
Denise Wuytack,
 zijn levensgezellin

Willy De Smet,
 zijn zoon

Andy De Smet en Cindy Albert,
          Ruben,
Kenny De Smet,
Wim De Smet en Eline Loots,
Els De Smet,

zijn kleinkinderen en achterkleinzoon

Jozef (†) en Jeanne Van Spaendonck - De Smet,
          kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Patrick en Patricia Wuytack - Rollenberg,
          en zoon,
Jean-Pierre en Martine Loyson - Wuytack,
          en kinderen,
Gerrit en Anita Van pollaert - Wouters,

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Kim Sterkens,
het petekind van Denise

Freddy en Nicole Franssens - Dhollander,
zijn beste vrienden en reisgezellen

De families De Smet, Wuytack, Van Birgelen en Verstraeten

melden met diepe droefheid het overlijden van

Georges “Joske” De Smet
lid van B.C. De Bokken

lid van B.C. Pronkenborg

levensgezel van Denise Wuytack

geboren te Antwerpen op 7 februari 1932 
en na een onverwacht kortstondige ziekte overleden

te Borgerhout in de Palliatieve Eenheid ZNA Sint-Erasmus
op 20 september 2016

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Joske op maandag 26 september 2016 om 14 uur
 in de aula Aster van het crematorium van Antwerpen.

Samenkomst in de wachtzaal van het crematorium
(Hoek Jules Moretuslei en Legerstraat, Wilrijk) vanaf 13.45 uur.

Volgens zijn wens zal de urne thuis bewaard worden.

Mogelijkheid om hem nog een laatste groet te brengen in 
het Rouwcentrum Gielis-Veremans, Antwerpsesteenweg 80

te Kontich t.e.m. zaterdag 24 september 2016
na telefonische afspraak. (03.457.11.58)

Met onze bijzondere dank aan huisdokter Kim Van der Cam, 
thuisverpleegster Ilse en het verplegend personeel van de 

Palliatieve Eenheid ZNA Sint-Erasmus voor hun goede zorgen.

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres:
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans,

Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich
online condoleren: www.gielis-veremans.be

Een laatste hand
een laatste blik

ik schrik
en huiver

van die kilte
Een laatste woord

een laatste traan voortaan
heerst tussen ons ongrijpbare stilte.

Mireilie Hugaert


