
Gust Dierikx
weduwnaar van Francine Smeyers
Geboren te Mechelen op 10 juli 1924 en vredig overleden te Keerbergen op 20 maart 2019

Ere-leraar Koninklijke Academie te Mechelen.
Corrector Internationale School te Turnhout.
Bekend cineast.
Begon studies als beeldhouwer in 1938, bezocht de academies te Mechelen, Brussel, 
studeerde aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen met als leraars Baron Opsomer,
A. Saverijs, Creytens en Zarina.
Voorzitter en ere-voorzitter van de Film- en Videoclub Keerpunt 65 te Keerbergen, opgericht in het jaar 1965.
Er verscheen een kunstmonografie : “Kleur en beweging” en een kunstboek door Dirk Stappaerts in 1986.

Onderscheidingen :
1944 : prijs Charles Buls Brussel
1945 : prijs Langhehn Mechelen
1945 : prijs W. Rosier Mechelen
1949 : prijs Van Lerius Antwerpen
1952 : prijs N. de Keijser Antwerpen
1953 : prijs der Vriendschap Club XII Antwerpen
1963 : prijs 300 jaren Kon. Academie Antwerpen
1980 : grand prix de la peinture van de stad Roscoff (Fr.)

Films gemaakt over : 
De Mechelse Academie, Ernest Albert, De Gezondheidszorgen : Ministerie van Arbeid, De metaalindustrie,  
Van Gogh in de Provence, De weg van Cézanne, Ik ben een psychopaat : Prijs van de Belgische Film.

Dit melden u bedroefd :
Philippe Smeyers en echtgenote Viviane Smeyers en zoon Tomas Smeyers

De families Smeyers - Dierikx danken de huisarts dokter Charlier, het personeel van WZC Seniorenresidentie 
Keerbergen, alsook de goede vrienden van Gust, voor hun zorg en steun.

De uitvaartliturgie waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Michiel 
in Keerbergen op WOENSDAG 27 MAART 2019 om 11.30 uur,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats van Keerbergen.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk (Gemeenteplein) vanaf 11.10 uur.

De herdenkingsviering heeft plaats op zondag 21 april 2019 om 9.30 uur.

Rouwadres:
Familie Dierikx - Smeyers
p.a. Uitvaartverzorging Eraly - Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.

Alles in zijn eenvoud

Vlijtige boeren op hun akker
beulen hard tot de late avond

s’morgens altijd zo vroeg wakker,
zwoegen en ploegen in verharde grond.

Gekozen voor dit zware leven
stil, ongedwongen en zo vrij 

in al die eenvoud rustig streven,
hun belangen, steeds nabij.

Anton van Wilderode

Zijn glimlach en zijn techniciteit op het picturaal-artistieke vlak is voorbij
zijn lieve aandacht voor de daagse

dingen
die door zijn hoofd

en door zijn vingers gingen:
en alles wat hij was voor u en mij.

Gust Dierikx geloofde in de innerlijke kracht van de mens. 
Ook in de meest uitzichtloze situatie grijpt deze naar het licht van de toekomst.
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