
Achtbare familie Vandenbulcke, en vrienden. 

In naam van de voorzitters en leden van Lions Club en Probus Club Tielt is het voor mij een voorrecht 
dit korte in memoriam te mogen uitspreken. Dit als blijk van welgemeend medeleven bij het 
overlijden van uw dierbare vader, grootvader, overgrootvader en familielid. 

Wij hebben de heer Michel Vandenbulcke, onze dierbare vriend Michel,  gekend als apotheker, waar 
hij plichtsgetrouw en met de grootste zorg groot vergif wist om te toveren tot levensreddende 
medicijn door het uiterst zorgvuldig afmeten van fracties van milligramman. 

Diezelfde zorgvuldigheid en zin voor verantwoordelijkheid, maar ook zijn minzaamheid, zijn 
welgemeend engagement in alles wat hij ondernam en in alles waar hij aan deelnam, zullen we ons 
blijven herinneren. 

Hij engageerde zich reeds zeer vroeg in de Lionsclub, waar hij 48 jaar lang op zijn bescheiden manier, 
maar in belangrijke mate bijdroeg tot de succesvolle sociale realisaties van de club , in de eerste 
plaats ten bate van Mivalti. 

Van bij de stichting  van Mivalti  in 1976, heeft hij, samen met andere ondernemende Lions, een 
beheersfunctie waargenomen. 

In de Probusclub was hij de bescheiden, minzame tafelgenoot; geen babbelaar maar een man die 
eerst nadacht alvorens te spreken; maar een man die ook onverwachts met omfloerste humor kon 
verrassen. Hij genoot in stilte van de aanwezigheid van zijn vrienden. 

Naast Mivalti engageerde hij zich in talrijke andere lokale sociale en culturele initiatieven (oa de 
ouderraad van het College, de kerkraad,  maar ook tennisclub Watewy en NEOS, en dit hetzij als 
actief lid, hetzij als stille sponsor. 

“We Serve” het devies van de Lions club was hem op het lijf geschreven. 

We hebben Michel ook gekend als de rustige familieman, één met zijn betreurde echtgenote 
Simonne, één met zijn kinderen en kleinkinderen waar hij fier op  was. 

Ondanks zijn gezondheidsprobleem heeft hij toch een bijna Bijbelse leeftijd bereikt. 

Jammer genoeg diende hij de laatste jaren in een zorgcentrum te wonen, wat hij met geduld, wat hij 
met gelatenheid heeft aanvaard. De warme aanwezigheid van zijn familieleden die hem elke dag 
trouw kwamen bezoeken zal hem ongetwijfeld veel genoegen en vooral troost hebben gebracht. 

We dragen vandaag een vriend ten grave die we ons zullen herinneren, niet omwille van eclatante 
wapenfeiten, maar om zijn rustige bescheiden degelijkheid. Om zijn verstand, zijn rechtlijnigheid, zijn 
aandacht voor de andere en vooral voor de minderbedeelde mens. 

Het is voor ons allen een voorrecht hem gekend te hebben. 


