
Liefdevolle herinnering aan
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haar zoon 

Kurt Casteleyn

haar kleindochter  

Nyah Casteleyn

de mama van Nyah

Wendy Poppe

Zij zullen in beperkte kring afscheid nemen.

Dank aan het voltallig team van WZC De Spoele, 
afdeling De Twijnderij voor hun toewijding en steun en

speciale dank aan Adrienne Casteleyn voor de vriendschap en 
haar wekelijkse bezoekjes aan mama. 

In deze tijden is een woord van troost aan de familie meer dan 
welkom. Online kan u dit plaatsen op waseuitvaartplanner.be

Rouwadres: Fam. Casteleyn - Bolssens
p/a Wase Uitvaartplanner bv
Singel 13 - 9100 Sint-Niklaas



Liefste Oma Celine,

Als ik denk aan jou,
dan denk ik aan die sterke vrouw. Een vrouw die al heel wat 
heeft meegemaakt,zelfs een kille oorlog die vele mensen 
zeer hard heeft geraakt.

Je leerde opa kennen en nam er zonder probleem de opvoeding 
van mijn papa bij. Vele reizen kwamen op je pad, steeds met 
opa aan je zij.

Het afscheid van opa was voor ons onverwacht. 
Het gaf ons verdriet en pijn in ons hart.

Sinds deze dag verdween jouw levensmoed, en was het leven 
niet langer kleurrijk en zoet.

We probeerden er steeds voor jou te zijn maar het mocht 
niet baten. Door een tragische val moest je je ouderlijke 
woonst verlaten.

Je kwam terecht in rusthuis “De Spoele”, waar je je na verloop 
van tijd weer thuis ging voelen.

8 maanden later werd het afscheid reëel. De operatie en 
narcose werden je teveel.

Maar je moet ons nu 1 ding beloven, dat het je goed gaat met 
opa daarboven.

Gelukkig ben je nu terug met opa samen. We houden van je 
en dat kunnen we met zen allen beamen.

Nyah

Het meest verdrietige moment is... wanneer diegene die je de 
mooie herinneringen geeft zelf een mooie herinnering wordt...

Zo ook met Make of met ons Omaatje Celine, Ze weet het wel, 
ik heb haar graag gezien.

Ze stond voor iedereen altijd klaar, Samen met mijn papa of 
Opa-tje Sigaar.

Toen deze stierf, liet ze haar moed echt zakken. Maar met mij 
en Nyah ging ze zich herpakken.

Verbittering en eenzaamheid wogen soms door... Na een tijdje 
mijmeren ging ze er dan wéér voor....

Aan bezoekjes bij ons thuis trok ze zich op. Het zien van Nyah 
was voor haar top.

Tot op het moment dat ze in april is gevallen... Vanaf toen 
moest die gebroken heup het vergallen.

Huiswaarts mocht ze niet meer keren, In het WZC moest ze een 
rollator aanleren.

Ze hield zich toch kranig sinds die operatie 8 maand geleden... 
Toch viel ze opnieuw om wie weet wat voor reden....

Die bewuste middag had niemand durven dromen,
Dat ons allerliefste Celineke niet meer ging terugkomen.

In het ziekenhuis heeft ze de operatie doorstaan, maar haar 
hartje stopte daar toen met slaan.

Ik denk dat ze daar het licht wel zag,
de kans dat ze terug bij mijn papa zijn mag.

Ze had me nog graag terug gelukkig gezien, maar zo ken ik 
haar als mijn “Make” Celine.

Make of Oma, we zagen je graag... Blijf in ons hartje, das al wat 
ik vraag...


