
 
 
 

 

Op 7 november 2020 is na een moedige strijd in zijn woning te Elewijt  
omringd door zijn familie overleden 

 

De heer 

Eduard ‘Warre’ Van Asbroeck 
echtgenoot van mevrouw  

Nicole De Cuyper 

geboren te Mechelen op 11 april 1958 
 

Omwille van de huidige Coronamaatregelen willen wij jullie de gelegenheid geven  
om waardig afscheid te nemen van Warre, hij ligt opgebaard in de  

groetruimte van Uitvaartzorg Anthony Verheyden, Tervuursesteenweg 246 te 1981 Hofstade,  
waar u hem een laatste groet kan brengen op woensdag 11 november 2020 van 16 tot 17 uur.  

 

Het afscheid zal plaatsvinden in familiekring in het Crematorium Daelhof  
op vrijdag 13 november 2020.  

U bent welkom om de asverspreiding bij te wonen op vrijdag 13 november 2020 om 13.30 uur  
op de strooiweide van het Crematorium, gelegen aan de Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil-Zemst. 

Samenkomst aan de strooiweide, gelieve de bewegwijzering te volgen. 

 

Een mondmasker dragen is verplicht bij elke bijeenkomst. 

 

Voor altijd in ons hart. 

Dit melden u: 

 
Zijn echtgenote: 

Nicole De Cuyper 

 
Zijn zoon: 
Bart Van Asbroeck met zijn partner en hun dochter 
 
Zijn ouders: 

Désiré en Lina (†) Van Asbroeck - Eysscher 

 

Zijn broer, zussen, schoonzussen en schoonbroers: 

Guy en Anne Delanghe - Van Asbroeck 

          kinderen en kleinkinderen 

Jan en Lilianne Van Asbroeck - Waerzeggers  

          kinderen en kleinkinderen 

Dré en Jeanine De Laet - Van Asbroeck  

          kinderen en kleinkinderen 

 

Danny en Sonia Somers - De Cuyper 

          kinderen en kleinkinderen 

Danny en Diane De Cuyper - Reeckmans 

Alain en Myriam De Cuyper - Van der Elst  

          kind 
                                                        

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten 

De families Van Asbroeck, De Cuyper en aanverwanten. 

Met dank aan de thuisverpleging GMV en dr. Thys voor de goede zorgen  
die Warre van hen mocht ontvangen. 

Correspondentie: 
Tervuursesteenweg 551 b2, 1982 Elewijt 

U krijgt de mogelijkheid om digitaal uw medeleven te betuigen via  
www.uitvaartzorg-verheyden.be (rubriek rouwberichten) 

 
ANTHONY VERHEYDEN | UITVAARTZORG | 015 61 61 61  


