
 

 

 

 

 

 

LUC MELIS 

 

21-10-1948   18-12-2017  

 

 

Firma Louis DE COCK nv - begrafenisonderneming - De Bruynlaan 177 - 2660 Hoboken 

tel info : 03/827.34.77 - info@firmadecock.be - www.firmadecock.be 



Dit melden U met diepe droefheid : 

 

Gaby Melis - Buysen,                       zijn echtgenote, 

 

Kevin Melis,                                  zijn zoon, 

 

Olivier(†) en Agnes(†) Martens - Melis en Chris Peys, 

Staf(†) en Maria Werckx - Melis, 

 Sven(†) en Bjorn, 

Marc en Francine Fonteyn - Melis, 

 Frederick en Laurens, 

Robert en Maud Buysen - Van Weley,            zijn zussen, schoonbroers, schoonzus en neven, 

 

de neven en nichten, 

de families Melis, Buysen en Boel. 

 

 

Met dank aan Dr. Declerck Pneumologie en het ganse team  

van verpleegeenheid 6 en Oncologie, voor de toegewijde zorgen.  

Speciale dank aan de kameraden van Kevin en vake John, voor de steun en sympathie. 

 

Bloemen noch kransen, liever een gift aan Red de Voorkempen of Greenpeace. 

 

 

Correspondentieadres : Familie Melis 

 p/a Firma Louis De Cock nv 

 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 68 (A12) 

 www.begrafenissen-decock.be/condoleren 

May the winds of love blow softly and whisper for you to hear 

that we love and miss you and wish that you were here 

We’ll meet again, someday, somewhere…. 

 

Samen met U nemen wij afscheid van 

 

De heer Luc Melis 

echtgenoot van Mevrouw Gaby Buysen 

 

Secretaris van “Red de Voorkempen” 

 

Geboren te Antwerpen op 21 oktober 1948 en  

te Wilrijk van ons heengegaan op 18 december 2017. 

 

 

 

De afscheidsplechtigheid, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in het Auditorium van 

de Firma Louis De Cock nv, Antwerpsesteenweg 68 (A12) te Aartselaar, op woensdag                                    

27 december 2017 om 11.30 uur. 

 

Samenkomst aan de ingang van voornoemd Auditorium vanaf 11.15 uur. 

 

De teraardebestelling geschiedt aansluitend op de begraafplaats “Steytelinck” in beperkte familiekring.  

Volgens de strikte wens van Luc zal er geen koffietafel plaatsvinden. 

 

Aan Luc kan een laatste groet gebracht worden in het mortuarium van GZA Sint-Augustinus,  

Oosterveldlaan 24 te Wilrijk tijdens weekdagen van13.30 uur tot 18.30 uur,  

op zaterdag, zon- en feestdagen van 12.30 uur tot 17.30 uur.  

 


