
Vake, va, opa

Wat kon je genieten van de natuur, de vogels,
je tuin, van wandelen in het bos en in de bergen, 
van gaan vissen en zwemmen in Lac de Serre-Ponçon.
Veel van deze passies leven verder
in je kinderen en kleinkinderen. 
Dat is niet te verwonderen want je nam eerst
je kinderen en later je kleinkinderen graag mee op pad.
Je hield ervan om je familie om je heen te hebben,
samen te praten, te lachen, een mop te vertellen.
Zoveel mooie herinneringen,
je hield van ons allemaal en wij van jou, voor al�jd.
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We wisten dat het afscheid naderde
en toch kwam het snel en onverwacht.
Bedroefd maar dankbaar om wat zijn leven bracht,
nemen we afscheid van 

Gaston Corbeels

echtgenoot van An De Nef

gewezen stadsontvanger van Leuven

geboren te Boortmeerbeek op 18 januari 1932
en overleden te Leuven op 19 mei 2020.

De uitvaartviering zal plaatsvinden
op dinsdag 26 mei 2020 in in�eme kring.

Bedankt voor uw medeleven en troostende woorden.

Gaston lee� voort in ons hart en onze herinnering

An De Nef zijn echtgenote

Griet en Antonio Corbeels - Puccio
 Laura en Arne, I
 Stefanie
Geert en Ingrid Corbeels - Bal
 Jelena en Thomas
 Nathan en Caroline
Lieve en Rik Corbeels - Dessein
 Simon en Elien, Eppo
 Niels en Rikke, Raf
 Eva en Jarruth
Wim en Ingrid Corbeels - Vervondel
 Caroline en Thomas
 Alexandra
 Margôt
 Nanet
Mark en Greet Corbeels - Crabbé
 Siemen en Anne
 Anse
 Eve en Laurens

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn zussen †, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten van de families Corbeels - De Greef
en De Nef - Dedecker.

We danken van harte het personeel van Dijlehof - Neerdijle 
waar Gaston zijn laatste levensjaren verbleef en van
de afdeling Geriatrie van het Heilig Hartziekenhuis
te Leuven waar hij na een korte opname overleed.


