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overlijdt aanlongembolie
30-jarigevolleybalspeelster

enonmachtna
Ongeloof
doodNathalieDepickere
I SIJSELEIROESEIARE
- Zondagavondoverleed in het AZ Brugge
heel onverwachten
veel te vroeg de 30-iarige NathalieDePickere uit Sijsele.Dat
dompeldemeteende
o uderse n fa m il i e
maar ook het WestVlaamsvolleYbalen in
het biizonder Bevo
in diePe
Roeselare
r o uw..
Nathalie DePickere was in het vollevbal aan haar derde seizoenBevó Roeselaretoe. Zondag beleefde
zij in de BeernemsesPorthal-een
vóleybalwedstrijd mee van haar
neef die bij de scholieren van
Beernemaantreedt.Daarna zou zii
de wedstrijd van de seniores
nog
-divisie
volgen. Maar zij werd
in
wedstrijden door in
beide
tussen
het cafetaria onwel.
,,Wij zagen dat het ernstig was en
de hulpdiensten werden oPgeroepen. De ambulànciers van de
OostkampsebrandweerriePenook
de MUG-diensten oP die Nathalie
probeerden te reanimeren. Zii
werd uiteindelijk overgebracht
naar het hosPitaal maar er werd

NathalieDePickerwas een graag
(GF)
gezienvolleYbaltalent.
beslist door te rijden naar het AZ
Brugge want onderweg moest er
even halt gehouden worden voor
verdere verzorging. Wij wisten
dan meteen dat het heel ernstig
was. In het ziekenhuis is zij dan
overleden. Blijkbaar aan de gevolgen van een bloedklonter in de
longen."

Volleybal

Nathalie DePickere werd geboren

op 11 mei 1981 als dochter en
enig kind van Eric DePickere ert
Christine Verstrynghe. Zijlvolgde
een opleiding tot laborante maar
oefende dat beroeP maar een korte
tijd uit. BeroePshalve stelde zij
nótarisukten oP in een notariaat.
Zij woonde nog altijd bij haar ouders in de Zwinstraat in Sijsele en
haar vrijetijdsbesteding ging volledig naar het volleYbal. Niet te
verwonderen want zij kreeg het
volleybal met de PaPlePel mee
want zowel vader Eric als moeder
Christine speeldepbij het toenmalige Kanaries Sijsele, nu Davos
Damme. Eric is nog altijd Provinciaal scheidsrechter en peter Ronny Depickere is secretarisvan Davás Damme en scheidsrechterin
het provinciaal volleYbal. Zli
doorliep de jeugdrangenbij Sijsele
dat altijd provinciaal sPeelde en
verkaste later naar Olva Brugge
om via St. Joris en eenjaartje Aalter bij VT Biugge te belanden. Zij
was nu aan haar derde seizoenBevo Roeselare toe. Ondertussen
maakÍe zij zich ook verdienstelijk
in de jeugdwerking van Damme
waat zij trainster en coach was'
De verslagenheidis bij al wie haar
kende, bijzonder groot. Er kan afscheid genomen worden van Nathalie op zaterdag5 november tijdens dè uitvaartplechtigheid die
om 10 uur Plaats heeft in de St'
MaÍinuskerk in het centrum van
Sijsele.
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