
 
 
 
 
 
 
 

Willy Lataer 
 

1939 - 2022

Dit melden u diepbedroefd:

Hermina Hellebout 
                                                                                                                                   zijn echtgenote 
Jerry en Heline Lataer - De Smet 
 Melanie, zijn petekind 
Peggy en Koen Lataer - Van Vaerenbergh 
 Febe & Sam 
 Jade & Stef
                                                                                                       zijn kinderen en kleinkinderen
 
Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Lataer - Vanden Hautte - Hellebout - Vandenhove.

Met dank aan: 
 
Precura, de thuisverpleegkundigen 
Dr. Valerie Van Steenbrugge, zijn huisarts 
en een bijzondere dank aan nonkel Paul.
                                                                                                                                                                 | zorg voor uitvaart | Oudenaarde| 09-384.74.11



 
 
 

Elf jaar geleden hebben wij reeds afscheid genomen  
van de vader zoals wij die toen kenden.  
Toen is er ene dokter Alzheimer op bezoek gekomen,  
die heeft zich in zijn hoofd genesteld  
en is daar nooit meer vertrokken.  
Vanaf die dag is ons vader begonnen aan een lange reis,   
aan een reis zonder kompas, zonder kaart, zonder gps,  
zonder bestemming.
Vandaag is aan die lange reis een einde gekomen  
en moeten we afscheid nemen  
van een geweldige echtgenoot,  
van een schat van een vader, van een harde werker, 
van een mooie mens…
Van een lieve trotse opa die zijn drie kleindochters  
leren fietsen heeft…
Eindelijk rust in zijn hoofd,  
hopelijk vinden wij nu ook rust in ons hart…

Jerry

 
Hoe mooier de herinnering hoe pijnlijker ons verdriet.  
Wij danken je voor wie je was  
en wat je in ons achterliet.  
De hemel heeft geen idee hoe gelukkig ze zich mogen 
prijzen met zo een prachtig persoon  
als jij die naar de wolken is gaan reizen.
                                      Melanie en Jade
 
De grootste levenslessen bracht jij mij bij.  
Mijn lieve opa,  
blijf in de hemel aub verder waken over mij.
        Febe 

Lieve papa, vanaf nu bewaar ik je in mijn hart,  
zo raak ik je nooit meer kwijt.
   Peggy
 

 
Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van 

De heer

Willy Lataer
 

echtgenoot van Hermina Hellebout
 

geboren te Nederename op 14 juli 1939  
en thuis overleden op 28 maart 2022. 

 
De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring. 

 
U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, 

Kruishoutemsesteenweg 1 te Kruisem-Zingem, 
op woensdag 30 en donderdag 31 maart van 17 tot 18 uur.

 
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

Rouwadres: 9890 Gavere, Sint -Janslaan 35


