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Overlijdensberichten

 

Steeds dankbaar en omringd door haar kinderen 
is zachtjes van ons heengegaan

Mevrouw

Rachel Mellen
Geboren te Antwerpen op 21 juli 1921 en 

overleden in het Zorgcentrum St.-Lodewijk 
te ‘s-Gravenwezel op 12 oktober 2016.

Weduwe van de heer Leon Ophoff
Yves en Marie-Edwige Ophoff - Saey en familie
Pierre-Paul en Martine Van Turnhout - Ophoff en familie
Bert en Edith Van den Bossche - Ophoff en familie
Beatrice Ophoff
Ewald en Christine Ketele - Ophoff en familie

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De kerkdienst en de bijzetting in het urnenveld 

zal in intieme kring plaats hebben.

Met speciale dank aan het personeel en de medebewoners 
van het zorgcentrum St.-Lodewijk voor hun liefdevolle zorgen.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Rouwadres: Fam. Ophoff - Mellen
p/a Begr. Daems, Churchilllaan 20-24 - 2900 Schoten
Begr. Daems, Schoten - tel. 03/658.45.61           www.daemsbegrafenissen.be

Uitvaartzorg Peeraer-Wijnegem. Tel. 03-353.60.83         www.peeraer-wijnegem.be  

Gerda, Viv en Kristel Vingerhoets melden u het overlijden van

Paulien Thilemans
Weduwe van Louis Vingerhoets

° 22 juli 1929 - † 5 oktober 2016

De afscheidsviering, gevolgd door de teraardebestelling 
op de begraafplaats van Borgerhout-Silsburg, 

heeft in familiale kring plaatsgehad. 

Correspondentieadres:
Familie Vingerhoets - Thilemans

p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

De familie meldt U het overlijden van

DE HEER

Louis NUYTS
Weduwnaar van Mevrouw Clara CLAESSEN

Geboren te Oud-Turnhout op 14 juli 1932
en overleden in het AZ Turnhout, Campus Sint-Elisabeth, 

op 12 oktober 2016, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de kerk van O. L. Vrouw 
Zevendonk (Kapelweg) te Turnhout, op dinsdag 18 oktober 2016  
om 10 uur, waarna de crematie in alle intimiteit volgt.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

De begraving van de asurne zal plaatsvinden in familiekring op de  
stedelijke begraafplaats, Steenweg op Merksplas te Turnhout.

Gebedswake op maandag 17 oktober om 19 uur in dezelfde kerk, 
waarna gelegenheid tot groeten van de overledene in het funerarium 
van Maes-Beck, Otterstraat 88 te Turnhout.

Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht ontvingen, 
worden hiermede uitgenodigd.

Rouwadres: Winkel 4, 2300 Turnhout

  Maes-Beck - Otterstraat 12 - Turnhout - Tel. 014 41 13 47

Rouwadres: familie Dillen-Dupart, p/a Antwerps Uitvaartcentrum
Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrum.be

Maria Dupart

geboren te Antwerpen op 15 juli 1924 
en overleden te Borgerhout op 7 oktober 2016,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

UITVAARTCENTRUM.BE
H E I R E M A N S  I  0 3 . 2 3 5 . 4 0 . 2 1

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de asverstrooiing
heeft plaatsgehad op vrijdag 14 oktober 2016.

Lid van OKRA ‘Pulhof Berchem’
Voormalig lid zangvereniging ‘De Genieters’

De familie meldt u het overlijden van

weduwe van Maurice Dillen

Wij melden u het heengaan van

Josfien Van Looy
echtgenote van Jozef Verrykt

geboren te Schilde op 30 april 1931
en overleden in het AZ Sint-Jozef te Malle op 13 oktober 2016.

Lid van Ziekenzorg
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid samen

met ons bij te wonen op donderdag 20 oktober 2016 om 10.00 uur
in de Sint-Antoniuskerk te Sint-Antonius-Zoersel, Handelslei.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten en condoleren vanaf 9.45 uur.
Josfien zal daarna in intieme kring verast worden

en een laatste rustplaats krijgen.
Rouwadres: Familie Josfien Van Looy
p/a uitvaartcentrum Bogaerts-Stynen
Handelslei 24 - 2980 Zoersel
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-bogaerts-stynen.be

97056547.01

Rouwadres: familie Wuyts, p/a Uitvaartcentrum Schilde
Turnhoutsebaan 492, 2970 Schilde

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrum.be

Louis Wuyts

geboren te Antwerpen op 29 december 1932
en overleden te Malle in het AZ Sint-Jozef

op 10 oktober 2016.

UITVAARTCENTRUM.BE
G E Y S K E N S  I  0 3 . 3 0 9 . 4 3 . 2 5

De afscheidsplechtigheid, waartoe u bent uitgenodigd, 
zal plaatsvinden op maandag 17 oktober 2016 om 11 uur

in het Uitvaartcentrum Schilde, Turnhoutsebaan 492.

De as van Louis zal later die dag terug toevertrouwd worden
aan de natuur op de begraafplaats van Schilde

Na een lange maar moedige strijd
moeten wij afscheid nemen van

echtgenoot van Alice Ceulemans

In de liefde van God werd opgenomen
onze medezuster en familielid

Zuster Maria Tilborghs
Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar

geboren te Zundert op 23 januari 1926
aan God toegewijd door professie op 23 juli 1945

zij ging zacht naar het eeuwige leven in het AZ Sint-Jozef Malle
op 13 oktober 2016.

Wij nodigen u uit samen met ons afscheid te nemen tijdens de
eucharistieviering op woensdag 19 oktober 2016 om 10.30 uur 
in de kapel van Mariënhove, Brechtsesteenweg 89 te Westmalle.

97056613.01

De familie Verhoeven-Quirijnen meldt u het overlijden van
DE HEER

Frans "Suske"
VERHOEVEN

Weduwnaar van mevrouw

Maria Quirijnen

Geboren te Westmalle op 6 december 1927
en omringd door zijn familie,

overleden in het W.Z.C. ter Bleeke te Oostmalle op 13 oktober 2016.
Lid van OKRA.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen op
donderdag 20 oktober 2016 om 11.30 uur in de St.-Martinuskerk te
Westmalle, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.15 uur.
Gelegenheid tot groeten in de rouwkamers Jochums, Dorpsweg 13, te
Oostmalle, woensdag van 17.30 tot 18 uur.
Rouwadres: Familie Verhoeven–Quirijnen, p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle.

97056631.01
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Antwerpen 

b Drie jaar lang werkten de
medewerkers van het Mid-
delheimmuseum aan de sa-
menstelling en ontwikke-
ling van een eigen smart-
phone-app. “Grotendeels
uit noodzaak”, vertelt Greet
Stappaerts, hoofd Publieks-
werking van het Middel-
heim. “In tegenstelling tot
traditionele musea hebben
we hier geen muren om ver-
helderende zaalteksten aan
te bevestigen.”

Lange of korte versie
Na intensief archiefonder-

zoek, zowel in het museum-
archief als in externe multi-
media-archieven, werd de
app deze week gefinali-
seerd. “Veel informatie
moest speciaal gedigitali-
seerd worden, wat behoor-

lijk wat tijd in beslag nam.”
Bovendien onderzocht het

museum hoe de app het ge-
makkelijkst toegankelijk
kon worden gemaakt. “Uit-
eindelijk besloten we overal
in het park gratis wifi te
voorzien”, zegt Stappaerts.
“Op die manier wordt het
Middelheimmuseum de
ideale hang-outplek.” 

De Middelheim App richt
zich op een breed publiek.
Wie kiest voor de volledige

route, langs de 58 belang-
rijkste werken van het park,
neemt best een picknick-
mand mee. De rondleiding
is 6,8 kilometer lang en
neemt een zestal uur in be-
slag. “Wie die tijd niet
heeft, kan de belangrijkste
trekpleisters ook in een ver-
korte toer van 30 minuten
bezoeken”, vertelt Stap-
paerts. 

“Geïnteresseerde kunst-
liefhebbers kunnen niet al-

leen foto’s en filmpjes bekij-
ken over de opbouw van de
werken, maar krijgen ook
achtergrondinformatie van
de kunstenaars in kwestie.”

Gps
Tijdens de rondleiding Fa-

tal Attraction vertellen ar-
tiesten en experten over
hun lievelingsbeelden en in
Sculpturized! geven jonge-
ren hun eigen interpretatie
aan de werken in het park.

Voor de allerjongsten zijn
de WoordenWoud verhalen
van bekende auteurs als
Bart Moeyaert en Dimitri
Leue dan weer een absolute
must. “Ondanks het uitge-
breide gamma aan rondlei-
dingen  kunnen bezoekers
ook intuïtief rondwandelen
in het park”, zegt Stap-
paerts. “De app gaat via gps
na waar je je bevindt en
biedt automatisch meer in-
fo over het beeld in je nabij-
heid. Zo behouden we het
gevoel van vrijheid, dat zo
eigen is aan ons openlucht-
museum.” 

i De Middelheim App is gratis 
te downloaden via de App Sto
re en de Google Play Store

Voortaan kunt u
de kunstcollectie
van het 
Middelheim

museum ontdekken 
door middel van een 
applicatie op uw 
smartphone of tablet. 
De Middelheim App 
verschaft informatie 
over 58 werken.

Overal gratis internet en info bij 58 werken

KOEN DE BEUCKELEER

Nieuwe app voor 
Middelheimpark

De app geeft info bij 58 beelden. De volledige route is 
goed voor 6,8 kilometer. FOTO RR


