
Karel, papa, opa was een doener en alles moest vooruitgaan.
Hij kon mensen doen bewegen en bergen verze�en.
Zijn wortels lagen stevig verankerd in Holsbeek,
dicht bij het voetbal.
Warme tradi�es en genereuze feesten
waren het licht in zijn leven.
Zijn familie, met kinderen en kleinkinderen,
was zijn trots en zijn fundament.

 016 - 60 15 06   condoleren: www.pues.be



Gedragen door zijn familie, en wilskracht en
doorze�ngsvermogen is Karel

heel lang bij ons kunnen blijven.

DE HEER

Karel Caluwaerts
echtgenoot van Annelies Vander Bracht

Erevoorzi�er van VK Holsbeek

geboren in Leuven op 24 maart 1949 en thuis,
omringd door zijn familie, overleden op 21 maart 2021.

Gezien de huidige omstandigheden
zal de afscheidsplech�gheid in beperkte kring plaatshebben.

Later volgt de begrafenis van de urne
op de begraafplaats van Holsbeek.
U kan de plech�gheid live volgen

op zaterdag 27 maart 2020 om 10 uur via www.pues.be.

U kan Karel een laatste groet brengen in het funerarium 
Pues, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle)

tot vrijdag 26 maart 2021 - 18 uur.
Na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Dit melden u:

Annelies Vander Bracht  zijn echtgenote

Séverine en Herbert Caluwaerts - Verstreken
 Louis, Charlo�e en Anthony
Gilles en Nele Caluwaerts - Wuytens
 Nicolas en Maurice
Elise en Ma�hew Caluwaerts - Rose
Catherine en Bert Caluwaerts - Opdekamp
 Lily en Mio
Charlo�e en Reinhard Caluwaerts - Vanbergen
 Memphis en Billie               zijn kinderen en kleinkinderen

Nicephore Vander Bracht zijn schoonvader

Frieda en Marcel Caluwaerts - Verheyden,
 kinderen en kleinkinderen
Gerda en Herman Weynants - Van Goidsenhoven,
 kinderen en kleinkinderen
  zijn zus, schoonbroer, neven en nichten

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Caluwaerts, Vander Bracht, Claes en Van Lancker

Met dank aan huisdokter Baestaens, Peter, Fabienne,
Kristel en Elly van de thuisverpleging
en Katleen van Familiehulp, de dokters en verpleegkundigen
van de afdeling Diges�eve Oncologie van Campus Gasthuisberg.


