Kerstbomen in de fik
voor het Bokkeslot
De Piepjonge Gezinsbond van
Deerlijk pakt op zaterdag 13 janua-
ri met een kerstboomverbranding
uit in de kinderboerderij Bokkeslot
aan de Tapuitstraat.
«We starten om 16 uur met deze
gezinsvriendelijke activiteit», ver-
duidelijkt Kurt Deleersnyder. Er is
van alles te beleven en een hapje en
een drankje ontbreken niet. De
kerstbomen kunnen van 10.30 uur
en 11.30 uur worden afgegeven aan
OC d’Iefte en aan de kerk in Sint-
Lodewijk. Je kan je ze ook vanaf 14
uur binnenbrengen in het Bokke-
slot. De opbrengst gaat naar de
kinderboerderij. (DRD)


