
Met bijzondere dank aan haar huisarts dr. Tobias De Caesemaeker,
de artsen en medewerkers van het AZ Sint-Jozef, afdeling Oncologie

en allen die haar met goede zorgen en vriendschap hebben omringd.

Rouwadres:
Duifstraat 5, 2980 Zoersel

Uitvaartzorg Valentijn Crynen  -  Sint-Antonius (Zoersel)  -  03 384 11 34Uitvaartzorg Valentijn Crynen  -  Sint-Antonius (Zoersel)  -  03 384 11 34

De laatste uren voor het einde,
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,

tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin,

maar achter de gesloten ogen,
glanst een gigantisch groot begin.

- Toon Hermans -



U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen
in OC ‘t Centrum, Dorpsstraat 73 te Sint-Lenaarts,
op zaterdag 26 november 2022 om 11.00 uur.

Samenkomst in ‘t Centrum vanaf 10.45 uur.
Parking bereikbaar via de Fruithoflaan.

De asverstrooiing vindt op een later tijdstip in intieme familiekring plaats.

Dit melden u:

Cis De Brouwer en Gui Guns
 Hank Guns, haar petekind, en Christel ‘Cke’ De Schepper
  Laura De Mot en Ruben Monsieurs
 Inne Guns en Frank Van Laer
  Lynn Van Laer en Yarno Bonaers
   Jada Bonaers
 Elke Guns en Peter Smet
  Yasmine Smet
  Ilja Smet en Stefanie Nys

haar zus, schoonbroer, neven en nichten

Liefdevolle herinnering aan

Linda ‘Babie’ De Brouwer

weduwe van Herman Beyers

geboren te Antwerpen op 17 februari 1939
en overleden in het WZC Mariënhove te Westmalle

op 19 november 2022.



Een warm woord van dank 
aan de verpleging van het WZC Mariënhove te Westmalle

en aan iedereen die Babie in haar laatste levensjaren 
met zorg omringd heeft.

Correspondentieadres:
Familie van Linda ‘Babie’ De Brouwer

p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)
Online condoleren via www.valentijncrynen.be
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