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Uw rouwbetuigingen zijn welkom via Rouwcentrum Partous, 
tav. de familie van Georgette Vandenplas, 
Alsembergsteenweg 1001, 1652 Alsemberg.

Condoleren kan ook via www.partous.eu
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“Tot het laatst wilde je leven
Door een sterke wil gedreven
Je geest was nog op volle kracht
Maar over je lichaam had je geen macht
Groot is de leegte die je achterlaat
Mooi zijn de herinneringen die blijven”

Georgette 
geboren te Sint-Genesius-Rode op 1 maart 1932
en er overleden op 7 januari 2021

Weduwe van Jan Deweyer
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Willy en Martine Day - Deweyer
Filip en Ann Deweyer - Van Mulders       
                     haar kinderen

Gert en Cindy Paesmans - Day
 Yaro en Nore
Ellen Deweyer en Loïc Flament  
         haar klein- en achterkleinkinderen 
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De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 13 januari 2021 om 10.30 u
in de aula van rouwcentrum Partous. We hadden jullie graag ontmoet 
bij dit afscheid, maar door de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om 
de uitvaart in beperkte kring te laten plaatsvinden.

U kan ons nabij zijn door op dat moment een kaarsje aan te steken.

Nadien begeleiden wij Georgette naar haar laatste rustplaats 
op de gemeentelijke begraafplaats van Sint-Genesius-Rode.

De familie dankt dokter Dirk Callebaut 
en het personeel van WZC De Groene Linde
voor de goede zorgen waarmee zij 
Georgette hebben omringd.
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