
Geboren te Lubbeek op 25 november 1940 
en overleden te Aarschot op 18 april 2022.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van:

Dirk en Maggy Nys - Thielens
 Charlotte en David, en zoontje Mathieu
 Isabelle
 Louis en Hannelore
Peter en Sonja Vranckx - Nys
 Stan
 Tina en Nick, Balou
Peter en Sandra Reekmans - Nys
 Sietse
 Tiebe en Carlien
 Marie-Julie

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

Irene (†) Vranckx, kinderen en kleinkinderen
Rik (†) en Gilberte (†) Broos - Vranckx en kinderen (†)
Jos en Annie Vranckx - Mellaerts,
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Paul en Christiane Vranckx - Mues,
 kinderen en kleinkinderen
André en Monique Beken - Nys en kind
Paul en Maria Nys - Van den Bergh, 
 kinderen en kleinkinderen
    haar naaste familie;

Sietse en Kim
    haar lieve petekinderen.

De aanverwanten van de families Vranckx en Nys.

Uitvaartverzorging Geert Andries - 016 56 66 26 - condoleren: www.agb.be

Anita VRANCKX
weduwe van

 Roger Nys (†2007)

Met dank aan haar lieve buren en de zorgverlening 
voor hun steun en goede zorgen.

En toch telkens weer zullen we je tegenkomen. 
Zeg nooit het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons afgenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei.

Een laatste groet aan Anita kan gebracht worden 
op zondag 24 april 2022 van 16 tot 16.30 uur in het 

funerarium Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart.

Rouwadres:
Fam. Vranckx - Nys
Diestsestraat 52 bus 3, 3200 Aarschot
of online via www.agb.be

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,
afscheid te nemen van haar op maandag 25 april 2022 

om 13 uur in aula 2 van het crematorium Hofheide.
(Jennekensstraat 5 te Nieuwrode)

Samenkomst vanaf 12.45 uur.

De begraving bij haar echtgenoot zal later in de namiddag
op de gemeentelijke begraafplaats Solveld te Tielt-Winge in 

intieme kring plaatsvinden.


