
“De wereld is mijn land, 

wetenschap is mijn religie.“ 
 

(Christiaan Huygens) 

 

Hubert Carpentier 
 

liefhebbende echtgenoot van Annie Guyonnaud 
 

 

° 13 mei 1936    -    † 6 mei 2020 

 
 

Beroepsmakelaar 

Oprichter van de bioscopen Multiscope Palace, Imagix Tournai, Mons, Braine l’Alleud 

Oprichter winkelketens Delice d’Or - Multi-Délices 

Ex voorzitter van het FCB (Federatie van de bioscoopuitbaters) 

Ere voorzitter van de vereniging voor Duitse Herders Groeninghe Waregem 

Lid van de werkgroep “Warm & Stijlvol” 

Lid van de Cultuurraad Zulte 

Prix Picard 2006 

Mede oprichter Ramdam Festival 

 
 

Naar aanleiding van de Coronamaatregelen (Covid-19) zal de uitvaartdienst 

plaatsvinden in beperkte familiale kring in de Sint-Petrus & Pauluskerk in Zulte. 

 
Wij nodigen u op een later tijdstip uit om samen met ons 

Hubert op een warme manier te herdenken. 
 
 

 
 

Na de crematie in Kortrijk zal Hubert rusten bij zijn ouders 

in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Kuurne (Blok K). 

 
 
 
 

Er is geen begroeting in het uitvaartcentrum, 

bewaar het beeld van Hubert in uw fijne herinneringen. 

    

 

 

                                         Dit melden u: 
 
  

  Annie Guyonnaud, 
                                           zijn echtgenote; 
 
  Peter en Sandy Carpentier - Beghain, 

   Alice, 

   Rose, 

  Tom en Marie De Wulf - Carpentier, 

   Elisabeth, 

   Thibault, 

   Charles, 

                    zijn kinderen en kleinkinderen; 

  Patrick en Annelore Deleu - Vandendriessche, 

   Gilles, 

   Camille en Seppe, 

  Marc en Christel Deleu - Meeuwissen, 

  Nico en Isabel Deleu - Brouckaert, 

   Aaron, 

   Beau en Annabel, 

   Hanne, 

   Quinten, 

   Jarno, 

  Johan en Lindsay Deleu - Desimpel, 

   Robin en Kelly, 

   Rune,      

                                                    zijn pluskinderen en pluskleinkinderen; 
 
 

  † Michel en Annie Grognaud - Carpentier, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

  André en Monique Carpentier - Sagaert, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

  † Marcel en Laurette Guyonnaud - Lafere, kinderen en kleinkinderen, 

  † Claude en Monique Guyonnaud - Parent, 

  Michel en Adelheid Guyonnaud - Devisser, kinderen en kleinkinderen, 

  † Yves en Leen Guyonnaud - D’Haene en kinderen, 
 
              zijn zus, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 
 
 
  Caroline Ottevaere, Chantal Carpentier, Thibault Henris, Tine Willemeyns, 
 
                   zijn doopkinderen; 
 
  De families Carpentier - Meunier en Guyonnaud - Dufourneaud. 

 
 

 Rouwbetuiging: Familie Hubert Carpentier, p/a Vanhoutteghem Funerals 

      Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem. 

 Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

Onze oprechte dank aan: 
 

 zijn vrienden die hem dierbaar waren, 

Luc, Stephaan en Simon voor de jaren lange goede zorgen, 

alle personeelsleden, aux personnels des cinémas et des magasins de pralines. 

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 



“Ik blijf leven door wat ik achter laat in je hart. 

Ween niet voor wat voorbij is, 

maar wel voor wat ik niet meer kan geven. 

Lach voor de vreugde en het voorbeeld 

wat ik altijd wilde zijn”. 

 

(Hubert Carpentier) 
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