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Na een intens en rijk gevuld leven 

hebben we in familiekring afscheid moeten nemen 
van een fantastische man met nog veel projecten. 

 

De heer 

Bruno MATTELAER 
 

Kortrijk, 17 oktober 1954 - Holsbeek, 23 April 2020 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur Curalia OVV 
Mede-oprichter en bezieler van talrijke organisaties 

 
 
 
Dit melden U: 

 
Nan Laeveren 

zijn echtgenote 
 
Jelle en Gwen Mattelaer - Willeghems 

Nathan en Zita 
Lotte en Johan Mattelaer - Cool                                                                         

zijn kinderen,  hun partners en zijn kleinkinderen 
 
Pierre (†) en Christine Mattelaer - Van Nuffel 
 Benjamin, Pieter en Alexander Mattelaer en hun partners en kinderen 
Emmy en Michael Mattelaer - Bouchez 
 Nicolas, Caroline en Thomas Bouchez en hun partners en kinderen 
Mia en Jan Mattelaer - De Pierre 
 Tim en Bram Verhaeghe en hun partners en kinderen 

zijn broer en zussen, hun partners, zijn neven en nichtje 
 

Chris en Eddy Laeveren - Mauguit 
Nicolas en Gilles Polet en hun partners en kinderen 

Ann en Lili Laeveren - Van Wichelen 
zijn schoonzussen, hun partners en zijn neven 

 
  
Graag hadden Bruno en wij gehad dat jullie aanwezig konden zijn bij de afscheidsviering. Echter, 
omwille van de Corona-crisis zal de viering plaatsvinden in intieme familiekring op donderdag 30 
april om 13 uur. Wees daarom in gedachten bij ons. Een herdenkingsviering zal op een later tijdstip 
plaatsvinden.  
 
“Bloemen noch kransen” was één van zijn lijfspreuken.  
Indien je je medeleven wenst te uiten, kan dat - geheel vrijblijvend - door één van de volgende 
twee initiatieven te steunen. Beide kaderen in Bruno’s missie om een wereld te creëren waar 
patiënten evolueren van ‘lijdend’ naar ‘leidend’ voorwerp, en dit door een betere erkenning en 
inzetbaarheid van patiëntenexpertise: 

 ReumaNet vzw: door storting op rekening BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden 
van ReumaNet, beheerd door de Koning Boudewijnstichting met vermelding 
014/0530/00086 

 Patiënt Expertise Centrum vzw: door storting op rekening BE71 7350 5253 3669 met 
vermelding Bruno Mattelaer. 


