
Hij hield van bloemen, bergen en haardvuur, 

  Hij was bouwer en zorgzaam familieman, 

   Hij was begaan en ging helpen waar het kon. 

 

 

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van 

 

Flor Cooremans 
Echtgenoot van Reinilde De Boeck 

 

Geboren te Malderen op 2 november 1940 
en er overleden in WZC Gildentuin op 21 april 2020. 

 
mede-oprichter Stal De Biebosschen 

 

De plechtigheid heeft plaats in intieme  familiekring. 

 

De asurne van Flor zal thuis worden bewaard. 

  

 Dit melden u met droefheid: 
 

Reinilde De Boeck zijn echtgenote 
  

 David Cooremans 
  

 Els Cooremans en Bart Leo 

  Seppe Leo 

  Sophia Leo 
  

 Lieve Cooremans en Danny Vertongen 

  Flor Vertongen 

  Josse Vertongen 

  Hanne Vertongen en Florian De Ridder,  ♥  
  

 Griet Cooremans en Geert Heyvaert 

  Lies Heyvaert en Kristof Linssen, Mon en Lou 

  Lucas Heyvaert en Tess Lemmens zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 

 zijn broers, zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. 
  

 De families Cooremans, De Boeck, Van Aken en De Ridder. 
  

 Onze bijzondere dank aan Jan en Jos voor de warmte en uren wandelplezier. 

 Dank voor de goede zorgen aan het personeel van WZC Gildentuin en Dokter Vergaelen. 

 



 

 

Rouwadres: Bouwdreef 34—1840 Malderen 

 Uitvaartcentrum – Handelsstraat 85 - Malderen  
   mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be  

 

Afscheid op afstand 
 

We zwaaien naar jou 

vanachter een raam. 

Enkel je ogen spreken, 

het is tijd om te gaan. 

We praten en we kijken 

dichtbij en toch ver weg. 

We liepen zo lang samen 

een toch wel moeilijke weg. 

Je vangt het allemaal, 

een handkus, een zacht woord. 

Je ogen sluiten, we zeggen dank. 

Jouw levenswijze zetten we voort. 

We kijken naar jouw lippen, 

naar wat je zeggen wou. 

Het is goed zo, ga maar rusten. 

We houden ook op afstand  

altijd van jou. 

 

De natuur schrijft jouw naam 

in de mooiste kleuren 

ik ruik jouw liefde 

in de lentegeuren 

ik denk aan jou 

bij een vogel die fluit 

ik voel jouw adem 

in de wind op mijn huid 

je bent zo dichtbij 

in een bloem die ontluikt 

jouw schoonheid is zichtbaar 

als een vlinder opduikt 

je bent om ons heen 

in alles verweven 

je bent de warmte, de liefde, 

de wind en misschien wel 

… het leven. 


