’n Beetje
sterven doe je niet ineens
maar af en toe ’n beetje
en alle beetjes die je stierf
’t is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op ’n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Toon Hermans

De heer

Alex Van den Wyngaert
echtgenoot van Eliane Binst
Oud-leerkracht KA Grimbergen
Voorzitter van de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen van 1967 - 1991
Geboren te Humbeek op 25 oktober 1935 en er zachtjes
van ons heengegaan in zijn huiskring op 25 maart 2020.
Dit melden U met diepe droefheid :
Eliane Binst,

zijn echtgenote,

Hervé en Pascale Van den Wyngaert - Caluwé,
Dirk en Sandra Van Raemdonck - Van den Wyngaert,
Ronny en Nadia Claes - Van den Wyngaert,

zijn kinderen,

Jens en Kelly Van den Wyngaert - Seghers en Jeanne,
Jan en Jana Costermans - Van den Wyngaert,
Dean en Sofie Van Raemdonck - Vandezande,
Jonas en Cindy Stalpaert - Van Raemdonck,
Marie Claes,
Hanna Claes,

zijn kleinkinderen en achterkleinkind,

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Van den Wyngaert, Binst, Van Paesschen en Paquet.
Met dank aan Dr. Karel Willems, zijn huisarts, de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
en de dienst diabetologie en vaatheelkunde, A660, UZ Brussel.
Omwille van de Coronamaatregelen zal de crematie
en het plaatsen van de urne op het urnenveld in intieme kring plaatsvinden.
Wie wil kan op dinsdag 31 maart 2020 om 11 u. toosten op het leven
en een glaasje witte wijn drinken ter nagedachtenis van Alex.
Geen bloemen, noch kransen. Wie wenst kan steeds een donatie doen
voor de Diabetesliga die Alex zeer nauw aan het hart lag.
UZ Brussel - onderzoek naar type 1 diabetes - r. nr. BE74 0910 0480 9007
met vermelding ter nagedachtenis aan Alex Van den Wyngaert
Rouwadres: t.a.v. familie Van den Wyngaert
Rouwcentrum De Hertogh
Kruisstraat 25 - 1851 Humbeek
Rouwcentrum De Hertogh B.V.B.A.,
Kruisstraat 25, 1851 Humbeek, Tel. 02 / 269 13 59
de.hertogh.ronny@telenet.be www.rouwcentrumdehertogh.be

