Jouw glimlach, jouw schalkse humor,
jouw ongezouten mening en
je onvoorstelbare vechtlust zullen we
voor altijd in ons hart meedragen.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van:
Lena ‘Leentje’ Lemmens,
zijn echtgenote;

Geert en Heidi Boeckx - Pittomvils en Kobe
			
zijn dochter en schoonzoon;
Armand en Hilda Luyckx - Pittomvils,
			
zijn zus en schoonbroer.

Luc PITTOMVILS
‘Tisse’

Delen mee in dit verdriet:
zijn schoonzussen, schoonbroers, tante, nonkel,
neven en nichten.
De families:
PITTOMVILS - COEKAERTS en LEMMENS - LEMMENS.

echtgenoot van

Lena ‘Leentje’ Lemmens
Gepassioneerd supporter van RC Nieuwrode/KDN United
Trouwe seingever Wielervrienden Nieuwrode

Hij werd geboren te Leuven op 8 oktober 1952
en is thuis te Nieuwrode overleden op 23 augustus 2020.
Graag hadden wij samen met jullie afscheid genomen van
Luc. Omwille van de huidige maatregelen zal de
afscheidsplechtigheid plaatsvinden in beperkte kring.
U kan ze wel digitaal volgen
op zaterdag 29 augustus 2020 om 13.30 uur
via https://hofheide.livestream.fdesigner.eu
met login pittomvils1952
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium
Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart op
vrijdag 28 augustus 2020 van 18.30 tot 19 uur.
Gelieve steeds een mondmasker te dragen en
de social distancing te respecteren.

Onze dank en waardering gaan uit naar de huisartsenpraktijk
van Dr. Eddy Van Dyck, zijn thuisverpleegkundige Marina
Schoolmeesters, Prof. Dr. Dumez en het verzorgend en verplegend personeel van het oncologisch dagcentrum B Eenheid
643 van het UZ Gasthuisberg.
Nog een welgemeende dankuwel aan de familie, de vele
vrienden en kennissen en de buren van de Suikerhoek voor de
hartverwarmende steun die ze ons en Luc gegeven hebben.

Liever geen bloemen of kransen maar u kan een gift doen
aan het fonds voor innovatief kankeronderzoek van Prof. Dr.
Swinnen op rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 met
vermelding Luc Pittomvils.

Uitvaartverzorging Geert Andries - 016 56 66 26 - condoleren: www.agb.be

