
Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat 
maar ook het spoor dat je achterlaat. 

 
  (Leonardo Da Vinci). 

 
Geboren in Torhout op 29 augustus 1958 en overleden  

op de palliatieve eenheid ‘l’ Aubépine’ van het ziekenhuis Vivalia  

in Libramont - Chevigny, op zaterdag 3 september 2022. 

_____ 

 

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op  
zaterdag 10 september 2022 om 11 uur in de parochiekerk van Don Bosco,  

Don Boscoplein in Torhout. 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

 

Na de crematie en de dienst wordt de as van Eddy verenigd met de natuur  
op de strooiweide van ‘Stiltepark De Warande’ te Torhout. 

 
Voor een laatste groet aan Eddy ben je welkom in het uitvaartcentrum  

‘De Korenbloem’, Keibergstraat 122 te Torhout,  
van maandag 5 september tot en met  

donderdag 8 september, telkens van 17 uur tot 18.30 uur. 
 

Rouwbetuiging: 
via www.uitvaartzorg-korenbloem.be 
Ofwel: familie van Eddy Vanacker 
Dohan-Bas, 6836 Dohan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij leeft verder in het hart van:  
 
Zijn echtgenote  
 Rita Bernaert 
 
Zijn kinderen en kleinkinderen 
 Bram en Yang Vanacker - Zou 
 Dieter en Evelien Boucquez - Vanacker 
  Jaycey, Alexy, Romy, Samy 
 Sébastien Livémont en Isabelle Moszinski 
   
Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
 Ronny en Gerda Vanacker - Vanoverberghe en familie 

 Rudy (†) Vanacker en familie 
 Jerry en Karin Vanacker - Jaques en familie 
 
 Patrick en Ida Bernaert - Bongaerts en familie 
 Siegfried Bernaert en familie 
 Godfried en Karline Bernaert - Van den Bossche en familie 
 Ingrid Bernaert 
 Bart Bernaert 
 Dominique en Marijke Bernaert - Van der Plaetsen en familie 
 
De families Vanacker, Blondeel en Bernaert, De Corte.  
  
Dank en waardering aan: 
 
 Zijn huisarts, dokter D. Rouleff, 
 de thuisverpleging, 
 de artsen en het personeel van de palliatieve eenheid ‘l’ Aubépine’  
 van het ziekenhuis Vivalia in Libramont - Chevigny 
 en allen die hem met zorg en liefde hebben omringd. 
 

 

Dankbaar om zoveel mooie herinneringen, 
nemen wij afscheid van 

 
De heer 

 

Eddy Vanacker 
Echtgenoot van Rita Bernaert 

 

Uitvaartzorg De Korenbloem Torhout 



Eddy Vanacker 
28.08.1958 - 03.09.2022 


