
 
 
 

 
 
 
 

 

Onverwacht en veel te vroeg van ons heengegaan 
 

de heer Wouter Heremans 
 

geboren te Asse op 13 september 1989 en er  
overleden op 6 april 2022 

 
De ceremonie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben in het rouwcentrum Van Hemelrijck te Asse op 
woensdag 13 april 2022 om 10.00 uur, 

gevolgd door de uitstrooiing van de as op de rustplaats van Walfergem 
 

Gelegenheid tot een laatste groet aan Wouter in het 
rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69 te Asse,  

op maandag van 18.00 tot 19.00 uur 

 
 Nog zoveel dromen, 

nog zo veel plannen 
herinner mij zoals ik was 
heel gewoon heel bijzonder. 

 

 
Dit melden u met droefheid: 
  

Zoon van  Eddy en Lisette Heremans - Van Wilder 
  

Broer en schoonbroer van  Katleen en Frederik Heremans - Verdoodt 
  

Nonkel en peter van  Loïc en Emma 
  

zijn nonkels, tantes, neven en nichten  
  

De families Heremans en Van Wilder 
 

HIJ RUSTE IN VREDE 

 
Rouwadres: Oude Dendermonsebaan 3, 1730 Asse 

 
Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32 

Wie wenst kan betuigen via www.begr-VanHemelrijck.be – info@rouwcentrumvanhemelrijck.be 
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