


In herinnering aan 

Lies Fleer-Coenen 
echtgenote van 
Jac Fleert 

* Bergeijk, 21 mei 1928 
t Bergeijk, 4 maart 2013 

Lies werd geboren als zesde in een gezin van acht 
kinderen. Thuis hadden ze een bakkerij en zoals in die 
tijd gebruikelijk werkte Lies al op jonge leeftijd mee, ze 
bezorgde voornamelijk brood bij de klanten. Daarna 
kwam er ook nog een ijssalon en daar ontmoette ze Jac. 

In 1955 trouwden ze en gingen ze in Hengelo wonen en 
ondanks de afstand bleef het contact met de famil ie in 
Bergeijk al die jaren bestaan. Helaas bleef hun huwelijk 
kinderloos, maar het contact met de kinderen van haar 
broer en zus was dusdanig, dat het leek alsof het haar 
eigen kinderen waren. 

Lies was dagelijks in het zwembad te vinden, speelde 
niet onverdienstelijk accordeon en ook volksdansen 
was een hobby van haar, daarnaast genoot ze van de 
vakanties in Spanje. 

In 1986 verhuisden Jac en Lies naar Bergeijk en 15 jaar 
geleden kwamen ze in 't Hofhuys wonen, waar Jac na 
drie jaar overleed. Lies moest alleen verder maar 
ondervond veel steun van de familie. 

Lies was een vrouw die wist wat ze wilde. ze hield graag 
de regie in eigen handen, had een heel goed geheugen 
en beschikte over veel humor. 

De laatste jaren waren niet altijd even gemakkelijk, haar 
benauwdheid gaf de nodige beperkingen, maar gelukkig 
kreeg ze veel bezoek, altijd op vaste tijden van dezelfde 
mensen. Haar familie bezocht haar nagenoeg dagelijks 
en verleende hulp wanneer dat nodig was. Dankbaar 
voor wat eenieder deed voor haar, stelde ze vaak de 
vraag: Kan ik mee bedanke toe? 

We zijn blij dat ze uit haar benauwdheid is verlost en we 
hopen dat ze nu weer gelukkig mag zijn met haar man 
Jac en met allen die dicht bij haar stonden en haar 
voorgingen. 

Bedankt voor uw aanwezigheid en steun, dat heeft ons 
goed gedaan. 

Familie Coenen 
Familie Fleer 




