FAMILIE

(BH 12/7)

VRIJDAG 8 AUGUSTUS 2008

Diamant voor Gregoir Maertens en Germaine Mallet

Zestig kaarsjes op taart

Gregoir Maertens en Germaine Mallet vierden hun diamanten bruiloft in het Kasteel van Moerkerke. Voor de gelegenheid poseerden de vijf zonen, de twintig kleinkinderen en zes achterkleinkinderen mee op de foto samen met de respectievelijke partners. (Foto TBR)

■

SINT KRUIS Het kasteel van Moerkerke vormde op zondag 20 juli
was het feestelijke decor voor het diamanten huwelijksfeest van Gregoir Maertens en Germaine Mallet. Het echtpaar woont in de Prins Leopoldstraat 51 in Sint-Kruis. Hij weet alles van financiën en Esperanto,
zij gaf haar carrière op om vijf zonen groot te brengen.
-

-

regoir Maertens werd op 1 januari 1924 geboren in Brugge. Hij was ambtenaar van beroep
bij het ministerie van Financiën.
Tijdens die periode zat hij ondermeer vijftien jaar in het hoofdbestuur van de directe belastingen in
Brussel. Daarnaast was hij ook
twintig jaar docent aan de fiscale
hogeschool (EHSAL).
De jubilaris was van 1980 tot en
met 1986 voorzitter van de Esperantorwereldbond, de wereldtaal
voor internationaal gebruik waarmee hij zich in de jaren '40 begon
bezig te houden. In zijn loopbaan
was hij ook 20 jaar secretaris van
de Vlaamse Esperantobond en
technisch redacteur gedurende tien
jaar van het tijdschrift Flandra Es-

perantisto.
Verder is hij voorzitter geweest
van Brugfina, de volleybalclub
van de Brugse Financiën met ondermeer 12 volleybalploegen in
competitie, en was hij ook 30 jaar
redacteur van het tijdschrift Brugfina. Gregoir was ook medestichter en jarenlang voorzitter van
Toerisme Brugge.

Vijf zonen
In de lijn van zijn beroep was hij
ook fiscaal auteur van 1960 tot
2000 eerst in het Ministerie (Code
Invorderingen) en ook bij CEDSamsom, Kluwer en Die Keure. In
totaal leverde dat ongeveer 15.000
gepubliceerde bladzijden op.
Germaine (°Leopoldsburg, 12 no-

vember 1923) werkte elf jaar bij
Volksgezondheid en Gezin, maar
bleef thuis na het tweede kind bij
gebrek aan kinderopvang in die
tijd, om zich volledig aan de opvoeding van haar vijf zonen te
wijden : Guido, Frank, Geert, Dirk
en Johan. Zoon Guido is gemeenteraadslid voor Groen! en zoon Johan is de directeur-stichter van het
netwerk voor behandeling van
drugverslaving en drugpreventie
De Sleutel. De familie groeide
verder met twintig kleinkinderen
en zes achterkleinkinderen.
Schepen Jean-Marie Bogaert
kwam het diamanten paar feliciteren namens het stadsbestuur en het
koninklijk hof.
(Tom Brinckman)
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