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‘… De grote vakantie nam een slechte start. ‘Hoe moeten we 
nu verder zonder pépé?’ Je gaf stilletjes aan dat het leven je 
steeds zwaarder viel. De vele (on)verwachte bezoekjes, 
telefoontjes en Skype-berichten uit het buitenland gaven je 
weer moed om voor ons door te gaan. Pépé, ik heb me 30 
jaar altijd welkom gevoeld. Je was een prachtige grootvader 
voor al je kleinkinderen …’ 
 
‘… Graag had ik hier een mooie lofzang gehouden over het 
geluk dat ik had om je kleinzoon te zijn, maar het lukt me 
niet de vele herinneringen neer te schrijven tot een geheel. 
Eens mijn verdriet plaats maakt voor trots, schrijf ik een 
nieuwe brief die je verdient. Ik draag je mee in alles wat ik 
doe, ik ben blij dat je bij mémé bent, ik mis jullie …’ 
 
‘… Totaal onverwacht zoeken we naar een manier om ons 
verdriet een plaats te geven. Je weet dat ik op emotionele 
momenten de vrouw van de stilte ben. Vandaag maak ik 
voor jou graag een uitzondering om mijn bewondering te 
uiten over hoe je tot het laatste moment voor mémé gezorgd 
hebt, hoe je altijd klaarstond voor ons, hoe je altijd op de 
eerste rij stond tijdens wedstrijden en concerten van je 
kleinkinderen, hoe je een fortuin aan geld besteedde aan de 
vele taartjes, hoe je je rol als mascotte van de Fireballs 
prachtig invulde …’  
 

‘… Pa, maandag zag ik vanuit de keuken 
uw trouwste bezoeker van de laatste 
jaren passeren: de kat van de buren. Ze 
keek op, zocht u, aarzelde heel even en 
wandelde rustig verder… 
Eén keer hebt ge u ongewild serieus 
verklapt, denk ik, zondag, toen ge nog 
niet echt wou toegeven hoe 
ongemakkelijk ge waart … - dat ge best 
en liefst alleen waart - onmiddellijk 
gevolgd door - maar ge weet dat als ge 
komt, dat ge altijd welkom zijt - … 
Dus ja, maandag, die ambulance die ge 
niet wou, besef ik nu, was eerder: het 
hoeft niet meer voor mij … Typisch wel 
dat ge vanuit die ambulance naar de 
buren zwaaide, afgeleid als ge waart, 
zodat ge even niet meer besefte wat er 
kwam… En dat, weet ik nu heel zeker, is 
de beloning voor alles, alles wat ge voor 
ons ma gedaan hebt haar laatste jaren, 
laatste maanden, dagen, uren … 
Pa, ik weet niet eens de naam van de kat 
van de buren, maar ik denk dat ze 
voelde dat ge ging vertrekken …’ 
 
 



 
  

Pepe, we gaan je heel, heel hard missen, maar elke keer als ik een notenboom ga zien, ga je voor mij telkens toch 
weer een beetje terug  bij ons zijn.                                

       Nele 
 

Pepe,  

’t eerste dat ik altijd zag als we in Deinze op bezoek kwamen, is jouw 
notenboom.  
Als ik er zo over terugdenk, zijn er eigenlijk veel gelijkenissen tussen 
jou en die boom. 

Een notenboom is standvastig, staat goed geworteld in zijn grond, 
net zoals jij altijd graag thuis was in jouw Deinze. 

Maar die boom heeft vooral ook brede, open takken en een grote 
kruin die zich met open armen uitstrekt en uitnodigt tot een 
bezoekje, net zoals wij bij jou altijd welkom waren voor een babbel 
en een pateeke. 

We hebben veel kunnen spelen vroeger, in de veiligheid van jouw 
boom, en later hebben we er veel noten van kunnen rapen, net zoals 
jij voor ons klaarstond voor van alles en nog wat, van supporteren 
voor de floorball tot leuke verhalen over vroeger. 

 

Notenboom 
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  Patrick en Anja Lowie-Quatannens 
 Nils en Eline,  Lars en Margot, Amber, Jinte 

 
Steven en Linda Lowie-Standaert 
 Nele en Frederik, Lien en Michael, Kwinten 

hebben op 9 juli afscheid genomen van pepe en zijn asurne werd bijgezet bij die van meme Gaby. 
Veel dank aan iedereen die iets voor pepe betekend heeft. 

  Patrick: Kouterstraat 15, 8740 Pittem                                                                                              Steven: Busselweg 34, 3140 Keerbergen 


