
 

Te christelijk om katholiek te blijven. 

Te vrijzinnig om christelijk te zijn. 

Te humanist om alleen maar vrijzinnig te zijn. 



 

 

Met een gebroken hart melden wij U het overlijden 

op 21 april 2017 van 

 

de heer 

MAURICE G. VANDEVELDE 

geboren op 3 juni 1931 

  

ere-Reserve Stafofficier                                                                                                                                                                                    

Commandeur in de Kroonorde 

  

Socioloog, economist en filosoof (UCL-KUL)                                                                                                                                                     

Drs. in planologie aan de IRES (UCL) 

Foreign expert aan de Univ. van Chicago (VS) 

 

ere-Economisch Adviseur op het Ministerie van Economische Zaken en Middenstand 

Hoofd van de Nationale Dienst voor Planologie 

voorm. Regering zending gelastigde bij de SBA (Washington DC, VS) en bij HEC (Parijs, FR) 

ere-Kabinetssecretaris en dd. Kabinetschef bij de Minister van Economische Zaken 

erelid van het Federaal Planbureau, 1ste Opdrachthouder voor het KMO beleid 

 

Zet een stap in de politiek in 1964. 

Neemt het op voor OLV Lombeek in het raam van de Roosdaalse fusie 

sticht de PVV Roosdaal (erevoorzitter-stichter) 

erevoorzitter-stichter van de “Blauwe Leeuwen” 

stichter van het Kaderinstituut van de PVV 

voorm. Lid van het Hoofdbestuur van het L.V.V. en stichter van het L.V.V. Brabant 
  

Stapt uit de actieve politiek in 1975. 

Wordt confederaal Secretaris van het Gemeenschappelijk Front der Kunstenaars 

en buitengewoon Regeringsafgevaardigde bij de UNESCO, Parijs 

behartigt steeds het Liberaal gedachtengoed 

en blijft zeer actief in de Cultuur- en de Welzijnsraad van de gemeente  

ere-Gemeenteraadslid 

Neemt het initiatief en organiseert “OLV Lombeek, Mooiste Dorp van Vlaanderen” 
 

Vertegenwoordiger van HVV Pajottenland voor Roosdaal  
 

Maurice Vandevelde was eveneens dichter en schrijver onder de naam  

MAELDERLICK 
Voor een lijst van zijn werken en tentoonstellingen 

die hij in samenwerking met beroemde kunstenaars organiseerde: 

fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Maelderlick 

Dit melden u:  

Anny Flama,                                                                                                                              zijn echtgenote; 

Marc en Svetlana Vandevelde-Konstantinova 

en haar kinderen Oxana en Slava, 

Anne Vandevelde († 2009) 

en haar kinderen Frédéric en Gilles Haesendonck, 

Eric en Prisca Vandevelde-Romelart 

en hun kinderen Raoul en Aline, 

Alain en Cécile Tondeur-Vandevelde 

en hun kinderen Pierre, Alice en Gabriel,                                zijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen; 

  

Céline Flama (†), Adolphe Waefelaer 

en hun dochter Jane,                                                                              zijn schoonzus, schoonbroer en nicht; 

  

Met onze dank aan zijn vrienden die zijn lange lijdensweg met hun liefde ondersteunden en aan allen die 

hem met de beste zorgen hebben omringd, de huisarts en de thuisverpleegkundigen.  

Een bijzonder woord van dank aan Micheline Lambrecht. 

     

Afscheid nemen kan in het bijzijn van de naaste familie in het rouwcenter Segers, 

Kwinkeleer 115 in Roosdaal op woensdag 26 april 2017 van 18 uur tot 19.30 uur. 

 
Zij nodigen jullie uit op de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden op vrijdag 28 april 2017 om 11 uur 

in gemeenschapscentrum “Het Koetshuis” Strijtemplein 15 te Roosdaal-Strijtem. 

Samenkomst vanaf 10.30. 

 

De crematie gevolgd door het begraven van de asurn op de begraafplaats van  

O.-L.-Vrouw Lombeek zal in intieme familiekring plaatsvinden. 

 

       . 

Vrijblijvend: een bloem om op zijn hart te leggen. 

 
 

Schriftelijk condoleren: familie Maurice Vandevelde 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via 

www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 


