
A r n o l d  V a n t i e g h e m
6 december 1937 - 22 januari 2023

Rouwleiding - Funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22, Anzegem - Tel. 056 68 74 24

Dit melden u diepbedroefd:

Zijn echtgenote;                

 Arlette Cosaert,

Zijn kinderen en kleinkinderen;

 Yves en Christiane Vantieghem - Delobelle,
  Lore Vantieghem en Dennis Rathé,
  Wout Vantieghem en Lies-An Desaever,

Zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten:
 † Walter en † Jacqueline Adams - Vantieghem en familie,
 † Jacques en † Rosa Vantieghem - Schamelhout en familie,
 Didier en Monique Cosaert - Vandenheede en familie,

De families Vantieghem - Moreels en Cosaert - Detavernier.

Met oprechte dank aan:
Zijn huisarts dr. Tony Degroote en 

zijn thuisverpleegsters Isabel, Kelly, Eva en Caroline.



Dankbaar voor de mooie herinneringen, nemen we afscheid van

d e  h e e r  A r n o l d  V a n t i e g h e m 
echtgenoot van mevrouw Arlette Cosaert
geboren te Tiegem op 6 december 1937 en overleden te Waregem op 22 januari 2023

Voorzitter toneelgroep ‘Uilenspiegel’ Tiegem

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen van Arnold tijdens de uitvaartdienst rond de urne
die zal plaatshebben in de aula van funerarium ‘Nuytten’, Oudstrijdersstraat te Anzegem, 
op zaterdag 28 januari 2023 om 10.30 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

Daarna volgt de bijzetting van de urne in het urneveld op de begraafplaats te Tiegem.

Een laatste groet aan Arnold kan gebracht worden in het funerarium Nuytten,  
Dorpsplein 20/22 te Anzegem, maandag tot donderdag van 15 tot 18 uur, op vrijdag van 15 tot 16 uur.

Rouwadres: Funerarium Nuytten t.a.v. familie Arnold Vantieghem
Dorpsplein 20/22, 8570 Anzegem
Online condoleren: www.funerarium-nuytten.be 

Mijn heuvelrug

Nooit heeft mijn blik het deinend dal ontweken,
nooit dwaalt mijn oog een stonde maar op zoek,
want immer nieuw draait ’t meesterdoek
voor mij hier op mijn heuvelrug bekeken.

Een spinnenweb van ongespannen touwen
kruist zich door ’t klimmend landschap heen,
kronkelt door ’t bos, gaat weer uiteen
al zoenend huizen en landouwen

Brede vallei, hoe kunt hij mij bekoren,
uw ademtocht geurt geest en liefde uit,
uw schoot draagt ’t slot dat Vlaanderen sluit
o golvend land mij uitverkoren.

Ardennenland, besprenkeld en doorweven,
gevlochten goud en zilverlint
dat Vlaanderens einder heeft omschreven.

Mijn Schelde daar, de parel onzer oorden,
de stroom die hier ons akkers drenkt
de dorpen vréé en welvaart schenkt,
gegroet mijn vloed, uw water en uw boorden.

De avond dekt het doek, in ’t duister gaat ’t verdwijnen
heeft ooit een kunstenaar getracht,
nooit werd zijn werk ter doek gebracht,
dat mij, in ’t morgenrood zo machtig mag verschijnen.

Dirk Dennen


