
 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre en Suzie Van Boxelaer - Swennen 
haar kinderen, 

 

Jan en Kathleen Gekiere - Van Boxelaer 
 Emiel, Kamiel en Klara 
Hans en Els Diels - Van Boxelaer 
 Lennert, Oskar, Nora en Bob 

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

 
Gérard en Béatrice Carlier - De Bo 
Christian en Michèle Lucion - Carlier 
 

Philippe en Lut Van Haute - Cloetens 
Luc en Hilde Van Haute - Boeykens 
Henri en Ann Vanden Meerssche - Van Haute 
Lieve Van Haute 
Paul en Miriam Audoore - Van Haute 

haar neven en nichten. 

   
De families Van Boxelaer en Van Noyen. 
 

Een heel apart woord van appreciatie voor alle helden van het Woonzorgcentrum Zonneweelde te Rijmenam 

voor hun goede zorgen en buitengewone toewijding. 

De familie wenst tevens haar erkentelijkheid te betuigen aan de medewerkers 

van de seniorenresidentie, Hof van Villers te Mechelen, 

waar ze 12 jaar lang een zeer gelukkige oude dag heeft gekend met mooie vriendschappen.  

Oprechte dank ook aan Marijke Vanden Berghen, 

haar huisarts te Mechelen en Dirk Mertens, arts WZC Zonneweelde. 

 
 
Rouwadres: 

 Kempervendreef 16 

 3140 Keerbergen  

 
__________________________________________________________________ 

Uitvaartzorg ▼ Verschooten | Dorp 3 | 2820 Bonheiden |  015/51 48 35 

verschooten@dela.be | digitaal condoleren: www.uitvaartcentrum-verschooten.be 

“Als leven lijden wordt, is loslaten liefde“ 

 

 

 

 
Afscheid nemen is dan met weemoedige handen meedragen 

alles wat het waard is om nooit vergeten te worden. 
 

 

 
Met diepe droe/eid melden wij U het overlijden van 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw 

Suzanne Van Noyen 
 
 

weduwe van 

de Heer Robert Van Boxelaer ( † 2008 ) 

 
 

Geboren te Mechelen op 24 maart 1924 en van ons heengegaan in het Woonzorgcentrum 
Zonneweelde te Rijmenam (Bonheiden) op 3 juni 2020, gesterkt door de ziekenzalving. 

 
 

 

We hadden graag samen met allen die haar gekend hebben en dierbaar waren afscheid genomen. 

De plechtigheid, met aansluitend de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Mechelen, 

heeft echter wegens de coronamaatregelen in beperkte kring plaatsgevonden.  


