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Je leerde veertig jaar deugnieten lezen en rekenen, dat vraagt geduld, engagement en energie. 
 

Je was een natuurliefhebber. 
Juli, inpakken en wegwezen richting Saas, de auto in met het hele gezin, weg van de drukte, 

puur genieten van prachtige vergezichten. Elke stap was een nieuw beeld,  jij zette je stappen bewust en zeker.
 

Je was een Lierse supporter die onvoorwaardelijk achter zijn ploeg stond, vaak bruisend maar ook kritisch oordelend 
bij de minpunten; de kampioenenviering en de beker waren de kers op de taart.  

 
Je was een Bourgondiër. 

Je linkte het sportieve aan het aangename: een wandeling langs de Lierse vesten, een natje en een droogje, 
een biertje en  een ongelooflijk goede portie paling-in-’t-groen.  

 
Je was iemand van weinig woorden, maar meestal op de juiste plaats. 

Attent voor de mensen rondom jou, op jouw manier in iedereen geïnteresseerd. 
Je droeg jouw steentje bij als iemand jou nodig had.

 
 

 Jef, man, papa, opa, plusopa, schoonbroer, nonkel, vriend ...  

We zullen samen  klinken op jou en onze gesprekken starten met “weet je nog”. Schol! Jef Van Baelen
16 februari 1942    -    5 juni 2022



Na een voltooid leven, waarin hij genoot van elke dag, is van ons heengegaan

Jef Van Baelen
echtgenoot van Maria Hoefkens

gepensioneerd onderwijzer

74 jaar supporter van Lierse SK

geboren te Lier op 16 februari 1942 en rustig ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 5 juni 2022

De afscheidsplechtigheid heeft in intieme familiekring plaatsgevonden.

De asverstrooiing heeft plaatsgevonden op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

echtgenoot van

Maria Hoefkens

papa van

Bart en Carine Van Baelen - Budts

Benny Van Baelen

Geert en Peggy Mazereel - Van Baelen

opa van

Jens Van Baelen

Alessio en Leen Van Baelen - Engels

plusopa van

Tiede Mazereel en vriendin

Geike Mazereel en vriend

Nel Mazereel

delen in het verdriet

zijn schoonzus en schoonbroer

zijn neven en nichten
Rouwadres: Zeebruggestraat 27/2, 2500 Lier

Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be


