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Wie had kunnen denken dat wij vandaag, hier in deze kerk, in deze setting 
elkaar zouden toespreken. 
Hoe onwezenlijk, hoe onverwacht kan iets zijn. Hoe sprakeloos kan je zijn ? 
 
Elk afscheid is de geboorte van herinneringen … 
 
Als 40-jarige stond Toon mee aan de wieg van onze club, Lions club 
Zwevegem. Naast zijn beroepsactiviteit wou hij zich ook sociaal engageren 
in kleine en grote dingen. 
 
Het was Toon die liever achter de camera stond in plaats van in de 
spotlights. De fotocamera die hij zo goed hanteerde.  
Toon zorgde voor honderden foto’s van onze vergaderingen, clubactiviteiten 
en uitstappen met of zonder onze dames. Fotografisch materiaal genoeg om 
enkele maanden geleden en samen met enkele clubleden, een mooi 
fotoboek te maken van ons 15-jarig bestaan. Door zijn liefde voor de 
fotografie zat Toon aan de bron van het visueel levendig houden van al deze 
mooie en dankbare herinneringen. 
 
Toon combineerde West-Vlaamse ‘naarstigheid’ met de onstuitbare drang 
naar schoonheid die hij vond in levenslust en kunst.  

Voor ons ben je de artistieke bezieler van Art Transfo. Jouw geesteskind, 
met veel enthousiasme door jou gelanceerd binnen onze club.  

We zullen dit kunst-event goed verzorgen en altijd een warm hart blijven 
toedragen zodat ook Art Transfo 2016 een succes wordt waar ook jij fier zal 
op zijn. 

 
Toon, het was altijd heerlijk vertoeven in jouw gezelschap. 
Je lach, je charme, je opgewektheid, je aanstekelijk enthousiasme, je 
gedrevenheid, je ‘savoir vivre’, je eenvoudige en welgemeende vriendschap.  
Altijd goedlachs. Altijd hartelijk en oprecht.  
Het is dan ook hard om je als eerste lid van onze club, nu reeds te moeten 
laten gaan. 
 
Toon, je kon immens genieten van elk verlof, aan welke zee dan ook. 



Jouw schip heeft zijn thuishaven verlaten voor een verre bestemming.  

We wuiven je uit tot aan de horizon en leven verder met de overtuiging dat 
aan de andere kant van diezelfde horizon, mensen jou zien aankomen en je 
al juichend staan op te wachten tot je veilig en wel aanmeert. 

Je vrienden van Lions club Zwevegem. 


