
 Voor altijd in ons harthart...

Rouwadres:

Familie Waltens - Weemaes

p/a Uitvaartcentrum De Ruyte

Stationsstraat 10 - 9140 Temse

www.uitvaartzorgderuyte.be



Je was een rots in de branding 
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen… je had de wind niet mee

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

de heer

Marc Waltens
Gewezen commissaris van politie PZ Kruibeke/Temse

Muzikant KKW Harmonie Recht door Zee
Muzikant Harmonie Orkest Temse 

Lid van Atletiekclub Waasland

echtgenoot van mevrouw Patricia Weemaes

geboren te Temse op 19 oktober 1957
en overleden in wzc Cadiz te Antwerpen op 19 juli 2021,

gesterkt door het gebed van de kerk.

De familie biedt u de gelegenheid een laatste groet te brengen in Uitvaartcentrum De Ruyte, 

Stationsstraat 10 te Temse op vrijdag 23 juli 2021 van 18.30 tot 19.30 uur.

Het afscheid in Crematorium Heimolen zal plaatsvinden in beperkte kring.

U kan de uitvaart volgen via livestreaming op maandag 26 juli 2021 om 10.30 uur 

via https://crematoriumheimolen.livestream.fdesigner.eu/login - inlogcode is MW2924

Aansluitend zal de urne begraven worden in een urnengraf op de begraafplaats van Temse.

Marc, 

echtgenoot van

 Patricia Weemaes

papa en pepe van

 Tim Waltens en Kathy Van Cauwenberge

  Miron, Elroy

 Ellen en Manu Waltens - Penders

  Jef, Josephine, Ward

zoon van 

 Marcel Waltens en Maria Foubert (†)

schoonzoon van

 Frans Weemaes (†) en Josephine De Gendt (†)

broer van

 Riet en Peter Waltens - Rosseau,

 Frank en Vera Waltens - Olislaeger,

  kinderen en kleinkinderen

schoonbroer van

 Rita en Georges Weemaes - Van der Veken

 Anny Weemaes

  Marleen Weemaes,

  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

verwant aan de families Waltens, Weemaes, Foubert en De Gendt.

Onze oprechte dank voor alle goede zorgen aan het personeel van wzc Cadiz, 

afdeling ‘t Eilandje en aan zijn huisarts Dr. Jozefien De Rooze.  Ook een woord van dank aan 

het team van VZW De Companjong voor de ondersteuning in de afgelopen periode.


