jden, schaatsen, fazanten, kippen en parelhoenen kweken.
Tussendoor zat je graag eens achter hen aan om hen bij hun
nekvel te stekken of een robbertje te vechten op het gras.
Toen oma ziek werd, kreeg je het ook zwaar. Maar je droeg
je kruis zonder klagen. Je leerde stelselmatig je plan trekken in het huishouden, iets wat je het laatste jaar zeker van
pas kwam. Je had een strakke planning, die niet altijd even
strak meer kon gevolgd worden de laatste jaren. Niet meer
even kwiek als vroeger, maar toch verzette je nog heel wat
werk. Iedere ochtend deed je je ronde: het vuurkot en de
driekap openzetten, de ramen van de serre openen, uwen
tour doen in den bos, de kippen en herten eten en drinken
geven. Maar waar je ook mee bezig was, je nam altijd de
tijd als er iemand op bezoek kwam, voor een potse kaffee
of nen druppel.
André, Norbert, Irenée, Antoine,... wisten dat maar al te
goed. Het druppelkot staat leeg nu, het wordt stil op ’t hof…
Dank dat je onze pa en pépé was, voor wie je was en wat je
voor ons betekend hebt. Je leeft verder in onze herinnering.
Luc en Nicole, Bavo en Jolien, Niels en Anke
Christ en Katrien, Thomas, Emiel, Jules
uitvaartcocquyt.be

Dankbare herinnering aan
De heer

Roger De Baerdemaeker
Echtgenoot van mevrouw Aline Van Hecke † 2021
Bloemist op rust
Lid Okra en Landelijke Gilde
Geboren te Vinderhoute op 26 augustus 1935
En onverwachts overleden te Gent op 20 maart 2022.
De familie dankt u voor uw medeleven.

Beste pa, pépé,
Het begon allemaal op 26 augustus 1935. Opgegroeid waar
je wortels lagen, in Vinderhoute, samen met nonkel Irenée,
je kleine broer. Je hebt de oorlog bewust meegemaakt. Je
bent op je 14e gestopt met school, om thuis te helpen op
‘t land. Maar ‘ge leerdege pertank goed’, zoals oma dat altijd vol trots zei. Als het gevroren had, ging je schaatsen.
Iets wat je later ook graag zou doen met nonkel Paul en
nonkel Antoine. Je had naar eigen zeggen ‘slechte moaten’
waarmee je deugnieterij uitstak. Dan leerde je oma kennen
uit het verre Sleidinge. Samen begonnen jullie in ‘t groensel, daarna in de bloemen. De helft van Vinderhoute en omstreken kwam bij jou werken. De jobstudenten stak ge soms
ne keer met uldere kop in de potgrond als ze niet goed
luisterden. Die ‘ge krijgt het niet voor niets’ mentaliteit gaf
je ons ook mee. Streng en rechtvaardig was je. Na schooltijd hielpen Luc en Christ mee op de bloemisterij. Maar
we mochten ons ook amuseren. Christ met het kweken
van vogels, van klein tot heel groot. Luc met elektriciteit
en lassen. Je kon ook goed overweg met al je kleinzonen.
Je leerde hen sla zaaien, planten, spitten, vissen, gras afri-

