
Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.

Op vrijdag 14 oktober 2022 hebben wij op ingetogen wijze en
in familiekring afscheid genomen van Wiske aan de verspreidingsweide 

van de begraafplaats Ruggeveld in Deurne waar haar assen
werden toevertrouwd aan de natuur.

Eventuele steunbetuigingen mag u richten aan

Familie Van de Cruys - Van Ginkel   |   Krommelei 47, 2110 Wijnegem

of digitaal via www.ceulemansbegrafenissen.be

Als ik dood ben huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten

‘t is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je me bent vergeten.

Mevrouw

Louise ´Wiské  Van der Veken

weduwe van de heer Eduard Van de Cruys

Zij werd geboren in Antwerpen op 22 maart 1925 en is op
97-jarige leeftijd van ons heengegaan in Deurne op 7 oktober 2022.

Zij woont nu in de harten van ...

Marc en Cynthia Van de Cruys - Van Ginkel, haar kinderen

Cathy Van de Cruys en Kristof Maes,
 kinderen Lukas, Roan en Dante,

Dennis Van de Cruys en Cindy Van Togerloo,
 kinderen James en Elena. 

haar klein- en achterkleinkinderen

Onze dank aan Thuisverpleging Denie Björn en zijn team die 
Wiske thuis altijd de nodige goede zorgen hebben gegeven

en een luisterend oor hebben geboden.
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