
Gij, die bijna een eeuw

uw stappen op dezelfde steenen smeedt 

en iedren morgen 't nieuwe licht

met nieuw-gekomen weeën meet,

hoe kunt gij nog die zachte woorden vinden,

 die ons, met meer vertrouwen,

aan het leven willen binden?

Uit ’Grootmoeder’ van Julia Tulkens

 016 - 60 15 06   condoleren: www.pues.be



Simone 

Vangoitsenhoven

‘Bobonne’

° Oplinter, 27/04/1926

† Leuven, 02/03/2021

Bobonne,

Je stond altijd voor iedereen klaar. Je deed wat je kon,

en liefst nog veel meer. Moeilijk gaat ook, hé?

We weten nog altijd niet hoe je het deed.

Waarschijnlijk gedreven door pure liefde voor mama,

voor ons ... Eigenlijk kon iedereen bij je aankloppen voor 

wat troost. Natuurlijk niet zonder een bord soep,

een pannenkoek of een kop koffie .... en je uitgesproken 

mening.

Toen ik zei dat je je niet zoveel zorgen moest maken, 

wist ik dat je dat toch deed.

Bedankt voor alles. We hebben zo veel aan jou te danken. 

En zo veel mooie herinneringen.

Wat was je sterk ...                                       Kaat en Ruben

We willen iedereen bedanken die er voor haar was:

haar vriendin Magda,

alle vrienden (Nicole, Fernande, Clementine, ‘Mariake’,

‘Madame Lievens’ ...), buren en familie die er niet konden 

bijzijn of die we niet konden bereiken, maar die zo vaak 

aan haar hebben gedacht, 

haar huisarts Nicolas De Lille,

het personeel van de Botanique. Bedankt Anita, Diane, 

Emma, Evi, Fanny, Godelieve, Hadidja, Hellen, Ianthe, 

Joanne, Leyla, Marie, Marie-Lou, Martine, Miranda, Mo, 

Nele, Priyanka, Remco, Sanne, Sofie, Tabasom, Taischa, 

Tania en Zet. Het was een moeilijk jaar en jullie waren er 

niet alleen voor Simone, maar ook voor ons.

haar ‘buren’ van de Botanique: Anny, Emmy, Helena, 

Katrien, Lisette, Marcia, Maria Bruyninckx, Maria 

Vranckx, Maria Angèle, Myriam, Paul, Romain en Rosa.

Echtgenote van 
 André Sterkendries †

Mama van 
 Bea Sterkendries †

Grootmoeder van
 Kaat Peeters en Javier Piñero Mesa,
 Ruben Peeters en Sandra Benitez Almenar

Overgrootmoeder van 
 Elena Piñero Peeters

Je kan de dienst volgen via streaming 

op www.pues.be op vrijdag 12 maart 2021 om 10 uur.

Je kan Simone een laatste groet brengen in het funerarium 

Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee.

Dit kan tot donderdag 11 maart 2021 - 18 uur

en alleen na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Fam. Vangoitsenhoven p/a Uitvaartverzorging Pues,

Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee


