Je hebt je strijd gestreden, je hebt het met veel moed gedaan
en wie kan zeggen hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
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Mevrouw

Mevrouw

Annick Baumans

Annick Baumans

echtgenote van Petra Winten

echtgenote van Petra Winten

Geboren te Mechelen op 24 maart 1965,
overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 21 april 2021.
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Dit melden u:

Dit melden u:

Petra Winten,

haar echtgenote;

Seppe Winten,
Ocean Winten,

haar kinderen;

François(†) en Maria Baumans - Michiels en Louis(†) Cauwenberg,
Michel en Lambertine Winten - Boelen,

haar ouders;
haar schoonouders;
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François(†) en Maria Baumans - Michiels en Louis(†) Cauwenberg,
Michel en Lambertine Winten - Boelen,

haar ouders;
haar schoonouders;

William(†) en Marina Baumans - Nobels,
Kim Baumans en vriend,
Patrick en Jeannine Popleu - Baumans,
Kevin Cornelis en Gerdy Verhoeven,
Hendrik en Marie-Ange Cauwenberg - Peeters,
Florentine Cauwenberg,
Patricia Winten en kinderen,
Bart en Sandy Winten - Liekens,
haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen en hun kinderen,
Haar ooms, tantes, neven en nichten.
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Dank aan de huisarts en de thuisverpleging, voor de goede zorg en ondersteuning.

Dank aan de huisarts en de thuisverpleging, voor de goede zorg en ondersteuning.

We hadden graag samen met u afscheid genomen van Annick.
Door omstandigheden is dit nu niet mogelijk en zal de uitvaart in beperkte kring plaatsvinden
in de parochiekerk Sint-Michiel te Keerbergen.
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Wij leggen haar te ruste op de begraafplaats van Keerbergen.

Wij leggen haar te ruste op de begraafplaats van Keerbergen.

Wij nodigen u uit om Annick een groet te brengen
op dinsdag 27 april 2021 van 19.00 tot 19.30 uur
in Uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 te Tremelo, ingang Zuid, parking via Boterstraat.
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Gelieve rekening te houden met de sociale afstand en mondmaskerplicht.
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Rouwadres: Kempenlaan 32 - 3140 Keerbergen.
- 016 53 68 50 | condoleren via eraly.be
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