


Pauwke
van Boerenbrood

67 joar de leefhebbende mins van Maria Cuppens 

geboere op 19 juli 1932 es Willem Mathieu Flipkens,
twiede zoeën van Janke en Leen van de Kamp,

broor van Bèr en Antoen

en het lieëf verloate op 24 februari 2023
noa e lang en content lève

67 jaar de liefhebbende man van Maria Cuppens
geboren op 19 juli 1932 als Willem Mathieu Flipkens,

tweede zoon van Janke en Leen van de Kamp,
broer van Bèr en Antoon,

en het lichaam verlaten op 24 februari 2023,
na een lang en tevreden leven

Lid van N.V.I.G.M., Sergeant, maggezeneer, opvolger van
 Boerenbrood, bekker, vierzitter en later iere-vierzitter van

 de Koeninklikke Bekkersbond Hand in hand Mezeik, 
oetveinjer en maker van alles waat gemaakt mees wère,
 elletrikker, lasser en chauffagist, leefhebber van wien, 

mè boevenal van het gezelsjap doabie

Lid van N.V.I.G.M., Sergeant, magazijnier, opvolger van Boerenbrood, 
bakker, voorzitter en later ere-voorzitter van de Koninklijke Bakkersbond 
Hand in Hand Maaseik, uitvinder en maker van alles wat gemaakt moest 

worden, elektricien, lasser, loodgieter, liefhebber van wijn, 
maar bovenal van het gezelschap daarbij

Hè waas 67 joar de gelekkige en verwende mins van
           Maria Cuppens

De bezielende vader van
   Lies Flipkens en Raymond Martens
                       Leentje Flipkens

                                                          Johan en Ellen Bongers - Flipkens

De grietse bompa en ievergroeëtbompa van
                 Jaan Teelen
   Jelke Teelen en Maxime Haesevoets
      Aamke Teelen
    Jochem Geussens en Elcke de Haas
    Liesl Geussens en Mel Valkeneers

Jeff Bongers en Nathalie Moonen
Stephen en Aurelia Budé-Bongers en Elise

(Sjoeën)broor van
       Bèr en José Flipkens - Schrijvers

Antoon † en Mia Flipkens - Bosmans
        Henri † en Emillienne Verlaak - Cuppens
          Christ †  en Lène † Cuppens - Meeuwis
             Roland en Ellyke Decoene - Cuppens

En al de nichtjes en neefkes

Mèt dank aan doktoer Claes, toeësverpleging Focus (Andrea,
Anouk, Eliene, Sofie, Claire, Sarah) en Gloriana van i-mens 
vier de gooi zerg.

Gelegenheid tot condoleren vindt plaats in het Uitvaartcentrum
Bussels op donderdagavond van 19.00 u tot 19.30 u.
De afscheidsviering vindt plaats in intieme kring.

Rouwadres: 
Uitvaartcentrum Bussels, Scholtisplein 22, Neeroeteren
Online condoleren via: www.bussels.be

“Wacht nog effe”, zei er tiege de doeëd, 
“ig bak just e vors,

e hieël vors mikkebroeëd.”


