Na een rijkgevuld en gelukkig leven, is heden van ons heengegaan
in haar 95 ste levensjaar

Louisa Leten
“Wiske”
Lid van de Duivenbond van Wijnegem

Rouwen om dit heengaan:
Jos en Marina Beyens - Bruylandts,

weduwe van Alfons Bruylandts
geboren te Wijnegem op 13 mei 1925
en overleden te Malle in het AZ St.-Jozef op 20 februari 2020.

U wordt uitgenodigd de afscheidsviering, met gelegenheid tot groeten van
de asurne, bij te wonen in de aula van het rouwcentrum Peeraer,
Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem, op vrijdag 28 februari 2020 om 11 uur.
Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.40 uur.
(er is parkeergelegenheid achter taverne De Swaen, parking Wijnegemhof)
Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van de asurne plaats
in het urnenveld van de begraafplaats van Wijnegem.

haar kinderen,

Ken en Denise Beyens - Perez Casas,
Emiliano,
haar kleinkinderen en achterkleinzoon,

Jos (†) en Rosa (†) Schalbroeck - Leten,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
George (†) en Anna (†) Vleminckx - Leten, Cois (†) Van de Plas,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
Leonard (†) en Clara (†) De Bie - Leten, Nieke (†) Genen,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Charles en Titine Leten - Van Don,
kinderen en kleinkind,
François (†) en Elza Leten - Van De Vel,
kinderen en kleinkinderen,
Jos (†) en Maria Bruylandts - Leten,
kinderen en kleinkinderen,
haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten,

De families Leten, Bruylandts, Claessens en Van Peer.

Tot en met woensdag 26 februari is er gelegenheid tot groeten
in het voornoemd rouwcentrum Peeraer,
na telefonische afspraak op tel. 03-353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie Bruylandts - Leten
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b - 2110 Wijnegem

Een bijzondere dank aan dokter Maureen Van Erkel en aan alle medewerkers van
het Wit-Gele Kruis alsook aan tante Elza, Monique en Wanda
voor de liefdevolle zorgen, steun en toeverlaat.

