Lieve moeke,
Heel dankbaar bewaren we uw beeld
in ons hart,
uw dienstbaarheid,
uw liefde voor ons vokke,
uw trots op uw kinderen en kleinkinderen,
uw passie voor het boerenleven,
uw dankbaarheid,
met weinig noden en weinig wensen,
door allen graag gezien.
Wij danken u voor alles
wat u voor ons hebt gedaan.
Wij houden van u en zullen u missen.

Na een mooi en eenvoudig leven, rijk aan toewijding,
is zacht van ons heengegaan

Louisa Mampuys
echtgenote van Louis Van Look †
Geboren te Antwerpen op 17 december 1931
en thuis te Zandvliet overleden op 22 oktober 2021,
omringd door de liefde van ons allen.
Het afscheid in de aula Vossenveld te Stabroek op donderdag 28 oktober 2021
heeft volgens haar wens in intieme kring plaats.
Haar as zal worden uitgestrooid op de begraafplaats van Berendrecht.
Met bijzondere dank aan haar huisarts dr. Leo Bril
en het team van ANSA Thuisverpleging, voor de goede zorgen.

Correspondentieadres: Familie van Louisa Mampuys
p/a Zoutestraat 6, 2040 Berendrecht
Online condoleren via www.valentijncrynen.be

Dit melden u met droefheid:
		
Jos en Fernanda Van Look - Wouters
			
Frederick en Caroline, Alice, Georges
		
Paul en Nadine Crepain - Van Look
			
Caroline en Quint, Beau, Esmée
			Celeste
		
Karel en Diane Van Look - Mattheeussen
			
Dorien en Joas
			
Thomas en Annelies, Féline, Louise
			
Julie en Arne, Ferre, Toine
			
Peggy en Erik, Lore, Janne, Liene
			
Ivo en Tina, Noor, Warre
			
Ellie en Scott, Joss, Frances
		
Vital en Nicole Schurmans - Van Look
			
Gaël en Victoria
			
Luca en Sara
		
Marc en Huguette Van der Poel - Van Look
			Jef
			
Joris en Gina
Delen in dit verlies:
		
Haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.
		
De families Mampuys, Van Look, Van Dyck en Pauwels.

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Onze oprechte dank voor uw meevoelen.

