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Dirk en Wendy Van Sweevel... ( wendy.leuse@telenet.be ): Sterkte 

Families Janssens en Van Gorp,  

Het waarom is moeilijke te begrijpen,mag het troost geven dat er gedachten van medeleven naar jullie uitgaan ... 

Veel sterkte in deze moeilijke tijden. 

Fam. Van Sweevelt - LeuseRavels 

zaterdag, 15 augustus 2009 

André Jansens: Woord van dank 

Als webmaster van deze Rawepo site was de laatste week een grote beproeving. Reeds een tweetal jaren 
probeer ik de site een beetje leven in te blazen wat niet altijd even gemakkelijk is. Dat rawepo.be op deze manier 
toch zelf zijn nut, en zelfs zijn onmisbaarheid zou gaan bewijzen kan ik enkel maar als een teken opavatten dat 
mijn broer in een ander leven deze taak op zich genomen heeft. Eerst wilde ik op rawepo vooral geen extra 
aandacht geven aan heel deze dramatische om niet de indruk te wekken dat ik op zoek ben naar sensatie, nu 
weet ik beter en heb ik gemerkt dat voor velen in de hele regio rawepo.be een manier is geweest om ook het 
verdriet van een hele gemeenschap te delen en daar ben ik blij om.  

Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart danken voor de mooie woorden die we als verenigde families Jansens 
en Van Gorp hebben kunnen lezen en waarvan vele een diepe indruk op ons als familie hebben nagelaten. 

Bedankt mensen, jullie hebben dit verdriet de laatste week samen met ons gedragen en zullen ons hopelijk 
nog blijven steunen in de tijd die voor ons ligt. 

@J , oudste broer van Danny 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Guest ( gerdamaes123@hotmail.com ): veel sterkte 

ik wens de joyce,karel, jolande, en beide families heel veel sterkte bij dit grote verlies en verdriet.ik hoorde het 
nieuws op onze vakantie.onbegrijpelijk is het . het is niet te vatten op zo een grote afstand van weld.de dag erna 
lees je daar de krant en dan komt het besef dat het echt wel zo is. vandaag kwamen we aan en het eerste wat ik 
gedaan heb is door de koning albertstraat rijden .even stilstaan vol ongeloof dat zoiets kan gebeuren.zo een lieve 
mensen ,altijd een vriendelijke lach van greet ,met danny een pint gepakt aan den toog.ik ben ze op het kerkhof 
gaan groeten en toen drong het pas door. ik vind het voor de familie in en in triest dat ze dit moeten door 
maken.dat ze een steun voor elkaar mogen zijn in deze moeilijke tijd .joyce meiske,ik wens jou alle kracht en 
liefde toe die je nodig hebd om dit te kunnen plaatsen.ooit word elke traan een mooie herrinering met een gouden 
kadertje die je in je hartje koestert, voor altijd !! veel strekte meid 

bij deze wil ik ook mijn dank uitspreken aan het brandweerkorps voor hun moeilijke taak, dank u mensen 

gerd maes en familie 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Jet Van Laere ( jet.van.laere@telenet.be ): veel moed toegewenst 

Lieve Joyce,  
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Wat verschrikkelijk nieuws ! Ik vatte eerst niet goed dat het om jouw ging, kon het niet echt geloven ... Ik heb jouw 
bericht te laat gelezen, anders was ik er geweest, maar alsnog langs deze weg mijn oprecht medeleven voor jouw 
en je familie in deze aartsmoeilijke tijden. 

Veel moed toegewenst, een dikke knuffel, 

Jet 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Guest ( nadia-winnie@telenet.be ): zo moedig 

Beste familie leden, familie Nic en Mike... 

We zijn een dag na de begrafenis en ik heb het er nog erg moeilijk mee dus zal dit voor jullie wel driedubbel (of 
meer) tellen. Ik wilde via deze weg toch even laten weten dat ik erg onder de indruk was (ben) van de uitvaart 
dienst. Ongelooflijk hoe jullie dit zo prachtig in elkaar hebben gestoken. 

Boven of waar ze ook mogen zijn zullen ze trots op jullie zijn en vooral op Joyce. Meisje je bent een krak!! 

De komende tijd zal nog erg zwaar zijn maar jullie staan er nooit alleen voor, ook al zijn onze banden niet hecht 
jullie mogen altijd bellen om op verhaal te komen.  

Veel liefs sterkte en al wat jullie nodig hebben.  

Nadia(Van Dré)   

vrijdag, 14 augustus 2009 

Dorien ( dorien@fastlikehell.com ): Sterkte 
Ik kon het amper geloven toen ik het vorige week op de radio hoorde en vind er nog steeds geen woorden voor. 
Ik kende het gezin niet zo heel goed maar kwam vroeger, als kind, altijd voer en hooi voor mijn cavia kopen bij 
hen. Wat me bijgebleven is, is dat het ontzettend lieve mensen waren. Woorden schieten te kort voor dit drama. 
Lieve Joyce, Nic, Mike, familie en vrienden, ik wens jullie veel sterkte toe in deze zware periode. 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Bieke, Tom, May en Luc: Veel sterkte 

Lieve Mike, Joyce en familie 

5 augustus zal een dag zijn die niemand meer vergeet! 3 prachtmensen die jullie zo werd afgenomen. Niemand 
zal het waarom ooit begrijpen!  Veel sterkte in deze enorm moeilijk en zware periode. 

Lieve Mike,  

We kenden jou en Lynn als het onafscheidelijke koppel die met een lach en veel liefde door het leven gingen. De 
Mike van Lynn en Lynn van Mike zoals Tom het onlangs beschreef.  

Mike, Lynn is nu een mooie fonkelende ster aan de hemel maar als je haar nodig hebt, zal ze er zijn!  

Veel sterkte Mike, wij en zovele op de cross zijn er voor je!  

 Bieke & Tom, May & Luc 

vrijdag, 14 augustus 2009 
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Wij ( elkekuppens_2@hotmail.com ): We zijn er voor jullie...altijd! 
Lieve Joyce en Nick, Je hebt van je mama, papa en je zus afscheid moeten nemen op een harde en 
onrechtvaardige manier. Ze zitten nu voor eeuwig in je hart en zijn op die wijze nooit ver van hier. We zullen hen 
allen missen, maar het zal vooral jouw verdere leven tekenen. Vergeet echter niet dat je altijd op ons kunt 
rekenen. Wil je een schouder om op te huilen of een innige knuffel op eender welk moment, laat het ons dan 
weten, waar je ook bent. Lieve Joyce en Nick, hou jullie nu vooral sterk en laat je door je familie omringen. Op die 
manier zal de liefde van jullie gezin steeds blijven in mooie herinneringen. Jullie vrienden, Edd, Jasmien, Hanne, 
Pi, Annelies, Bartje, Miel, Tinne, Karen, Kevin, Sietze, Roel, Elke- x - 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Katrien ( katrientje48@hotmail.com ): Sterkte 

  

Ik kende Danny, Greet & Lynn niet zo goed, ik kwam ze wellis tegen hier int dorp, ik kan het nog altijd niet 
geloven, nooit meer 'n vrolijke danny , greet of lynn zien, dat doet raar. Ik wil Joyce Mike & Nic steunen voor dit 
grote verlies, sterkte allemaal x katrien 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Guest: sterkte 

Joyce, Mike, 

Het is niet eerlijk wat er is gebeurd. zoveel mensen die willen gaan, 

waarom dan deze mensen vol levenslust? 

het is niet eerlijk wat ze jou afnemen. er zijn geen woorden die de pijn verzachten maar hopelijk bieden ze een 
beetje troost. En hopelijk word het verdriet draagbaar. Koester de herinneringen. 

heel veel sterkte Wendy Luuk 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Nathalie Wertelaers: Hier zijn geen woorden voor! 

Beste Joyce en familie Janssens, 

Graag wil ik jullie laten weten dat ik aan jullie denk en met jullie meevoel.Hierbij mijn oprechte deelneming !Héél 
veel sterkte! 

Nathalie Wertelaers 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Familie De Kock Minderhou...: Joyce & Nic, Mike en ganse familie 
Joyce & Nic, Mike en de ganse familie, 

De voorbije anderhalve week hebben wij allen als in een roes of droom geleefd. “Dit is niet echt”. “Straks 
ontwaken we en dan is die boze nachtmerrie verdwenen”. 

Helaas werden wij keihard met de werkelijkheid geconfronteerd. Voor zoiets woorden vinden is heel moeilijk, zelfs 
nu nog steeds. 
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De avondwake en de uitvaartdienst waren in één woord “subliem”, en een beter afscheid van deze drie geweldige 
mensen kan men zich niet inbeelden. Danny, Greet, Lynn en Zita hebben dit zonder twijfel van hierboven met 
twinkelende goedkeurende oogjes meebeleefd. Wat zullen ze trots zijn!  

Wij wensen hierbij iedereen, die hieraan heeft meegewerkt, te bedanken, en niet in het minst onze Nic “zijn 
Joyce”, die, hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken, de grote “regisseur” was. Chapeau!!! 

In deze moeilijke periode hebben wij ook de bevestiging gekregen van iets wat we al lang wisten: onze Nic heeft 
een fantastische vriendin en is in een grote, hechte, plezante en geweldige familie terechtgekomen. Ook hun 
omgeving heeft een diepe indruk op ons gemaakt:  jullie ouders’ beste vrienden en hun zoon,  Lynn haar 
vriendenkring, de vrienden en vriendinnen van Joyce en van onze Nic, de ouders, zussen en vriendenkring van 
Mike….Wij zijn er zeker van dat zij steeds voor jullie zullen klaarstaan! 

Graag hadden wij Danny, Greet en Lynn nog dikwijls willen ontmoeten. Vaak was het eens snel naar elkaar 
zwaaien als zij Joyce naar ons thuis in Minderhout brachten, of een snelle korte babbel. Toch onthouden wij 
onder andere het plezante feestje voor Joyce haar 21e verjaardag, hun aanwezigheid op het feestje voor mijn 
 50e verjaardag, en zeker de laatste keer, op maandag 20 juli, bij de voorstelling van de nieuwe CD van onze Nic 
zijn groep “Point Of View” in de Cahier De Brouillon in Hoogstraten. “Zo op een podium is de Nic toch nen hele 
andere hé”, wisten Danny en Greet ons toen nog goedkeurend en trots te zeggen. Daar hebben we dan ineens 
maar een paar pinten (lees Duvels in het geval van Danny) op gedronken. Dat dit de laatste keer zou zijn, bezorgt 
ons nog steeds koude rillingen! 

Nu die eerste drukte stilaan een beetje voorbij is, zal het pas echt beginnen doordringen en moeilijk worden. Wij 
hopen uit het diepste van ons hart dat er een moment komt dat jullie dit verlies een plaats kunnen geven, en dat 
jullie daardoor weer verder kunnen met jullie “leven”. Dit zou zeker ook de wens van Danny, Greet en Lynn zijn. 
Samen geraken we erdoor en weet dat wij er ten allen tijde voor jullie zullen zijn. 

Johan en Lia De Kock-Verlinden – ouders van Nic 

Evi De Kock en Wim Bijnens – zus van Nic en haar vriend 

En onze “Sammy" 

 * * * * * * * 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Bengt Laeremans: Onsterfelijk 

Woorden schieten nog steeds tekort om duidelijkheid en steun te geven aan Joyce , Mike en de naaste 
familieleden.  Maar weet dat echte liefde onsterfelijk is !  hun lichamelijke aanwezigheid is verdwenen maar 
daarom zijn ze niet weg uit jullie leven ... Ze zijn nog steeds voelbaar aanwezig en als je tegen hun praat 
zullen ze terug communiceren op hun manier  .   

We wensen jullie allemaal nog veel sterkte in deze moeilijke periode !  

Bengt , Wendy    

vrijdag, 14 augustus 2009 

Martine Cuylaerts: afscheid 

Wanneer is iets weg en wanneer blijft het bestaan? 

Als het uit het zicht is, zoals de zon plaats maakt voor de maan? 

Nee, soms leeft iets voort in onze gedachten, nog sterker dan het ooit heeft gedaan... 

Martine Cuylaerts 
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vrijdag, 14 augustus 2009 

Guest: Heel veel sterkte. 

Beste familie, 

  

Wij kunnen op dit moment geen woorden vinden die ook maar een kleine troost kunnen zijn in uw groot 
verdriet. 

Maar weet dat we in gebed en gedachten bij u zijn in deze moeilijke tijd. 

 Veel sterkte. 

Patrick, Heidi en Brent 

Van den Bergh - De Bont - Dierckx. 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Sandra Vermeiren: innige deelneming 

Woorden schieten te kort, maar via deze weg willen we toch ons medeleven betuigen aan Joyce en de familie 
Janssens. 

Hou moed en hopelijk vinden jullie dat sprankje hoop om weer verder te gaan zonder deze drie bijzondere 
mensen. 

  

Sandra en Willy 

vrijdag, 14 augustus 2009 

ria van der voort: medeleven 

Ik heb me de voorbije week sterk verbonden gevoeld met de weeldse gemeenschap die me na al die tijd nog 
steeds nauw aan het hart ligt. ik wil dan ook de familie janssens mijn oprechte deelneming betuigen bij dit zware 
leed dat hun is overkomen 

Ria Van der Voort  

vrijdag, 14 augustus 2009 

Elle Machilsen ( elle_machilsen@hotmail.com ): lieve joyce 

lieve joyce, 

ik zit al dagen te denken wat ik hier zou kunnen neerschrijven om je te kunnen troosten en steunen. Maar nog 
steeds weet ik niet wat ik zou kunnen zeggen om dat te doen. Ik leef zo met je mee, ik zou je zo graag willen 
vastpakken en troosten. Vergeet niet dat er vele mensen zijn die dit voor je willen doen. Je staat er niet alleen 
voor. Ik ben op de uitvaart geweest en heb gezien hoeveel mensen er met je meeleven en je steun willen bieden. 
Lieve Joyce ik ben er voor je, als je me nodig hebt bel me ik zal er altijd voor je zijn. Verder zou ik willen zeggen, 
geef de moed niet op, je bent een sterke, jij komt hier doorheen. Nog veel sterkte in deze moeilijkste periode van 
je leven. 
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Elle Machilsen 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Fam Hermans Kimenai: Waardig afscheid 

Joyce, Nic, Mike, familie Jansens, familie Van Gorp, vrienden, alle medewerkers, 

Iedereen die aanwezig was op de begrafenis is het erover eens: jullie hebben Greet, Danny en Lynn een mooi en 
waardig afscheid gegeven.  

Hopelijk kunnen jullie in de komende tijd je verdriet een plaats geven via de vele mooie herinneringen.  

  

vrijdag, 14 augustus 2009 

Guest: Steenackers 

Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen 

onze oprechte deelneming aan heel de familie 

Fam. Steenackers 

vrijdag, 14 augustus 2009 

Leen ( leenanthonis@hotmail.com ): sterkte! 

Ik vind maar weinig woorden... 

Veel moed en sterkte Joyce, Nic en alle andere familieleden!  

Ik hoop dat jullie samen deze gebeurtenis een plaatsje kunnen geven in jullie verdere leven! Zorg goed voor 
elkaar... 

  

Leen  

vrijdag, 14 augustus 2009 

Guest: Afscheid. 

Beste, Joyce en alle anderen, 

Namens KSK Weelde zouden wij natuurlijk ook graag onze steun betuigen. De familie Jansen is in de 
clubgeschiedenis altijd wel ergens aanwezig geweest. De laatste jaren was dit voornamelijk door Danny en Greet. 
Als onderhoudstechnieker, uitba(a)t(st)er v/d Koster, supporter en sponser. We houden er goede herinneringen 
aan over. 

Laat nu je hoofd niet hangen en zet verder waar zij aan waren begonnen, ze zouden niet anders willen, wees 
daar maar zeker van; Veel sterkte nog...! 

donderdag, 13 augustus 2009 

mailto:leenanthonis@hotmail.com


 
 

                                                    www.rawepo.be 

Jammotheek Turnhout ( jammotheek@gmail.com ): Stil 
Veel lawaai, levendigheid……. en toen………..stond alles stil. 

Vol ongeloof, veel woorden die je wilt uitspreken, het lukt niet. 

Alles is anders, het is leeg, donker en stil, heel erg stil 

Emoties worden de baas en er is haast geen ruimte meer 

Steun is onmisbaar, nu en in de komende periode 

Wij wensen alle betrokken families veel sterkte bij het dragen van dit verlies in de wetenschap dat zij omringd 
zullen worden door velen die hen steun kunnen en willen geven. 

René en Annet / Jammotheek Turnhout 

  

donderdag, 13 augustus 2009 

fam. Boermans: Sterkte! 

Ik kon gisteren niet op de avondwake aanwezig zijn, maar ben vandaag op de begrafenis geweest. De dienst was 
bikkelhard, maar heel erg mooi. Ik wil iedereen de sterkte wensen die hij nodig heeft. Joyce,  

Ik ken jou niet persoonlijk en jij mij waarschijnlijk ook niet, maar wat jij vandaag deed op de begrafenis, daar moet 
je ontzettend moedig voor zijn en ik kan hier alleen maar heel erg veel respect voor opbrengen. Zowel je beide 
ouders als je zusje lynn hebben dat applaus verdiend! Bij iedereen rolde de tranen over zijn wangen, en wij 
voelen met jou mee Joyce! Je zei dat je niet wist hoe het verder moest met je, maar vergeet niet joyce, dat wij 
allemaal achter je staan, dat je bij al je familie en vrienden terecht kan. Ik heb vandaag gezien dat jij heel erg 
moedig bent en het zal tijd nodig hebben, maar ik weet zeker dat je je verdriet wel een plaats kan geven. Trek je 
op aan de mooie herrinneringen, aan je familie, aan de kleine dingen.. 

Heel veel sterkte! 

  

Mies Boermans  

donderdag, 13 augustus 2009 

fam. hofkens raeymaekers ( hevelien14@hotmail.com ): we zullen jullie missen 

onze oprechte deelneming voor heel de familie. in het bijzonder Joyce en mike. we zullen jullie niet meer met zita 
naast ons zien komen en dan de korte gesprekken als we naast de winkel kwamen. dit zullen we allemaal 
missen. we zullen jullie missen. als je naast ons kwam greet samen met zita zwaaide je altijd enthousiast en goed 
geluimd.  

op het tijdstip van het gebeuren waren we op vakantie, deze vakantie was niet meer hetzelfde toen we het nieuws 
uit weelde vernamen. 

familie hofkens- raeymaekers karel& chris, evelien& luc, hanne& sander (overburen) 

donderdag, 13 augustus 2009 

Guest: Maddy 

mailto:jammotheek@gmail.com
mailto:hevelien14@hotmail.com


 
 

                                                    www.rawepo.be 

I heard what happened and I can't tell you how sad I am and how sorry I feel that this tragedy happened to your 
family. Everything happens for a reason they say. I believe God needed some special angels who now help him 
to take care of all those lost souls. Your dear family members were special. It's hard to let go but you don't really 
need to do, cause they are always with you. They are the wind, the sun, the rain, the song of a bird... They will let 
you know that they are always watching over you being part of everything you do. You will know it. Especially you, 
Joyce! You are not alone. You will always have a home at your other family members' places. Lean on them, get 
courage through their strength. They'll catch you if you fall. You parents and Lynn will always be there with you. 
You will feel it, hear their laughter when you're happy, feel them comfort you when you need it. And Lynn's 
boyfriend, you will always feel her love. You all will remember all the good things and smile. Just give it time. I 
couldn't say it any better than this song so listen: 

http://diamond-rio-i-believe-mp3-
download.kohit.net/_/428199/mp3player.php?single=1&tellafriend=http://Diamond-Rio-I-Believe-mp3-
download.kohit.net/_/428199&id=428199 

Here are the lyrics to understand it better: 

 http://www.lyricsfreak.com/d/diamond+rio/i+believe_20039879.html  

donderdag, 13 augustus 2009 

Guest ( lusege@skynet.be ): Fam.Segers-Van Beek 

Onze oprechte deelneming aan heel de familie. 

Woorden schieten te kort.  Een grote verslagenheid bij iedereen!   

Laat de mooie herinneringen een troost zijn. 

Luc en Tinne 

donderdag, 13 augustus 2009 

Guest ( rms285@hotmail.com ): fam. Kenis 
Namens de fam. Kenis willen wij de nabestaande condoleren met het verlies van hun dierbare. 

donderdag, 13 augustus 2009 

Fam. Verhoeven ( sandraverh@gmail.com ): Avondwake 

Beste joyce, Mike, Nic en gans de familie, 

Met zovele waren we gistere aanwezig op de avondwake, allemaal heel dicht bij jullie. Heel het plein stond vol. 
Joyce toen jij ons een paar woorden toesprak rolden de tranen over ieders gezicht... Het applaus hebben je 
ouders en zus zeker en vast verdient! Je moet het maar kunnen denk ik dan...  

Joyce veel sterkte in de toekomst en denk nog vaak aan de mooie herinneringen! Ze zullen over je waken van 
hierboven uit! Ze zijn super fier op zo'n prachtige dochter, zus als jij! Dat kan niet anders!  

In gedachten ben ik bij jullie! We leven met jullie mee... 

Sterkte! 

Fam. Verhoeven  

Meir 16 
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donderdag, 13 augustus 2009 

An Neefs: Veel sterkte 

Joyce, 

 Jij zal mij niet meer herinneren, maar ik heb de voorbije week al vaak terug gedacht aan die ene week waarop ik 
's middags bij jullie warm onthaald werd samen met Katleen, de zus van je ma. (als we stage deden in Weelde) 
De grapjes van je pa en de vriendelijkheid van je ma, je vrolijke kleine zus. 

Veel sterkte aan de hele familie bij het verwerken van het immens verlies. 

An Neefs en familie 

donderdag, 13 augustus 2009 

john en corrie verhoeven ( interpaint@skynet.be ): Innige deelneming 

Woorden komen wij tekort,geschokt en diep bedroeft, 

Joyce Nic,Mike en Famillie heel veel sterkte met dit onvoorstelbare verlies,heel veel sterkte in de toekomst. 

  

John en Corrie Verhoeven 

donderdag, 13 augustus 2009 

Guest: Sterkte 

Beste familie,vrienden, kennissen, 

Met deze willen ook wij onze steun betuigen bij dit onwaarschijnlijke drama. Zorg dat ju de kracht vindt om u over 
deze gebeurtenissen te zetten en toch weer het positieve vindt. 

Hugo en Vicky Devue-Adriaensen en kids. 

donderdag, 13 augustus 2009 

fons en bart: avondwake 

met duizenden waren we gisteren aanwezig voor jullie avondwake, 

ieder met z'n eigen gevoelens en gedachten, 

allemaal heel dicht bij jullie!! 

joyce en familie veel sterkte met dit grote verlies. 

Fons en Bart (brandweer Ravels) 

donderdag, 13 augustus 2009 

Rit Willemse ( willemserit@hotmail.com ): Sterkte 
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Veel sterkte aan Joyce en familie. In gedachte zijn we bij jullie. 

Familie Keysers-Willemse 

Dagbladhandel Keysers 

donderdag, 13 augustus 2009 

Brandweerdienst Ravels ( brandweer.ravels@skynet.be ): Innige deelneming 

Joyce, Bart en Kim, Geert en Patricia, Joris en Ann en aan de ganse familie. 

Namens de collega's van brandweerdienst en hun families veel sterkte gewenst om dit immense verlies te 
dragen. In de voorbij dagen heb ik nog maar eens gemerkt wat voor een sterke hechte familie jullie zijn. Veel 
respect en waardering daarvoor. Sterkte. 

Jos Dickens 

donderdag, 13 augustus 2009 

Guest: Sterkte 

We wensen jullie alle kracht, liefde en geloof om deze onmenselijk zware tijd te verwerken en door te komen. 

Hanne en Pieter  Dickens-Somers 

donderdag, 13 augustus 2009 

Guest ( christian.courtin@egemin.be ): Sterkte! 

Beste Joyce , Koen , Peter , gans de familie, 

Woorden schieten hier tekort, maar toch heel veel sterkte toegewenst in deze moelijke en harde dagen.  

Christian Courtin 

donderdag, 13 augustus 2009 

Guest ( designer@telenet.be ): onze oprechte steun ... 

Joyce, familieleden, ... 

 wij wensen jullie de nodige moed bij het verwerken van deze oneerlijke gebeurtenis. 

wij leven met jullie mee. 

 ed heykants en katleen kolen, claudie en brent 

donderdag, 13 augustus 2009 

Hans De Kock ( hans.dekock@skynet.be ): mijn oprechte deelneming 

Woorden kunnen het verlies niet wegnemen. Mogen ze troost geven in deze moeilijke tijd. 

Bij deze wil ik de ganse familie mijn oprecht medeleven betuigen en veel sterkte toewensen bij het verlies van 
jullie dierbare.  

mailto:brandweer.ravels@skynet.be
mailto:christian.courtin@egemin.be
mailto:designer@telenet.be
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Joyce & Nic, Mike, ik hoop dat jullie veel steun bij elkaar mogen vinden. 

In naam van de familie De Kock 

Hans.  

donderdag, 13 augustus 2009 

john.jansen1@telenet.be : .... 

wat gaan we jullie missen!!  

danny z'n humor, greet haar vriendelijkheid en lynn haar geweldige glimlach!!! 3 prachtige en liefdevolle mensen. 
"grote" lynn, wat was je trots met de geboorte van je naamgenootje, we zorgen ervoor dat ze net zo'n geweldige 
meid wordt als jij! jullie blijven altijd in onze gedachten en zullen jullie nooit vergeten!  

joyce, nic, mike en familie heel veel sterkte, we denken aan jullie. 

liefs john, jackline en lynn x  

  

woensdag, 12 augustus 2009 

Rudi: joyce 

 Joyce, 

terwijlhalf de noorderkempen bij het avondwaken was 

zat ik eenzaam op de fiets, maar met mijn gedachten in weld 

mijn wangen werden soms nat al regende het niet . 

alles ging door me heen  , veel fratsen van uwe papa 

hoorde zelfs het liedje van de man met twee linker handen dat hij altijd draaide als hij begon op radio rainbow 

en zijne slogan : ik zen den held van weld danny is the name.....  

den tijd in den dijk , waar ik ook half gierle leerde kennen  

en met u op de sjotterbak speelde toen je nog maar net kon lopen  

het zijn allemaal mooie herinneringen die ik koester  

hoop dat jij je ook kan optrekken aan mooie herinneringen als je het weer even moeilijk hebt . 

kijk in de toekomst maar denk nog vaak aan het verleden zodat je de mooiste herinneringen levend houd 

   joyce , sterkte   ze zullen fier zijn op u hier boven  

  

       Rudi d R    

woensdag, 12 augustus 2009 

mailto:john.jansen1@telenet.be
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Familie Van Laer De Bruyn ( stephan.van.laer@telenet.be ): Oprechte Deelneming 

Aan alle betrokken families : wij hopen dat jullie allen in deze moeilijke tijden bij elkaar de steun kunnen vinden 
om dit inmense verdriet te verwerken. Alle andere woorden schieten te kort  

Oprecht medeleven van Stephan, Chantal & Jordi  

woensdag, 12 augustus 2009 

Fam. Zegers ( aarleijs@hotmail.com ): gecondoleerd 

  

     Wij wensen jullie heel veel sterkte met dit grote verlies. 

     Probeer om voor elkaar een steun te zijn want jullie zullen  

     elkander nog hard nodig hebben om dit te verwerken. 

     Fam Zegers   Aarle Poppel 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest: sterkte 

sterkte aan gans de families.  Woorden schieten te kort...  In deze moeilijke tijden is het goed om te weten dat de 
familie zo hard aan elkaar hangt, dat zal Joyce zeker kunnen gebruiken. 

Ons oprechte medeleven... 

Walter Sommen, Mariëlla en zoontje Kian 

woensdag, 12 augustus 2009 

Wouters Gert, Noyens Cris: Veel sterkte 

Aan Rita, Jan en gans de familie,  

Innige deelneming bij dit grote verlies in jullie hechte familie. Mogen jullie samenhorigheid dit afscheid enigszins 
draagbaar maken. Met oprecht medeleven 

Wouters Gert, Noyens Cris  

  

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest ( vanrooy-verhoeven@skynet.be ): sterkte 

wij wensen jullie allemaal veel sterkte in deze moeilijke dagen. 

Andre en Chris Van Rooy Verhoeven 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest ( bekymo@scarlet.be ): afscheid van 3 prachtmensen 

mailto:stephan.van.laer@telenet.be
mailto:aarleijs@hotmail.com
mailto:vanrooy-verhoeven@skynet.be
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met heel veel verdriet in ons hart denken wij aan drie prachtmensen die uit ons midden zijn gegrepen op de 
meest gruwelijke manier die men zich kan voorstellen. 

wij wensen alle personen die danny,greet,lynn en joyce kennen alle sterkte toe in deze zeer moeilijke tijd. 

gecondoleerd namens berry,angelique,kyamo en moyano van beers  

de linieweg 14  2380 ravels 

woensdag, 12 augustus 2009 

luc quintelier: afscheid van geliefde 

best bart weet dat ik met mijn gedachten bij jou en je familie ben sterke beste college en voor je familie,maar weet 
dat jullie door samenhorigheid veel aan elkaar hebben 

dat ik je eerste momenten van je verdriet heb meegemaakt zullen mij bijblijven,hoop dat ik op die manier een 
steun heb betekend 

  

groetjes luc 

woensdag, 12 augustus 2009 

Bax Hendrickx: Veel sterkte 

Innige deelneming aan heel de familie.  2 dagen voor dit drama hadden we aan de pomp (van Raak) nog een 
korte leuke babbel met Lynn en Greet. 

Joyce en Nic, heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verdriet.  Woorden schieten ons tekort.   

Met oprecht medeleven. 

Bert en Karin 

woensdag, 12 augustus 2009 

Joris en Katrien: veel sterkte 

Joyce en Nic 

Wij wensen jullie enorm veel sterkte bij dit grote verlies. Gelukkig kunnen jullie op elkaars steun en liefde rekenen 
om dit te verwerken. 

Joris Van Geertruyden en Katrien Sanen  

woensdag, 12 augustus 2009 

chris verbist makita ( chris.verbist@makita.be ): sterkte 

JOYCE, 

Heb jou maar een paar keer gezien maar ik kwam regelmatig over de vloer bij jouw ouders om professionele 
redenen. Door de jaren heen waren wij vrij close geworden, vele open gesprekken met steeds het hart op de 
juiste plaatst en zeer hartig. Tijdens die vele gesprekken kwamen jullie zeer regelmatig als oogappel naar 
boven,ga dit missen .Maar in mijn hart ,blijven bestaan. Hoop dat je troost kan vinden in deze moeilijke tijden. 

mailto:chris.verbist@makita.be
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Oprechte deelneming, Chris Verbist 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest: Innige deelneming 

Veel sterkte gewenst aan de ganse familie in deze moeilijke periode.  

Philip Meir - Elke Verhoeven - Ward 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest: rouwbetuiging 

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd, onze oprechte deelneming, 

Familie Van Gool - Verhaegen 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest: heel veel sterkte 

Joyce en Mike, en de hele familie van Danny, Greet en Lynn, 

 Wij kunnen niet voelen wat jullie voelen, maar we leven wel mee met jullie. Wij wensen jullie heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit grote verlies. Zoek steun bij elkaar, en laat ze verder leven in jullie hart.  

Marc en Greet Van Eyndhoven-Hereygers 

  

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest: veel sterkte! 

Joyce en ook de hele familie van Danny, Greet en Lynn, 

Woorden schieten gewoon tekort om dit leed te omschrijven. Wij delen in jullie verdriet, maar we kunnen niet 
voelen wat jullie voelen. 

Steun op elkander in deze moeilijke tijd. En zoek steun, zolang het nodig is, want op verdriet verwerken, staat 
geen tijd. 

Met oprechte deelneming. 

woensdag, 12 augustus 2009 

carola: Sterkte 

In de bewust nacht ben ook ik wakker geworden van de brand, op dat moment nog niet door wat 
er voor drama afspeelde, las dat de volgende ochtend pas op internet. Dit had nooit mogen gebeuren.  

Heel erg veel sterkte toegewenst in deze hele moeilijke tijd. Hopelijk mogen jullie steun vinden bij elkaar, en 
elkaar helpen door deze periode heen te komen. Ik wens jullie een heel mooi en waardig afscheid van jullie 
dierbaren! 
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Gecondoleerd. 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest ( marc.slegers1@telenet.be ): Veel sterkte! 

Vol ongeloof hoorden wij op 5 augustus welk drama zich 's nachts in het begin van onze straat had voorgedaan. 

Wij wensen de hele familie heel veel sterkte toe. 

Ben en blijf er voor elkaar! 

Sterkte! 

Marc en Colinda Slegers-Christianen, Astrid en Daan 

woensdag, 12 augustus 2009 

Bianca ( jbgaukema@telenet.be ): veel sterkte ! 

'Is soms zo weinig wat een medemens te bieden heeft. 

Men kan slechts laten blijken dat men met de ander meeleeft. 

  

Namens alle ambulanciers 100 Arendonk 

woensdag, 12 augustus 2009 

Tilburgs Boudewijns: Sterkte 

Joyce en Nic, Mike, nonkel Karel en beide families, 

Wanneer je afscheid moet nemen van iemand waarmee je je leven hebt gedeeld, waarmee je zo'n hechte band 
hebt, dan is er geen manier om onder woorden te brengen hoe groot het verlies is. Wij zijn met onze gedachten 
bij jullie! Mogen jullie steun en troost bij elkaar vinden in deze moeilijke periode! 

Marc, Karin, Maud en Niels  

  

woensdag, 12 augustus 2009 

Bie Wilmsen ( biewilmsen@hotmail.com ): Innige deelneming 

Aan de ganse familie Jansens en al hun vrienden heel veel sterkte gewenst in deze droevige tijd! Vind steun bij 
elkaar en probeer je op te trekken aan de mooi herinneringen... Laat hen leven in jullie hart. 

Met oprecht medeleven, Bie Wilmsen  

woensdag, 12 augustus 2009 

Caroline Williame: sterkte 

 Beste Joyce en familie 

mailto:marc.slegers1@telenet.be
mailto:jbgaukema@telenet.be
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 in het vierde jaar stw heb ik nog lesgegeven aan Lynn. ze was een hele fijne studente, lief, vriendelijk, goedlachs 
en altijd paraat om haar vriendinnen te helpen 

ik heb de voorbije week al heel veel aan Lynn gedacht. in gedachten ben ik bij jou, Lieve Joyce. ik wens je heel 
veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verdriet 

vriendelijke groeten 

Caroline Williame 

(ex-leerkracht Frans HEilig Graf)  

woensdag, 12 augustus 2009 

Kim ( vanloonkim@hotmail.com ): sterkte 

Woorden schieten te kort bij zo'n groot verlies... 

Danny, Greet & Lynn de vele mooie herrineringen zullen voor altijd verder leven. We zullen jullie nooit vergeten.  

Heel veel sterkte aan Joyce & Nic, de ganse familie & vrienden 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest: innige deelneming 

Innige deelneming en veel sterke toegewenst voor gans  de familie 

  

Marleen Caers en familie 

  

  

woensdag, 12 augustus 2009 

ann.leemans@vantigchelt.be : STERKTE 

Als je iemand verliest, doet dit pijn, heel veel pijn 

Wij wensen de ganse familie heel veel sterkte toe !!  

onze oprechte medeleven 

 Guy, Ann, Anke, Wouter en Elien Van Tigchelt 

woensdag, 12 augustus 2009 

Veel sterkte 

Heel veel sterkte aan de hele familie. Hier zijn geen woorden voor.  

  

mailto:vanloonkim@hotmail.com
mailto:ann.leemans@vantigchelt.be


 
 

                                                    www.rawepo.be 

Leemans Erik - Bertels Mieke & Jinte 

woensdag, 12 augustus 2009 

Jantien: een groot verlies 

Lynn met je eeuwige glimlach maakte je iedereen gelukkig, zo zullen we je altijd blijven herinneren. 

we zullen jullie missen 

Veel sterkte aan iedereen die het nodig heeft 

Jantien 

woensdag, 12 augustus 2009 

Veel sterkte 

Veel sterkte aan gans de familie, woorden schieten ons te kort bij dit groot verlies. 

Onze oprechte deelneming, 

Familie Van Haeren Leo - Sels May. 

woensdag, 12 augustus 2009 

Guest: Aan de familie Van Gorp-Van Terderloo 

nonkel Mil & tanta Julia, Joyce & Nic en Mike en gans de familie 

Een bloem verwelkt op het mooist van de bloeiMaar wat achterblijft is de herinnering aan de kleurenpracht 

Oprecht gecondoleerd 

Dré en Rie Van Gorp-Stickers 

woensdag, 12 augustus 2009 

Sofie Thielemans: Woordje van troost 
Beste familie, vrienden en kennissen Ik was op vakantie toen het meest onbegrijpelijke gebeurde. Vol onbegrip en ongeloof vernam ik 
gisteren wat er gebeurd is. Meerdere keren heb ik naar de namen gevraagd, omdat ik niet kon geloven hoe dit is kunnen gebeuren. Op 
zo’n moment schieten woorden te kort, want hier zijn gewoon geen woorden voor! Allen veel sterkte! Biedt steun aan elkaar! En ook 
al is dit momenteel misschien geen troost: onthoud altijd dat ze van jullie hielden en altijd zullen blijven houden, dat ze steeds 
aanwezig zullen zijn en dat ze over jullie allen zullen waken!   
Greet, Danny en Lynn iedereen zal jullie enorm hard missen! 

woensdag, 12 augustus 2009 

Piet Burgmans ( piet@rmrshipping.com ): Veel sterkte 

Familieleven van de familie Janssen, 

 mijn oprechte deelneming voor alle nabestaanden. Veel sterkte in de nabije dagen. 

Piet Burgmans 

woensdag, 12 augustus 2009 

mailto:piet@rmrshipping.com
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Bieke David Yenna Yutta: Veel sterkte!! 

Er zijn geen woorden voor dit grote verlies!  Heel veel sterkte aan de ganse familie!  

David en Bieke Van Beek-Van Ballaer & kindjes 

woensdag, 12 augustus 2009 

Jeugdhuis De Sjepap ( info@desjepap.be ): Veel sterkte 

Joyce, Mike, familie, vrienden, 

veel sterkte de komende dagen bij het afscheid van jullie dierbaren. Het is verschrikkelijk dat het voor zulke lieve 
sociale mensen zo moet eindigen. We hopen dat jullie sterkte genoeg bij elkaar vinden en het een plaats in jullie 
hart kunnen geven om uiteindelijk weer de mooie dingen in het leven te zien. Danny, Greet en Lynn zullen nooit 
vergeten worden... 

  

Aanstaande zaterdag (avond) houden Lynn haar vriendinnen een nagedachtenis in De Sjepap. Iedereen is er van 
harte welkom. Er is ook een mogelijkheid om iets neer te schrijven in een rouwboek dat later aan de familie 
gegeven wordt. 

  

woensdag, 12 augustus 2009 

Rita: Heel veel sterkte 

Karel, Jolanda en alle andere kinderen Janssens en Van Gorp, partners en kinderen, 

Héél véél sterkte de komende uren, dagen en maanden.  

Herinner Danny, Greet en Lynn zoals ze waren .. (bijna) altijd opgewekt en vrolijk. Probeer troost te vinden in die 
talrijke leuke herinneringen om zo de kracht te vinden om door te gaan.  Wees een steun voor Lynn & Nic, voor 
Mike en voor elkaar. 

Ik zal onze overburen nooit vergeten. 

Rita de Rijk  

woensdag, 12 augustus 2009 

Rita: Nog steeds niet te begrijpen 

Joyce, 

't Is nu al een week dat je je pa, ma en Lynn moet missen. Wat een verschrikkelijke opdracht om te zorgen voor 
de vieringen van de 3 liefste mensen uit je jonge leven. Enkele weken geleden, tijdens een babbeltje bij jullie in 
de winkel, bleek nog maar eens hoe trots je ma wel op je was. "Ons Joyce was niet tevreden met haar uitslag op 
school, maar ze heeft het toch fantastisch gedaan, zo'n zware combinatie!" En dan die glinstering in haar ogen 
toen ze dat zei, die echte trots op haar grootste dochter, die zal ik altijd blijven onthouden. Je pa, ma en zus zijn 
in liefde geboren, hebben in liefde geleefd en zijn samen in liefde gestorven. Hun laatste avond was er één met 
veel plezier en boordevol toekomstplannen. Die toekomst is er nu alleen voor jou. Deel die samen met je vriend 
Nic, vovo Karel en de ouders van je ma. Vind steun bij elkaar en bij je tantes, nonkels, nichten en neven en zeker 
ook bij Mike. Heel veel sterkte de komende dagen ... weken ... maanden ..... 

mailto:info@desjepap.be
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Rita de Rijk 

woensdag, 12 augustus 2009 

Peter Dierickx ( peterd@polet.be ): Firma POLET Sales en Commercieel Afgevaa... 

Met wat tranen over de wang en ontzettend ongeloof wil ik gans de Familie Van Gorp - Jansens enorm véél steun 
toewensen , vooral dochter Joyce véél sterkte !! Heb je mama en papa heel goed gekend door onze 
professionele samenwerking, we hadden nog een afspraak gepland de week van 19 september voor hun verlof, 
ik kan het nog niet geloven maar het mag niet zijn 

Zo 'n lieve mensen , eerlijk en oprecht, dit mocht niet zijn, er zijn geen woorden genoeg voor maar is zeker 
onterecht en niet verdiend, wens jullie allen het beste toe oprechte deelneming Peter Dierickx  

woensdag, 12 augustus 2009 

Mike: I Would Stay 
http://www.youtube.com/watch?v=1XVvRA4gB6E 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Mike: Zita... (en Lynn) 

http://www.youtube.com/watch?v=O1wUfrY7YjU 

  

is van mindere kwaliteit maar wou het tog even delen 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Guest ( frequency_1@hotmail.com ): Dries Van Rooy 

Ik kende danny en zijn gezin alleen van ziens , toch doet het me niet goed voelen dat zoiets gebeurd , ik wil 
hierbij veel steun aan de familie en dochter geven !! STERKTE !!  

 Dries Van Rooy  

En de rest van prokybikers ravels !!  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Mario van Poppel: WAT ERG!! 

Woensdag 05 augustus, half negen......een sms van de buren..... 

Hallo, slecht nieuws uit Weelde, bij de koster is het boven uitgebrand, drie slachtoffers.  

Op ons vakantieadres liggen we nog in bed.  

Minutenlang wordt er niet gesproken.  

Dit drama spreekt voor zich.  

Rust zacht lieve mensen......rust zacht! 

mailto:peterd@polet.be
http://www.youtube.com/watch?v=1XVvRA4gB6E
http://www.youtube.com/watch?v=O1wUfrY7YjU
mailto:frequency_1@hotmail.com


 
 

                                                    www.rawepo.be 

Mario / Laura / Max / Rex / Alex  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Guest bols ( laurentius.bols@pandora.be ): sterkte 

Soms is er zoveel wat we voelen,maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 

Woorden schieten tekort om ons medeleven uit te drukken. 

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijden aan heel de familie 

Corné en Juliétte Bols - Mertens 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Fam. Pluym_Van Loon: Sterkte 

Aan de hele familie veel moed en sterkte toegewenst om dit verdriet te kunnen plaatsen.  Vind steun bij elkaar 
zodanig jullie deze tragische gebeurtenis niet alleen hoeven te verwerken. 

Kristof Pluym - Hilde Van Loon 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Paul en Ria ( timmermans.vandepol@telenet.be ): Sterkte 

Danny, op zondagavond troffen we elkaar regelmatig in het Molenslop.Dikwijls stonden we klaar om te vertrekken 
als je binnen kwam, nog rap ene Riake zei je dan en snel wist je ons te overtuigen.En nu, nu staat daar die lege 
kruk. Danny we zullen je missen. 

Greet bedankt voor je steeds weer vriendelijke en goede service in de winkel, niks was je te zwaar. 

Lynn, jou hebben we niet persoonlijk gekend, maar met de mix van de karakters van jou ouders kan het niet 
anders, dat jij een fantastische meid moet geweest zijn. 

Veel sterkte aan Joyce en alle familieleden. 

Paul en Ria Timmermans-Van de Pol 

  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Fam Adriaansen uit Poppel: Rust zacht 

Heel veel sterkte lieve familie in deze moeilijke tijd.  Laat de mooie herinneringen aan jullie geliefden een steun 
zijn...  

Fam. Adriaansen - Vd Pol 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Elly ( crearood@pandora.be ): en toen stond de tijd stil... 

onwerkelijk nieuws, voor iedereen! 

mailto:laurentius.bols@pandora.be
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Joyce, Nic, Mike en de hele familie, ook wij vinden geen woorden van troost. Weet dat wij heel erg met jullie 
meeleven. 

Dirk, Elly en kinderen 

Van Hees-Proost 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Chantal Janssens: Sterkte 

Het is niet eerlijk 

als iemand ons verlaat 

Zeker niet als het om dierbaren gaat 

ALs iemand is overleden 

dan doet dat in vele harten pijn 

er is veel verdriet 

en wij vragen ons af 

waarom heeft dit zo moeten zijn... 

Chantal Janssens 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Van Steen Jef ( JEF.VAN.STEEN@TELENET.BE ): Veel sterkte aan heel de familie 

Onbeschrijflijk, hier zijn geen woorden voor. 

Veel sterkte aan heel de familie . 

Van Steen-Delanoy, Schoolstraat, Weelde 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Anny Van Loon ( anny.vl@pandora.be ): innige deelneming 
Diep aangeslagen wil ik de ganse familie mijn leedwezen betuigen bij het grote verdriet dat jullie treft, ik wens 
jullie veel sterkte en moed om dit leed te dragen. 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Bjorn Goossens ( goossensbjorn@live.be ): Sterkte 

Veel sterkte aan Joyce en alle familieleden. Voor iedereen een grote schok en een groot verlies. Maar vergeten 
zullen we jullie nooit!  

 Vanwege Familie Goossens  

Walter, Christel, Bjorn, Annelies 

mailto:JEF.VAN.STEEN@TELENET.BE
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dinsdag, 11 augustus 2009 

Elly Van Gils: veel sterkte 

heel veel sterkte met dit grote verlies moge jullie heel veel sterkte,steun en troostvinden bij elkaar.wij leven met 
jullie mee. 

eddy, elly, wim, annelies 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Cindy ( ipken2@hotmail.com ): Niet te geloven...kan niet...bestaat nie... 

Lieve Joyce, 

 Ik herinner je als een hele lieve meid, die steeds klaarstond voor iedereen! Toen ik het nieuws hoorde, was ik er 
even niet goed van. Laat staan wat jij nu doormaakt! Ik wil je gewoon van harte veel sterkte toe wensen en het is 
al zoveel keren gezegd geweest maar het is waar "Laat de mooie herinneringen U de kracht geven om verder te 
gaan in het leven!". Uit het oog is niet uit het hart! 

Veel sterkte nogmaals aan heel de familie, vrienden en Joyce 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Guest: Innige deelneming 

Onze innige deelneming en veel sterkte,  

  

Céline, Lise, Hilde en Frédéric Frand - De Bont 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Familie Crols Vervecken: Veel sterkte toegewenst 

Lieve Joyce, Mike en Nic, 

  

Na dit tragische gebeuren zal jullie leven nooit meer zijn zoals voorheen, maar hopelijk komt er een dag dat de 
zon voor jullie weer zal schijnen. 

 Veel sterkte aan alle familieleden 

  

Vanwege Fam. Crols-Vervecken  

  

  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Nancy Minnen: Sterkte Joyce 

mailto:ipken2@hotmail.com
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Joyce, 

Vol ongeloof bleef ik maar staren naar het krantenartikel. 

Meermaals heb ik geprobeerd iets neer te schrijven maar woorden schieten nog steeds tekort. Niemand kan op 
dit moment je pijn en verdriet verzachten maar ik hoop dat je een beetje troost kan vinden bij je vriend, je familie 
en alle andere mensen die om je geven. Probeer de mooie herinneringen voor altijd in je hart te sluiten. 

Joyce, je stond meermaals voor ons en de kinderen klaar. Weet dat wij er ook voor jou zijn, niet alleen de 
eerstvolgende weken of eerstvolgende maanden; weet dat je altijd welkom bent.  

Nancy Minnen - Uwe Fischer, Cédric & Arne 

  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Van Gorp I.: Sterkte 

Onze oprechte woorden van deelneming en meeleven aan de Fam. Van Gorp - Jansens 

Quirijnen- Van Gorp (Merksplas) 

  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Fam severijns Van Dyck: veel sterkte 

 Veels sterkte gewenst aan de familie en vrienden.. 

Woorden schieten te kort... herinner hen in mooie tijden.  

Fam Severijns-Van Dyck (Poppel)  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Suzan Maes en familie: Sterkte 

Lieve familie en vrienden, 

Wie bemind werd en beminde laat meer dan een leegte achter. Hij en zij zijn onvergetelijk, onherroepelijk. Hun 
naam wordt genoemd, hun gezicht wordt niet gewist. 

Heel veel sterkte en moed voor de ganse familie ! 

Suzan Maes en familie (Tielen). 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Linde Smits: Hou je goed. 
Lieve Lynn, alle fijne herinneringen blijven in onze gedachten. KSJ, een sjepapke doen, ... Je was altijd zo'n fijne 
meid. Geliefd door iedereen, de beste vriendin van zo vele. Het is een zwaar verlies. Je blijft voor altijd in ons 
hart. Ik zal je nooit vergeten, niemand zal je ooit vergeten! Sterkte Joyce,Nic,Mike en familie & vrienden 

dinsdag, 11 augustus 2009 
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Guest: Veel sterkte 

Wij kunnen ons alleen maar indenken hoe groot jullie verdriet is en hoeveel pijn het doet... Klem jullie vast aan de 
mooie herinneringen en laat die op welke manier dan ook een manier zijn om jullie verdriet te verzachten. 
Hopelijk vinden jullie de steun en de kracht bij elkaar om dit te verwerken en met jullie leven verder te gaan. 

Fam. Matthé  Guy - Maggen Paula 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Dorien: rouwen 

Lynn, 

Ik kende jou via mijn zusje, Charlotte. Vroeger, toen je voor het eerst bij ons thuis kwam was je kei verlegen. 
Blijven eten durfde je niet, laat staan blijven slapen. Maar da was vroeger. Nu was je een schat van een meid met 
een groot hart voor je vriendinnen. Ons charlotte haar kamer hangt vol met herinneringen aan jou: foto's, briefjes, 
kadootjes,....  en die zijn daar  niet sinds je overlijden. Die hangen er al eeuwen! Als ik zie hoe jouw vriendinnen 
de laatste week vanalles aan het regelen zijn om jouw een afscheid te geven dat jij en je ouders verdienen, dan 
weet iedereen dat jullie 3 uitzonderlijke mensen waren.  Die vriendinnen van jou zijn geweldige trienen, die de 
handen in elkaar geslagen hebben om zo het onmenselijke verdriet samen te dragen.Ik weet dat deze meiden, 
jouw meiden nog een zware tijd tegemoet gaan maar ik weet ook dat zij elkaar gaan steunen zoals ze altijd 
deden. 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Familie en vrienden van L...: Lynn en ouders 
Lynn, ik zag je elke dag op school, je zat in de andere klas van jeugdzorg. Ik kende je niet zo goed, maar ik weet 
wel dat de wereld een prachtmeisje die altijd opgewekt was, moet missen. Zo'n dingen mogen gewoon niet 
gebeuren, het is verschrikkelijk! Rust in vrede Lynn, het ga je goed.Veel sterkte aan Joyce, Mike, vrienden en 
familie van Lynn! We denken aan jullie! 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Familie Bijnens: Een beetje troost... 

Lieve Joyce en Nic, 

 "ik geef je een hand boven je hoofd om je beschermen, 

een hand op je schouder om je moed te wensen, 

en een hand onder je hand om je kleine tranen 

op te vangen vol van groot verdriet." 

Onze gedachten zijn bij jullie. Moge vele mooie herinneringen een troost zijn. En moge lieve grootouders, en vele 
tantes en nonkels een steun en toeverlaat zijn! 

  

Familie Jansens, familie Van Gorp, 

Zoiets mocht toch niet gebeuren...er zijn geen woorden voor. 

Onze oprechte woorden van deelneming en meeleven. Moge jullie bij mekaar veel steun, sterkte en troost vinden. 
En moge jullie in Joyce een beeld van Danny of Greet blijven herkennen! 
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dinsdag, 11 augustus 2009 

Eyckmans Jos: Eyckmans Group nv 

Innige deelneming met het overlijden van jullie dierebare familieleden, vooral aan Joyce & haar vriend Mike. Wij 
wensen jullie veel sterkte toe in deze zware tijden van rouw. 

Vanwege de firma & het personeel van Eyckmans Group nv, Speedwear, EGP Racing, EGP Cleaning, Eyckmans 
Jos & Horemans Francine. 

  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Pol Staelens: Innige deelneming 

Veel sterkte om dit niet in te denken onnoemlijk veel leed te verwerken . 

Pol ,collega van Nic 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Annie Verhaeren: Sterkte 

Beste nonkel Karel, Joyce en familie, 

 Wat een groot verlies voor jullie familie. Het bericht van dit enorme verlies ontneemt een mens echt alle woorden. 
De vraag "waarom?" keert steeds terug bij gebrek aan antwoorden. 

De verslagenheid is groot. 

Hopelijk wordt de kracht gevonden om dit verlies een plek te geven, zodat de pijn later plaats kan maken voor 
fijne herineringen die herleven. 

heel veel sterkte aan gans de familie, vooral voor Joyce. 

Annie, Ivo en  Kevin 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Vervaet haeck suzmx en s...: Ergens 

Heel veel sterkte aan Jocye en Mike , aan familie en vrienden  

Laat hen verder leven in de herrinneringen dat ze nalaten als een groot geschenk, praat over hem alsof ze nooit 
zijn weggegaan, leef voor hen wat zij veel te vroeg moesten achterlaten.  

fam Vervaet - Haeck  

Patrick ,maggy en Sarah 

suzmx mclb  

dinsdag, 11 augustus 2009 
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Jan en Annemie ( jan@van-raak.be ): Sterkte 

Als verdriet en pijn ondraaglijk zijn, schieten woorden van troost tekort. Dat de opgebouwde liefde die jullie samen 
mochten delen, een bron mogen zijn om steeds weer moed en vreugde uit te putten. 

Onze oprechte deelneming, 

Jan en Annemie Van Raak - Bols 

Rob, Annelien, Vince 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Joris de Kruijf: onbegrijpelijk 

woorden schieten te kort voor dit drama, ik ga jullie nooit vergeten!! 

Joris 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Fam.byns hans,petra,ferre...: veel sterkte 

veel sterkte in deze hele harde en moeilijke tijd.wij leven met jullie mee. 

Hans,Petra,Ferre en Febe 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Guest Ellen Byns ( Elleke.kweetniet@hotmail.com ): Rust zacht. 

Er zijn geen woorden voor dit gebeuren . 

  

ik wens joyce - mike en vele famillie leden en vrienden, 

veel sterkte en moed  

  

Dikke knuffel Ellen .   

dinsdag, 11 augustus 2009 

Griet Smaers ( griet.smaers@geel.be ): Oprechte deelneming 

Bij deze wil ik de hele familie veel sterkte wensen en mijn deelneming betuigen bij deze zeer droeve gebeurtenis 
en groot verlies. 

Mijn medeleven gaat naar jullie uit. 

Griet Smaers, Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen te Geel 

  

mailto:jan@van-raak.be
mailto:Elleke.kweetniet@hotmail.com
mailto:griet.smaers@geel.be
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dinsdag, 11 augustus 2009 

Kindercarnavalcomité Weel... ( hans.caymax@skynet.be ): Goede herinneringen 
blijven... 

Woorden schieten ook bij ons te kort. Wie kan beschrijven, wie kan begrijpen... 

In onze herinnering zal Danny de man blijven die onze jaarlijkse kindercarnavalstoet een warm hart toedroeg. 

Elk jaar konden we op zijn volledige steun rekenen om de publiciteitsstoet mee te organiseren. Hij riep alle 
zelfstandigen van Weelde op om mee te doen. Zelf was hij de eerste om met zijn gezin en vrienden mee te rijden. 
Hoe zichtbaar was het plezier bij hen allen als zij op hun tractortjes en maaiertjes onze stoet opfleurden. Om 
nadien samen gezellig een pintje of een borreltje te drinken in het tentje voor hun zaak. 

Wij zijn er hun dankbaar voor. 

De stoet zal de komende jaren een leegte kennen... 

 Langs deze weg : Joyce, broers en zussen en de hele grote familie van Danny en Greet : ons diepste medeleven 
! 

Vanwege het kindercarnavalcomité Weelde 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Chantal: Sterkte 

Slechts weinig woorden passen in een tijd van van droefheid en pijn, moge dit gebaar een teken van medeleven 
zijn.  

Veel sterkte aan familie en vrienden!  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Lien: Lieve lynn 

Lieve Lynn, ik snap echt nog niet goed hoe dat dit ons kan overkomen..Wij zijn zo onverwoestbaar en dan dit... 
We kunnen niet eens meer langs komen bij u.. Gene Danny meer die mopjes uithaalt en geen Greet meer die je 
dan op je gemak stelde en zei : Ons lynn is bove ze !Het voelt nog zo hard aan alof je hier naast mij kan staan.Ik 
heb je nog zo hard nodig meisje, je mag echt nog niet gaan..Al de mooie momenten die we meemaakte met 
elkaar, Ik ben heel blij dat ik je vriendin mocht zijn en dat ik zoveel tijd met je heb mogen doorbrengen! Je bent 
echt m'n beste vriendin voor het leven. Dat blijft voor altijd zo, en bij onze groep zal je voor eeuwig horen... 

zoals we da altijd zeggen: we zijn een mooi stel als we bomma's zijn.. 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Dirk Janssen 
Lieve Lynn Mijn gedachte blijven heel de tijd bij je blije lach, je blinkende ogen, hoe kan dit waar zijn........ik wil dat 
de wereld stopt met draaien, dat alles weer wordt zoals voor die nacht....het doet zoveel pijn...pijn omdat we 
weten dat dit definitief zal zijn.in gedachten zoek ik naar woorden die troost kunnen bieden... er zijn er geenweet 
dat we je nooit zullen vergeten, want al mijn herinneringen geven mij een blij gevoelJoyce,Mike veel sterkte en 
moed toegewensten voor de ganse familie wens ik dat je veel steun zal ondervinden uit jullie samenhorigheid en 
verbondenheid.Mijn gedachten zijn bij julliedirkToneeltuinhuisje 

dinsdag, 11 augustus 2009 

mailto:hans.caymax@skynet.be


 
 

                                                    www.rawepo.be 

Heidebiekens Poppel: Sterkte 

Lieve Joyce, Mike  en familie 

 Vele van ons kenden Lynn van ziens, op school, tijdens het uitgaan, ... enz.  Momenteel zijn wij op kamp maar 
onze gedachten zijn bij jullie.  We hebben het er al heel vaak over gehad waarom dit toch is moeten 
gebeuren...Zo'n vrolijke, goedlachse meid...  Zo'n vriendelijke en behulpzame mensen als je in de winkel 
kwam...Wij wensen jullie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en laat de mooie herinneringen een steun zijn...Wij 
denken aan jullieChiro Heidebiekens Poppel 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Geert en Evi: Sterkte 

Joyce, vrieden en familie, 

Als dierbaren uit je leven worden gerukt ontstaat er een enorme leegte.  

Leegte die ik niet kan vullen. Leegte die ook God niet kan vullen.  

Maar weet dat er een tijd komt dat je deze leegte leert te aanvaarden. Vanaf dan zal deze leegte opgevuld 
worden met mooie herinneringen. Een lach, een knuffel, misschien wel een stomme ruzie. 

Laat je vrienden en familie je steun zijn. 

Veel sterkte 

Geert en Evi 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Bogaerts Tilburgs: Sterkte 

De familie Jansens één grote geweldige familie. Op familiefeesten één grote tafel. Nu plots uit elkaar gerukt. Vol 
ongeloof. Dit mag niet, dit kan niet. Drie lege plaatsen hier, maar wel "samen" daar boven. We staan niet altijd stil 
bij het woord "samen". Maar het is een groot gemis als "samen" uit je leven is. Mogen jullie kracht en troost bij 
elkaar vinden in deze moeilijke periode. 

Joyce en Nic,Mike,nonkel Karel en beide families, veel sterkte!!! 

Paul,Chris,Jens en Ilja 

  

  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Familie Luc Hofkens: veel sterkte 

Wij willen via deze weg ons medeleven betuigen en wensen beide families erg veel sterkte in deze moeilijke periode. 

Luc en Christiane, Koen en Patty, Anneleen 

dinsdag, 11 augustus 2009 
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Hilda en Jo: Heel veel sterkte 

Het blijft nog steeds onbegrijpelijk dat dit moest gebeuren. 

Veel sterkte aan Joyce en nonkel Karel  en de ganse familie. 

Hilda en Jo 

Scholten - Schellekens 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Dirk Vandergucht: Veel sterkte 

Heel veel sterkte gewenst aan alle nabestaanden, vrienden en kenisen van Danny, Greet en Lynn om dit 
onbegrijpelijke drama te verwerken. 

Dirk Vandergucht 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Eddy en Chris Vermissen: Onze oprechte deelneming 

In de eerste plaats willen we de familie heel veel sterkte toewensen met dit zware verlies. 

Vooral de familie van Luc Jansens. Woorden schieten ons tekort. Dit is gewoon niet eerlijk. Hopelijk vinden jullie 
een manier om dit verlies te verwerken en verder te gaan met jullie leven.Stop dit verdriet niet weg maar blijf 
herinneringen ophalen dit kan helpen bij de verwerking. 

Wij zijn in elk geval geschokt door dit droevige nieuws en leven oprecht met jullie mee. Sterkte!!! 

je collega's Eddy en Chris Versmissen - Janssens 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Kim Van Steen: Sterkte 
Lynn ... ik ben ook leidster van de ksj geweest! Heb daar ook kennis kunnen maken met je acteer talent! We 
weten nog allemaal dat je daar frontaal op een tegenligger gefietst bent ... en zien we je nog lopen op kamp met 
je slepende been. Maar daarnaast ook vele leuke herinneringen ... Op parkingrock was je nog enthousiast aan 
het vertellen over de studies die je ging doen ... Je zou een pracht van een juf geweest zijn! Joyce ... ik weet niet 
goed wat te zeggen! Ik hoop dat je moed put uit al die lieve woorden aan je mama, papa en je zus! sterkte...  Veel 
liefs Kim  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Danielle Van Ootegem ( dvo@my.m1call.be ): lieve Joyce 

Ik wil je troosten, steunen, maar woorden schieten tekort. 

Innige deelneming,  

Danielle 

  

dinsdag, 11 augustus 2009 

mailto:dvo@my.m1call.be
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Mieke Denissen: sterkte 

Lynn. 

Lachend, stralende oogjes, mooi en lief. Zo zal ik je altijd herinneren. We hebben jaren samen in de KSJ gezeten 
en daar houd ik vooral veel geweldige herinneringen aan. Je maakte me altijd aan het lachen. Ook in Shakers 
schitterde je echt! Ik heb de hele voorstelling constant moeten lachen, je had echt een talent! Ik ben zelfs 2 keer 
komen kijken, omdat ik het zo goed vond. En je papa en mama, Mike en de rest van je familie waren er dan ook. 
Ze waren ook zo trots op je. Het is niet geloven dat dit allemaal weg is. Ik denk er constant aan. Ik zal je nooit 
vergeten. Je hebt een indruk gemaakt op veel mensen, ook op mij! Veel sterkte aan Mike, Joyce en de rest van 
die grote hechte familie. Ook veel sterkte aan de vriendinnen, ze hadden een geweldige vriendin aan jou, dat 
staat vast! Bedankt voor alles, lieve lieve Lynn. 

Mieke  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Sepp Heyns ( Sepp@desjepap.be ): sterkte 

hier zijn geen woorden voor  

veel sterkte joyce en de rest van de familie  

dinsdag, 11 augustus 2009 

Erwin Van Hees ( erwin.van.hees@telenet.be ): veel sterkte 

veel sterkte aan alle nabestaanden van dit drama 

Erwin Van Hees 

dinsdag, 11 augustus 2009 

gerald favril: Medeleven 

Innige deelneming bij het overlijden van uw familieleden 

vanwege 

Familie Favril - Van Laer 

Familie Mottie - Favril 

personeel van der Linden Favril en Favril van der Linden verzekeringen 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Guest: Sterkte 

Beste Joyce. 

Als je je vader, moeder of zus verliest is dat een groot gemis.Het doet dan pijn in je hart, maar je kunt je verdriet 
nog met een van de andere delen. Als je iedereen verliest door zo'n grote ramp zie dan maar eens je verdiet en 
pijn te verwerken. We wensen jou en ook de familie heel veel sterkte toe in de komende tijd. 

Henk Marion 

mailto:Sepp@desjepap.be
mailto:erwin.van.hees@telenet.be


 
 

                                                    www.rawepo.be 

dinsdag, 11 augustus 2009 

familie ( fmorgan73@gmail.com ): Frans Merckx 

Beste Familie  

Wij zijn er erg van geschrokken van deze ramp  

het is ongelofelijk dat dit kon gebeuren en wij  

wensen de familie Karel Jansens veel sterkte toe  

van de Familie Frans Merckx uit Australia   

dinsdag, 11 augustus 2009 

Scott Still ( psstill@aol.com ): Family friend 
 Do Believe by Jennifer Janiszewski  

There is nothing i can do, to make them come backThere are no words I can say, that can replace the words you 
long to hear  

There are no answer's I can give, that will satisfy your questions There is not another soul I can introduce you to 
that will ever replace them And, there is no love I can offer that will ever replace the love you shared 

I can not promise your broken heart will ever be completeI will not say it could have been worseI will not deny it 
was a tragedyI will not lie and tell you they will come back 

They never really left 

I do promise they hear you when you speakI will say they love you no matter the distanceI will not deny they are 
in a better placeAnd, I will not lie; they are waiting to greet you someday 

They are in every step you takeThey are in everything you doThey are the air you breatheThey are every beat of 
your heart 

" They are like the wind. You can not see them...but you will always feel them 

dinsdag, 11 augustus 2009 

Jolien ( jolienverstappen@hotmail.com ): Ik mis je zo 

Lieve lady Lynn 
Wat is er toch gebeurd, ik begrijp er niks van. Ik kan maar niet geloven dat je écht weg bent. Ik zie je lieve, 
lachende gezicht de hele tijd voor mij. En ik hoor jou op die leuke en opgewekte manier mijn naam roepen. Ik 
weet nog de laatste weken, na de inbraak bij jullie thuis, dat je schrik had om alleen thuis te zitten. Ik heb dan 
samen met jou gewacht tot iedereen weer thuis was. Ik weet ook nog dat je zo bang was dat je volgend jaar 
alleen zou overschieten, omdat de meesten onder ons op kot gingen. Dan kwam je zielig om bevestiging en een 
dikke knuffel vragen. We hadden afgesproken om van elke vrijdagavond een vriendinnenavond te maken. Lynn, 
wees er maar zeker van dat wij die vrijdagavond allemaal samen zullen zijn. Ook jij zal er bij zijn, in al onze 
harten, want zonder jou is de groep niet compleet. Lynn, ik mis je nu al enorm hard. Ik heb je zo hard nodig, maar 
zal altijd van je blijven houden. Liefs, Jolien. 

Veel sterkte aan Joyce, Mike en de rest van de familie. 

maandag, 10 augustus 2009 

mailto:fmorgan73@gmail.com
mailto:psstill@aol.com
mailto:jolienverstappen@hotmail.com
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Familie Verstappen Koks ( verstappen-koks@telenet.be ): Sterkte en troost 
Aan Joyce, Mike, Karel, Nic, Emiel, Julia en de families die Danny, Greet en Lynn in het hart dragen: 
   
Ongeloof en angst overvielen ons toen we het nieuws van de brand vernamen. Talrijke vragen en hoop 
doorkruisten onze gedachten totdat de dramatische bevestigingen volgden. De brand en het overlijden van 
Danny, Greet en Lynn heeft ook ons heel diep geraakt. Ook wij hebben of kennen onvoldoende woorden om te 
troosten maar herinneringen doorkruisen onze gedachten: korte begroetingen en ontmoetingen in de winkel, op 
straat, in ’t Molenslop, bij een ontbijt, toevallig onderweg of op de plaatsen waar er iets “te doen” was. Daar waren 
Greet en Danny dikwijls ook aanwezig. En herinneringen aan Lynn: met Mike aan de deur naar de woning, op 
wandel met het hondje, gewoon op de bus of de afspraakjes met de vriendinnen. Haar mooie, stralende glimlach 
zullen we nooit vergeten. Enkele van vele mooie herinneringen die we graag nog lang in onze harten sluiten.  
   
Medeleven kunnen we uitspreken, sterkte kunnen we toewensen maar wat jullie het meest verlangen, kan 
niemand jullie geven of terugbrengen.  Zorg goed voor elkaar en koester de mooie herinneringen tezamen met 
Danny, Greet en Lynn. 
 Rik, Karin, Jolien en Laura 

maandag, 10 augustus 2009 

verhoeven Jan ( verhoeven.jan@telenet.be ): medeleven 

Medeleven aan de getroffen familie leden. 

Wij werden bij Danny en Greet altijd goed ontvangen op de zaak, en als we eens een probleem hadden werd met 
een glimlach en de handigheid van danny opgelost. 

We zullen jullie missen 

Namens de techinsche dienst gemeente Merksplas 

  

  

maandag, 10 augustus 2009 

WTC De Rappe Wielen: Onbegrijpelijk ! 

Ook wij snappen het niet meer. Onze leden spreken allemaal over het onrecht dat jullie is aangedaan. Sommigen 
kenden Danny en Greet persoonlijk, anderen als zaakvoerders van "De Koster".  

Wanneer wij in de toekomst "bij jullie" passeren zal dat nooit meer zijn als weleer. 

Veel sterkte Joyce, Nic, Karel en families Jansens en Van Gorp. 

Namens al onze leden, 

Bestuur WTC De Rappe Wielen 

maandag, 10 augustus 2009 

Ronny Claudy Mirre Jitte ( Mail@ronnystabel.com ): Sterkte 

Aan heel de familie veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd. 

Danny , Greet en Lynn ,we zullen jullie missen. 

mailto:verstappen-koks@telenet.be
mailto:verhoeven.jan@telenet.be
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maandag, 10 augustus 2009 

Guest: Liselotte Janssen 

Allerliefste Lynn 

Geen moment ben je bij mij en bij ons thuis uit onze gedachten verdwenen. Constant worden er herinneringen 
bovengehaald, vaak met een lach, meestal met een traan. Om dit bericht te schrijven moet ik al veel moeite doen 
om de tranen te bedwingen.Jou plezier zien maken met ons Lien deed me altijd zoveel deugd, ik werd er jaloers 
op en wou je graag iets beter leren kennen. Ik had zoveel goesting om bij u in de toneelgroep te komen en samen 
met jou en Lien zoveel grapjes en plezier te maken. Ik heb genoten van de momenten dat ik je leidster was op de 
ksj, dat ik je zag schitteren met toneel en dat ik je samen zag met Lien en Hanne, in onze tuin, voor de honderste 
fotoshoot.De tijden die nog gaan komen gaan zwaar zijn voor vele mensen, we zullen je nooit vergeten. Ik hoop 
dat iedereen die jou en je mama en papa gaat missen hierbij de goede ondersteuning krijgt. Ik probeer een 
troostende schouder voor Lien te zijn, ze mist je enorm!Ik ga je ook missen meid! Stel het goed en bedankt dat ik 
je heb mogen kennen en dat ik met je heb mogen lachen! 

Ik wens enorm veel sterkte toe aan Mike en Joyce en Nic.Ook aan iedereen van hun familie en aan al hun 
vrienden 

Slaapzacht jullie drie'tjes...  

maandag, 10 augustus 2009 

Wazda ( vanmiertverheyen@telenet.be ): Veel sterkte 
In de eerste plaats willen we de familie veel sterkte wensen met dit zware verlies.We denken de hele tijd hoe 
oneerlijk het allemaal is.Veel sterkteVan Miert - Verheyen Sven - ElkeOosthoven 

maandag, 10 augustus 2009 

Biker Wim: Innige deelneming 

Aan familie en vrienden, 

zeer veel sterkte bij dit grote verlies 

  

Van Doninck - Huysmans  

  

maandag, 10 augustus 2009 

Guest: Innige deellneming 

Wij wensen Joyce en Nic, familie en vrienden veel sterkte. 

Gust en Cecile De Bont - Caers 

Hans en Tinne Adriaensen - De Bont 

Hans en Sofie Hoskens - De Bont 

maandag, 10 augustus 2009 

mailto:vanmiertverheyen@telenet.be
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Guest: Veel sterkte 

Veel sterkte aan Joyce en Nic, familie en vrienden. 

Jan en An Van Gils - De Bont 

maandag, 10 augustus 2009 

Guest ( linnekvm@hotmail.com ): Innige deelneming 

Joyce en familie,  

 Jullie zijn erg getroffen, woorden schieten te kort... Ik wens jullie alle sterkte van de wereld toe. Moge jullie kracht 
en troost vinden bij elkaar. 

 Lindsey Van Muylders. 

(oud-studiegenote van Joyce) 

maandag, 10 augustus 2009 

Guest ( lucjansens@pandora.be ): L&L we missen jullie 

Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is 

en verpakken in goede gedachten ter herinnering 

  

luc en liliane  

maandag, 10 augustus 2009 

Monique Jespers ( monique.jespers@skynet.be ): Veel sterkte 

Ik kan het nog steeds niet geloven dat jullie er niet meer zijn. 

Ik vond onze babbeltjes steeds fijn als ik 

langs kwam voor een advertentie. Deze ga ik heel erg missen. 

Mijn oprechte deelneming en veel sterkte aan Joyce, familie en vrienden 

Monique Jespers 

maandag, 10 augustus 2009 

pascal ( geeraerts.pascal@skynet.be ): oprechte deelneming 

veel sterkte aan gans de familie en vrienden ,,, 

  

onze oprechte deelneming  

  

mailto:linnekvm@hotmail.com
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pascal G 

maandag, 10 augustus 2009 

Patrik Auwers: Heel veel sterkte 

Via deze weg willen wij onze innige deelneming betuigen aan beide families. 

Woorden schieten te kort met zulke gebeurtenissen. 

Heel veel sterke. 

Auwers-Peels 

Patrik, Tacha, Lara & Siebe  

maandag, 10 augustus 2009 

Sterkte 

Veel sterkte aan gans de familie. 

Ivo & Wilma Baeyens-Verstraelen 

maandag, 10 augustus 2009 

Romain Van den Bergh ( romainvandenbergh@telenet.be ): Ons medeleven 

We kennen de families zowel in  Gierle als in Weelde redelijk goed,we betuigen dan ook onze oprechte 
deelneming in deze barre tijden. 

  

fam.Romain Van den Bergh   

maandag, 10 augustus 2009 

knetser: oprechte deelneming 

veel sterkte aan de famillie en de vriend van lynn ;)! 

  

maandag, 10 augustus 2009 

Onze oprechte deelneming 

Onze oprechte deelneming aan de familie Jansens en de familie Van Gorp. 

Mogen wij U veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.     

  

Fam.Hermans - Kimenai 

maandag, 10 augustus 2009 

mailto:romainvandenbergh@telenet.be
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Fam. jansens_Jansen ( koenjansens@scarlet.be ): sterkte 

Ik wil langs deze weg de mensen van de brandweer bedanken voor alles wat ze voor onze familie hebben 
gedaan in deze moelijke tijden. Kei tof dat er mensen zijn die vrijwillig bij de brandweer gaan om andere mensen 
te helpen voor dit soort zware klussen. 

Sterkte toegewenst 

Koen,Inge,Romy,Ruben,Rhune en Rens 

maandag, 10 augustus 2009 

Fam. Zondag: onze oprechte deelneming. 

Er is letterlijk en figuurlijk een gat geslagen in Weelde.  Heel veel sterkte!!  

Harm & Anne Zondag 

Bart-Jan & Ingrid 

maandag, 10 augustus 2009 

Guest: veel sterkte 

Innige Deelneming en heel veel sterkte!!!! 

David,Kitty, Jef en Carine Cools 

maandag, 10 augustus 2009 

familie mijland ( moniquemijland@live.nl ): waarom 

waarom zijn er zoveel vragen 

waarom is er zoveel pijn 

waarom zij n er zoveel dingen 

die niet te begrijpen zijn 

beste familie wij wensen jullie veel sterkte en kracht 

onbegrijpelijk 

familie mijland 

eykantpad 15 

maandag, 10 augustus 2009 

Guest ( jansens-vloemans@skynet.be ): Sterkte 

Het is al enkele dagen geleden maar er gaat geen moment voorbij of er gaat een flits door je hoofd dat je 
herinnerd aan het drama! Dit had niet mogen gebeuren . 

Jullie waren en zijn een graag gezien gezin !! 

mailto:koenjansens@scarlet.be
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 Véél sterkte !! 

Luc,Stin,Jantien en Karlijn 

maandag, 10 augustus 2009 

Jasper ( jasperengelen@hotmail.com ): Sterkte ... 

Lynn,  

 Ik heb je maar even gekend, maar weet wel dat je ongeloofelijk toneel kon spelen. Er zijn gewoon geen woorden 
voor wat er gebeurt is. Veel sterkte en moed aan je hele familie en je zus Joyse. 

maandag, 10 augustus 2009 

van Vugt Discart ( Carine.Discart@pandora.be ): Heel veel sterkte 

Woorden schieten hier te kort voor dit grote verlies van drie dierbare familieleden...Wij wensen Joyce en haar 
vriend en de overige familieleden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode  

 Inige deelneming 

Familie van Vugt-Discart 

Veldstraat-Weelde 

maandag, 10 augustus 2009 

Guest ( sandraverh@gmail.com ): Sterkte Joyce! 

Joyce, Karel, Mike, Nic en de ganse familie, 

Het nieuws sloeg in als een bom, het kan niet... Het was niet te geloven! En toch telkens als we ernaast komen 
worden we met onze neus op de feiten gedrukt. Het is verschrikkelijk dit gebeuren!  

Joyce ik hoop dat je steun en moed kan vinden bij iedereen die lief hebt. Dat je terug de kracht krijgt om door te 
gaan! 

Kijk s'avonds naar de hemel, en je zal zien dat ze over jullie waken!  

Veel sterkte in deze moeilijke periode!  

Tga jullie goed Danny, Greet & Lynn!  

maandag, 10 augustus 2009 

Fam Claessens Smets: sterkte 

Heel veel sterkte aan familie en vrienden 

Jeroen, Steven, Paul & Maritta 

  

maandag, 10 augustus 2009 
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Fam. De Vos ( de_vos_frank@hotmail.com ): Sterkte 

Beste familie,  

Uiteraard zijn hiervoor geen woorden te vinden. 

Probeer deze droevige gebeurtenis een plaats te geven in je leven, zo kunnen jullie hopelijk de kracht en de 
moed vinden om verder te leven.Voor elkaar blijven zorgen jullie verdere doel moeten zijn. 

Koester de mooie herinneringen ... en 'Never Give Up' zoals JS#3 zegt ! 

Strekte,  

Frank, Elly, Maxim(+) & Sofie De Vos  

  

  

maandag, 10 augustus 2009 

Ine Timmerman ( timmerman.ien@gmail.com ): sterkte Joyce 

lieve Joyce, Nic en jou grote familie, 

Voor dit grote verdriet zijn geen woorden die de pijn kunnen verzachten. Toch hoop ik dat jullie sterkte kunnen 
putten uit elkaars liefde en steun. Zodat de sterren aan de hemel ook voor jullie ooit weer licht zullen brengen in 
de duisternis die jullie nu omhult. 

ine 

maandag, 10 augustus 2009 

Nicole: STERKTE 

Heel veel sterke gewenst aan de familie, vrienden en kenissen. 

  

maandag, 10 augustus 2009 

Fam. Rik Van Gils Willems... ( rik.vangils@pandora.be ): HEEL VEEL STERKTE 

Heel veel sterkte gewenst aan de getroffen families en heel veel moed en kracht voor Joyce. Karel, ook voor jou 
alle sterkte gewenst en kracht om door te gaan. 

Dergelijke drama's zouden echt niet kunnen of mogen gebeuren! 

We leven met jullie mee. 

Rik & Josée Van Gils Willemsen  

  

maandag, 10 augustus 2009 
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An Evers ( an.evers@belgacom.net ): Heel veel moed en sterkte 

Woensdag morgen 5 augustus 2009, die datum staat in ieder van ons geheugen gegrift, wat een schokkend 
nieuws! Nooit zullen wij vergeten wat een drama er toen gebeurd is. Het is niet eerlijk, zoiets zou niet mogen 
bestaan... Wij willen gans de families, maar vooral Joyce en haar vriend Nic en de vriend van Lynn heel veel 
moed en sterkte wensen in deze ondraaglijke periode. Steun elkaar... Tis moeilijk om mijn gevoelens te 
verwoorden bij zoveel pijn en verdriet, het had niet mogen gebeuren! 

Wij willen via deze weg ons medeleven betuigen, 

Tjorven Engelen en An Evers uit Arendonk 

Fam. Evers-Lauryssen: Jef & Jeanne, Steven en Rachel en Ils uit Weelde 

maandag, 10 augustus 2009 

yvo en anita joos ( yvo.joos@telenet.be ): sprakeloos 

Heel veel sterkte toegewenst aan beide families in deze droevige en pijnlijke periode.  

Mannen (dre, luc, geert, bart, joris, mark), wij kunnen onze gevoelens die we bij het overlijden van jullie dierbaren 
niet beschrijven, in één woord verschrikkelijk.  

Veel steun en sterkte aan Joyce en familie 

ief en anita 

zondag, 09 augustus 2009 

Sterkte !!!! 

Woorden schieten tekort bij dit vreselijke gebeuren.                 

Veel Sterkte aan de ganse familie. 

Lu en Monique Loots-Verbeek 

Annelies en Katrien 

  

zondag, 09 augustus 2009 

STERKTE: GOOSSENS VAN BEEK 

WIJ WENSEN DE GANSE FAMILIES 

HEEL VEEL STERKTE IN DEZE MOEILIJKE TIJD. 

GUST EN MARLIES 

  

zondag, 09 augustus 2009 

Kim Piessen: Lieve Joyce 

mailto:an.evers@belgacom.net
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Het nieuws sloeg zoals iedereen in als een bom. Telkens als ik aan jou denk springen de tranen me in de ogen. Ik 
kan zo je pijn en verdriet voelen, iedere dag. Ik hoop dat je veel steun kan zoeken bij je grote familie, vrienden en 
Nic. Ik wens jou en Nic, de hele familie en Mike heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Ik ben er voor je meid. Ik zie je graag. 

zondag, 09 augustus 2009 

Patrick ( patrickderijk@skynet.be ): 1001 Herinneringen... 

Danny, mijn eerste stappen gingen volgens mij reeds naar de Koning Albertstraat nr 11. Veel 
later was het jij die mij vrije radio leerde kennen , Rainbow weet je nog. Ik werd dankzij jou 
een stem die heel wat mensen bereikte, een stem die nu  talloze anekdotes over je kan 
vertellen. Van de kleine rebel die uitgroeide tot een voortrekker en een gedreven 
zakenman…een knappe, maar veeeel te korte carrière.Greet, het heeft altijd geklikt tussen 
ons. Ik heb je ook steeds bewonderd, hoe je Danny mee steunde in zijn plannen, hoe je 
geduldig de zaak mee opbouwde tot wat ze werd. Greet, ik zal onze babbels en je 
spontaniteit immer koesteren.Lynn, knappe griet, zelden kende ik zo’n lachbekkie. Ge zult 
nogal schitteren daarboven.Joyce, veel sterkte meid. Je bent goed omringd, maak er nog wat 
van.En Karel, wat was jij trots op “onzen” Danny  en Greet, hoe zij uwe winkel uitbouwden. 
Maar je kan ook trots zijn op de rest van uw kinderen en kleinkinderen, zo’n sterke en 
hechte band is uniek…  Ik ben blij dat ik ze allemaal heb leren kennen. Ze zullen de pijn zeker 
mee verlichtten. Aan ieder van jullie, ook aan Mike en de familie Van Gorp, mijn diepste 
medeleven. Patrick Lianne, Nienke, Jilske & Okke de Rijk 

zondag, 09 augustus 2009 

Familie Populiers van Ier... ( jerome@populiers.be ): Gecondoleerd.. 

Wat een onbeschrijfelijk drama; mensen die zich altijd voor allerlei activiteiten in Weelde hebben ingezet... 
Vreselijk. 

Onze condoleances en medeleven gaan uit naar alle betrokken familie en vrienden; in het bijzonder naar Joyce 
en haar vriend, haar grootvader en aan de moedige mannen van onze Brandweer.. 

Een diepe buiging,... da's alles wat wij voor de overledenen nog kunnen doen. En dat doen we dan ook. 

  

zondag, 09 augustus 2009 

Eric en Peggy ( fa837833@skynet.be ): sterkte 

Wij wensen de families Jansens en Van Gorp, en de vele vrienden van Danny, Greet en Lynn, heel veel sterkte 
bij het verwerken van zo'n enorm verdriet. 

 Eric, Peggy, Quinten, Danique en Julotte 

  

zondag, 09 augustus 2009 

Guest ( lutgardenmarc@pandora.be ): heel veel sterkte 
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Waarom zijn er zoveel vragen 

waarom is er zoveel pijn 

waarom zijn er zoveel dingen 

die niet te begrijpen zijn 

onze oprechte deelneming  en heel veel sterkte 

zondag, 09 augustus 2009 

Carine Hendrikx: Medeleven 

Woorden schieten tekort bij deze gebeurtenis.  

Wij hebben Danny en Greet leren kennen via onze leveranciers. Het was een fijne ervaring hen te mogen 
kennen. 

Veel sterkte aan Joyce en vriend, vriend van Lynn , gans de familie Jansens, familie Van Gorp, al hun vrienden 
en dorpsgenoten.  

Danny, Greet en Lynn blijven in vele harten aanwezig. 

Carine Hendrikx 

Tuincentrum Hendrikx Achel 

zondag, 09 augustus 2009 

Lut, Floor en Mies: Sterkte 

Net als iedereen konden wij dit verschrikkelijke nieuws niet geloven. Dat juist jullie dit moet overkomen... 

Vergeet de mooie momenten niet en zoek steun bij elkaar.  

Heel veel sterkte aan Joyce, Mike en de ganse familie!! 

Lut Van Hees, Floor en Mies Leemans 

  

zondag, 09 augustus 2009 

Fi en Inge: Sterkte 

  

Heel, heel veel sterkte voor de ganse familie!! 

Fi, Inge en kids.  

  

zondag, 09 augustus 2009 
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fam van de heyning , van ... ( karelvandeheyning@teleneet.be ): als het leven een 
grote wending neemt ..... 

beste  familie  

als het leven een grote wending  neemt , is het soms moeilijk die  te vatten , iedere keer denk je waarom ? 

bij alles wat je doet of denkt zweeft er  wel iemand  voorbij die je lief was  , maar zolang zij injullie gedachten 
voorbijzweven  , zijn ze niet vergeten , hoe ver  ze ook van jullie zijn  blijf jullie dierbaren  herinneren . 

onze oprechte deelneming  voor gans de familie  

veel strekte 

fam van de heyning - van der moeren   

zondag, 09 augustus 2009 

Jef Dr: sterkte! 

elke keer opnieuw we door de K Albertstr rijden worden we geconfronteerd met deze verschrikking.  De sporen vd 
brand zullen binnenkort dan misschien niet meer zichtbaar zijn, in de herinnering van ons, Weeldenaars, zullen ze 
echter nooit verdwijnen... 

Probeer je niet af te vragen waarom.  Op die vraag komt toch nooit een antwoord.Probeer je op te trekken aan 
alle leuke momenten die je ooit samen mocht beleven.  Dat zijn er volgens mij ontelbaar veel... 

Sterkte!  

 fam Dries 

  

zondag, 09 augustus 2009 

Familie Van de Poel Merte... ( fb535683@skynet.be ): Grote schok.... 

wij treuren mee met het verlies van uw dierbare en wensen ouders en shoonouders broers en zusters en naaste 
familie alle sterke toe... 

Het was en is nog steeds een grote schok als je naast de winkel rijd...Jullie waren gekend en geliefd in Weelde & 
omstreken...Niemand had dit ooit kunnen verwachten dat dit in ons klein dorpje zou gebeuren.... 

  

zondag, 09 augustus 2009 

Danny Van Steenbergen en ... ( dannyvansteenbergen@hotmail.com ): Sterkte 
Innige deelneming, veel sterkte voor de toekomst voor Joyce, familie en vrienden 

zondag, 09 augustus 2009 

Van Gils Bax: Sterkte 

Wat moet je nu schrijven?  Wat kan je nu nog zeggen?  Hoe moet een mens omgaan met dit soort verdriet?  Als 
we een woord zouden vinden dat troost kon bieden in deze verschrikkelijke tijden dan zouden we dat oneindig 

mailto:karelvandeheyning@teleneet.be
mailto:fb535683@skynet.be
mailto:dannyvansteenbergen@hotmail.com


 
 

                                                    www.rawepo.be 

vaak kunnen herhalen.  Maar eerlijk...hier bestaan gewoon geen woorden voor...                   Toch hopen wij dat 
jullie bij mekaar de steun vinden zodat samen doorgaan draaglijk wordt.  Wij wensen jullie hierbij heel veel 
sterkte! 

Guy en Daniëlle Van Gils - Bax 

Floor & Frederiq 

zondag, 09 augustus 2009 

Guest: veel sterkte 

Beste Joyce, Nick, Mike, familie en vrienden van Danny, Greet en Lynn, 

Probeer vooral steun en kracht te vinden in de mooie herinneringen en leuke momenten die jullie samen 
beleefden. 

Eddy, Leen, Briitt en Bjorn Pijpers-Kokke 

zondag, 09 augustus 2009 

Frank, Christel en Dries ( frank@donckers.net ): Onze beste vrienden 

Lieve, lieve vrienden, 

  

Zo diep als de diepste kraters in de maan, zijn de wonden in onze harten. 

Hulpeloos, ontroostbaar en eindeloos verweesd blijven wij achter. 

Wij kunnen enkel nog een beetje troost vinden in de herinneringen aan die laatste fijne en gezellige uren met 
jullie. 

Danny, maat, jouw enthousiasme voor al de plannen die je nog had,  

Greet, ons Greet, de vreugde straalde van je af, toen je het over de 25 jarige huwelijksjubileum had,  

Lynn, lieve schattige Lynn, die mooie schitterende glimlach die je mond sierde toen je het over uwe Mike en de 
reis naar Turkije had, blijven voor eeuwig in onze gedachten rondspoken. 

Nooit, maar dan ook nooit, zullen we de fijne momenten vergeten die we met jullie mochten delen, jullie waren er 
steeds voor ons, wij voor jullie. 

Dat ons afscheid op dinsdagnacht het laatste zou zijn, is een ware hel voor ons. 

Het handjes geven en de dikke kussen aan jullie, zijn helaas de laatste geweest. 

Dries was de laatste die een dikke knuffel en flinke kussen van jullie mocht ontvangen, wij zullen dit mooie 
moment voor altijd koesteren. 

  

Joyce meisje, wij kunnen geen woorden meer vinden, maar weet, dat we altijd klaarstaan voor jou. 
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Karel, Julia, Mil en de rest van de families Jansens-Van Gorp, geen steen kan de weg versperren naar de steun 
en vriendschap  voor jullie . 

  

Mike, sluit alle mooie herinneringen en de liefde van en voor uw Lynn diep in je hart. 

  

Lieve Danny, Greet en Lynneke, mogen jullie schitteren als de felste sterren aan de hemel. 

Wij houden zielsveel van je. 

  

Frank, Christel en Dries 

zondag, 09 augustus 2009 

Cees van den Brekel ( cees@vandenbrekel.eu ): Een allerlaatste groet. 

Danny, Greet & Lynn, 

Het is moeilijk te aanvaarden, 

dat jullie weg zijn van deze aarde. 

Altijd stonden jullie klaar, 

vriendschap & vrolijkheid als normaal gebaar. 

Weinig nemen en veel geven, 

Altijd hartelijk en warm. 

Met oprechte deelneming, 

Cees van den Brekel. 

zondag, 09 augustus 2009 

Jansens Vosters: medeleven 

deze gevoelens hadden wij de afgelopen week:  

Geschokt 

ongeloof 

beseffen dat het écht zo is... 

een zachte traan... verdriet 

hopen voor jullie op veel sterkte en kracht 

 Joyce, nonkel Karel, familie Jansens - Van Gorp ons oprechte medeleven... 

mailto:cees@vandenbrekel.eu
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nonkel Rob - Tante Roos, Jan, Ad - Rina, Dirk - Anke Van Dommelen,  Marc - Katrien Lurinx, 

zondag, 09 augustus 2009 

Guest: Medeleven 

Hoewel ik Weelde al bijna 30 jaar achter mij gelaten heb heeft dit nieuws mij toch aangegrepen , ik heb het gezin 
van 'De Koster' goed gekend , vooral Luc , Dré en Jolande. Mij innige deelneming aan hen en de rest van de 
familie. 

Luc Van Vlasselaer, Zingem,  Oost-Vlaanderen. 

zondag, 09 augustus 2009 

familie Leemans Sommen: medeleven 

ons oprecht medeleven willen wij langs deze weg betuigen. 

voor zoiets onwezelijks zijn geen woorden te vinden. 

Maar vindt steun bij elkaar en bij diegene die je na aan het hart liggen. Dit........... je kan het niet uitleggen en er 
zijn geen antwoorden op het waarom. Hopelijk vinden jullie al wat je nodig hebt bij elkaar. 

Wij wensen jullie alle sterkte toe. 

Wij leven met jullie mee. 

zondag, 09 augustus 2009 

Ronny en Cin: Maat 
Maat……Hoe moet dit nu verder?Je familie is sterk….. ze proberen zelfs mij te troosten.Woorden ken ik niet,maar 
gevoelens zijn intens en o zo  pijnlijkOns leven zal niet meer zijn als vroeger.De herinnering aan jullie houdt ons 
gaandeIn ons hart zijn jullie thuis.Maat….  we zullen er zijn voor Joyce, Nick en Mike Ronny en Cin 

zondag, 09 augustus 2009 

Hendrik: Heel veel sterkte 

Woorden schieten tekort bij zo'n een onverwacht en vreselijk drama. Ik wens Joyce, haar familie en vrienden heel 
veel moed en sterkte toe om dit verlies te verwerken. 

  

Hendrik Van hyfte  

zondag, 09 augustus 2009 

Familie Havermans: heel veel sterkte 

 Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is en verpakken in goede gedachten ter herinnering  

Met oprechte deelneming 

vanwege de familie Havermans 

zondag, 09 augustus 2009 
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Sander Turelinckx: Sterkte in deze verschrikkelijke tijden 

Houd vast aan de herinneringen die je hebt aan Lynn, Greet en Danny. Lynn was een prachtmeid! Veel sterkte 
aan de hele familie. 

Sander Turelinckx 

zondag, 09 augustus 2009 

Bax: Heel veel sterkte 

Zoiets heeft men niet in de hand. 

Veel sterkte aan alle familieledenen vrienden bij dit dramatische verlies. 

Ons medeleven 

Stefaan & Nathalie 

zondag, 09 augustus 2009 

Guest: Sterkte, kracht en liefde 

In deze droevige tijden 

is het moeilijk woorden te bedenken, 

die jullie in al je lijden 

enige troost zouden kunnen schenken. 

Heel veel sterkte, kracht en liefde in deze moeilijke periode! 

Buurtvereniging Deenakkers-Singelstraat 

  

  

zondag, 09 augustus 2009 

van loon gerda ( gerdavanl@hotmail.com ): heel veel sterkte 

HEEL VEEL STERTE VOOR JULLY ALLE IN DEZE MOEILIJKE TIID 

JOYCE.NIC.MIKE.TANTE JOKE OOK JE PA .TOM ANN EN GANS DE FAMILIE S HEEL VEEL STERKTE 

VAN GERDA STAF NICK EN HEIDI 

zondag, 09 augustus 2009 

Fam Keuten Van Gils ( may.van.gils@telenet.be ): Veel sterkte 

Telkens wij zo'n drama via de media vernemen vinden wij dat erg... 

mailto:gerdavanl@hotmail.com
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Maar als het in je eigen kleine gemeenschap gebeurd met mensen die je zo goed kende raak dat zeer diep, en 
kan je het na een aantal dagen nog steeds niet vatten... 

Danny, Greet en Lynn, zo'n fijne mensen, zowel zakelijk als prive. 

Wij wensen Joyce, Karel en alle familieleden en vrienden zeer veel sterkte toe om dit gemis te verwerken. 

  

May en Mario 

  

zondag, 09 augustus 2009 

fam.verstraelen Bols: innige deelneming 

veel sterkte in deze moeilijke periode aan de familie en vele vrienden van wege Eddie,Els,Hanne en Jeroen 

zondag, 09 augustus 2009 

Yasmine: sterkte 

Heel veel sterkte toe gewenst aan de ganse familie. 

 Onze innige deelneming. 

Yasmine, Emmeline, Annick, Johnny 

zondag, 09 augustus 2009 

Guest paul en marina ( paul@joelsmets.be ): veel sterkte 

gek is dat, dat soms de sterren ons wat liefde kunnen schenken 

want als we naar de sterren kijken moeten we altijd aan jullie denken 

zondag, 09 augustus 2009 

Van Dijck Christianen: Veel sterkte 

Onze innige deelneming bij dit grote, ondraaglijke verlies. 

We hopen dat de vele woorden van troost en medeleven een steun voor jullie zijn in deze moeilijke en pijnlijke 
periode. 

Veel sterkte ! 

  

Frank en Ann 

Robin, Berten en Anton 

zondag, 09 augustus 2009 

mailto:paul@joelsmets.be
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Guest ( jan.couton@telenet.be ): fam couton 

steven,tom en families 

onze oprechte deelneming vanwege martine,jeremy,mike en jan couton 

zondag, 09 augustus 2009 

Huijbregts Van Mechelen: veel sterkte 

't Lijkt zo cliché maar woorden schieten echt tekort. 

We hopen dat jullie troost kunnen vinden in de vele plezante momenten die er altijd waren met die van de Koster 
erbij. 

Veel sterkte voor de familie Jansens, de familie Van Gorp uit Gierle en de vele vrienden. 

Wout, Sandra, Tibo en Nena 

zondag, 09 augustus 2009 

Kelly Lumgair ( littlearnie@hotmail.com ): In my thoughts 

Words cant express my feelings of this tragic loss. 

Danny, Greet and Lynn you always made me feel so warm and welcome in the family. I was fortunate enough to 
share many good times with you and I'll hold onto those memories forever. I always admired how close of a family 
you were and how much love you had to share. 

You will be deeply missed. 

Joyce and the rest of the family, you will be in my thoughts and prayers and I wish you all the strength in the 
world. 

Kelly  

  

  

  

  

zondag, 09 augustus 2009 

Scott Still ( psstill@aol.com ): Friend 

I'm a friend of Tom's from florida and have heard so many great things about the Jansens. I am so sorry for the 
tragic loss. Danny and his beautiful girls will be sadly missed, He did such a wonderful job with Tom's motocross 
photos. A family so full of life that I'm sorry I never got the chance to meet them. 

Andre, Thanks for being a distant friend and hope to meet you face to face soon. 

My wife and I will keep your family in our prayers. 

mailto:jan.couton@telenet.be
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Scott & Tana Still 

zondag, 09 augustus 2009 

stautemas brecht ( stautemas_brecht@hotmail.com ): STERKTE 

lieve joyce 

ik hoop dat je veel sterkte en steun haalt uit de mensen rondom jou. Makkelijk is het nu niet maar weet dat ook ik 
met jou meeleef en enorm aan jou denk. Dikke knuffel  

Brecht en Saya 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Fotorene: Foto 

Diep medeleven aan Joyce, Mike, familie en vrienden, 

Lieve Lynn, door je liefde en zachtheid was je op de cross een begeerd doelwit van elke fotograaf, hoeveel fotos 
werden er van jou niet gemaakt, alleen of samen met je grote liefde Mike. 

Lieve Lynn, nu grote ster aan de hemel, schitter elk avond zodat we weten dat jij het bent en we nog een foto van 
jou kunnen maken. 

Lieve Lynn, zoals iedereen gaan we je missen. 

Rust zacht, Lynn, Greet en Danny. 

zaterdag, 08 augustus 2009 

fam boens ( veronique.vanhaaren@telenet.be ): sterkte 

woorden schieten tekort . veel sterkte in deze moeilijke dagen.. 

steven , veronique , yaro en jutta boens- van haaren 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Schmidt ( eddy.schmidt@te ): Heel veel sterkte !!! 

Aan heel de famillie wensen wij heel veel sterkte in deze heel moeilijke periode. 

Vanwege Donny , Roos , Kathy en Eddy Schmidt. 

  

  

  

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Guest: *** 

mailto:stautemas_brecht@hotmail.com
mailto:veronique.vanhaaren@telenet.be
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Lieve Tom, 

We willen je langs deze weg heel veel steun wensen met het groot verlies van je Oom, Tante en Nichtje 
die je zo onverwachts heb moeten verliezen door een noodlottig ongeluk...ook voor je ander nichtje Joyce 
en Lynn's vriend Mike willen we heel veel liefde en sterkte wensen om dit groot verlies te verwerken....we 
leven met jullie mee. 

Emiel,Carmen,Leroy en Menno Aussems X 

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Britt: een lege plek. 

Een lege plek, Een groot gemis, Een fijne herinnering is al, Wat er nog is. Waar ben je nu, Vraagen we ons af. 
We voel nog de liefde, Die jij ons gaf. Jou te kennen, Vonden wij zo fijn, Je los te laten, Dat doet pijn. We zullen je 
missen, In dit leven, En we zullen altijd, Om je blijven geven  

Goodbyes are not forever. 

Goodbyes are not the end.  

They simply mean I'll miss you  

Until we meet again! 

x 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Cindy ( cindy_deplekker@hotmail.com ): Waarom.. 

Liefste Danny, Greet en Lynn, 

Ik ben blij dat ik jullie jaren geleden heb mogen leren kennen, jullie waren allemaal zo'n lieve, fantastische 
mensen..  

Ik wil jullie bedanken voor de fijne momenten die ik ooit met jullie mocht beleven! 

En ook al kan ik het nog steeds niet geloven dat jullie zoiets vreselijks is overkomen, ik hoop dat jullie nu in alle 
vrede kunnen rusten en misschien als een ster in de hemel kunnen waken over diegene die achterblijven..Maar ik 
weet zeker dat de rest van de familie heel goed voor Joyce zal zorgen! 

Rust zacht lieve Danny, Greet en Lynn.. 

  

Aan Joyce, Mike en de rest van de familie, heel veel moed en sterkte, maar ik weet dat jullie goed voor elkaar 
zorgen! 

Liefs Cindy 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Guest: Innige deelneming 

mailto:cindy_deplekker@hotmail.com
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Woorden schieten tekort om dit leed uit te drukken. 

Met oprechte deelneming en veel sterkte en steun gewenst in deze moeilijke periode aan Joyce, familie en 
vrienden. 

Fam.van Alphen-Heuvelmans 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Jennifer and Gary ( j.nutter@live.co.uk ): To Joyce, Family and Friends 

So sorry to hear about your sad loss. 

We remember when you all came to Leeds to visit Geoff, Gail, Rebecca and Thomas and thought what a lovely 
family. 

Our thoughts are with you.     

Jennifer & Gary   (Geoffs sister & brother in law)  XX 

  

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

PETER ( DE.ZANDBERG@SKYNET.BE ): PIJN 

PIJN IS AL WAT IK VOEL 

PIJN IN DE EERSTE PLAATS VOOR JOYCE  NIC EN MIKE 

PIJN VOORONZE PA 

PIJN VOOR MIL EN JULIA 

PIJN VOOR MIJN BROERS EN ZUSSEN 

PIJN VOOR DE BROERS EN ZUSSEN VAN ONS GREETJE 

PIJN VOOR MIJNE SCHATTIE EN MEZELF 

PIJN VAN ONGEKENDE AARD, IK HOOP DAT HIJ SNEL VERJAARD 

NIET OM TE VERGETEN MAAR OM HET EEN PLAATS TE GEVEN IN  

ONS LEVEN .AAN GANS DE FAMILIE JANSENS EN VAN GORP IK 

WENS JULLIE EEN VERDER LEVEN ZONDER PIJN EN VOOR 

JOYCE  NIC  EN MIKE ZULLEN WIJ ER ZIJN ONDANGS ONZE EIGEN  

PIJN .  

zaterdag, 08 augustus 2009 

mailto:j.nutter@live.co.uk
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RUUD EN CHRISTEL: INNIGE DEELNELING 

VEEL STERKTE GEWENST AAN FAMILIE EN VRIENDEN 

FAM VAN DER SNEPPEN-WOUTERS 

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

MichelDorien en kindjes: Veel sterkte 
Wij wensen de ganse familie en in het bijzonder Joyce veel sterkte in deze moeilijke tyd. We zullen deze drie 
fantastische mensen heel hard missen maar zeker nooit vergeten! 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Eysermans Westplat: sterkte 
Veel sterkte vanwege Rudy-Cindy en de kinderen 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Johan Willems ( willemsweelde@hotmail.com ): Gemis 

Telkens als ik nu de deur van slot doe, heb ik het even moeilijk. Dan sta ik even stil wie die sleutel gemaakt heeft. 
Heel gewoon maar toch zo raar. Wat zal ik dat babbeltje missen als ik in de winkel wat ging halen, altijd zo 
begaan met ons. En dan dat vlot kleine meisje dat zonder da ge er erg in had , groot was. Da ga ik 
allemaal missen. Maar die glimlag van dat andere meisje, dat komt terug, heel langzaam en met de beste zorgen 
van haar vriendje, familie en andere vrienden. Maar terugkomen zal dat. Zeker weten.  

Veel sterkte aan familie en vrienden, en zeker aan Joyce. 

Ronny,Sin, Karel en Johan 

(Wij zijn er voor jullie, he) 

  

  

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Guest ( stien_dt@hotmail.com ): Sterkte 

Er is iets sterker dan de dood 

Namelijk de aanwezigheid van de afwezige 

In het geheugen van de levende 

Lieve Joyce, ik wens jou, Nic, je hele familie en vrienden veel sterkte toe in deze verschrikkelijk zware periode. 
Woorden schieten te kort... 

Dikke kus,  

mailto:willemsweelde@hotmail.com
mailto:stien_dt@hotmail.com
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Stien 

zaterdag, 08 augustus 2009 

bikers fashion ( bikers.fashion@pandora.be ): Bikers Fashion/denken aan jullie 

Drie keer heb ik al geprobeert om de juiste woorden te vinden,om een woord van medeleven neer te zetten,maar 
dit is niet te beschrijven,onverwoordbaar. 

Laat de vele betuigingen op de site,de vele,vele mensen die woensdag en donderdag aanwezig zullen zijn,voor 
jullie toch die grote steun geven om door te gaan in de komende moeilijke tijd. 

Wij denken aan jullie, 

Leen,Tienne,Hans,Nicky,Berre,Kim 

  

  

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Paul Verswyvel en familie: woorden schieten tekort 

Begrijpen kunnen we dit niet, troostende woorden, ze zijn er niet. 

Zulke dingen aanvaarden, we moeten het wel, het leven laat ons geen andere keuze. 

We wensen u en uw familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

zaterdag, 08 augustus 2009 

bastiaan.gerritsen@pandora.be : innige deelneming 

Langs deze weg willen wij Joyce en familie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode 

Fam Gerritsen-Brepoels (Weelde) 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Elen Bruyninckx ( bruyninckxellen@hotmail.com ): sterkte! 

Lieve Joyce, Nic, Mike, familie en vrienden, 

Wij wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke periode! Ik hoop dat jullie bij elkaar de steun en kracht vinden om 
deze tragische gebeurtenis te verwerken. 

Weet dat we aan jullie denken! 

Ellen en Steven 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Roefs Luyten: innige deelneming 

mailto:bikers.fashion@pandora.be
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We weten het niet, we zullen het nooit begrijpen 

Waarom een mensenleven wordt bekort 

Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen 

De ander reeds in de knop verdort.  

  

Veel sterkte in deze moeilijke periode. 

Rob, Chris, Billie-Jean, Yannick en Ismaine.  

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Eveline: Innige deelneming 

Joyce en familie, 

  

ik ben een ex-collega-student van Joyce, het artikel lezen in de krant heeft mij énorm aangegrepen en tot op 
vandaag wist ik niet hoe ik mijn medeleven kon overbrengen. 

  

Zoals vele mensen hier reeds verwoorden, zijn er inderdaad weinig woorden die dit verlies minder zwaar maken, 
maar toch wil ik met deze woorden duidelijk maken dat ook ik mijn steun betuig voor jullie verlies.. 

  

Sterkte Joyce en familie.  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Buyckx Vansweevelt: innige deelneming 

 Waarom zijn er zoveel vragen 

 Waarom is er zoveel pijn 

 Waarom zijn er zoveel dingen 

 Die niet te begrijpen zijn. 

  

 Wij zijn in gedachten bij jullie, heel veel sterkte. 

Rik , Ann en kinderen 

zaterdag, 08 augustus 2009 
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Dreke ( a.jansens@scarlet.be ): Innige deelneming. 
Mogen wij ook via deze weg onze innige deelneming overmaken aan de diep beproefde families bij het tragisch 
overlijden van Danny, Greet en Lynn. Woorden schieten hierbij zeker te kort.Moge de mooie herinneringen en de 
steun van beide prachtige families al diegenen opbeuren om nu maar ook in de toekomst al het leed te helpen 
verwerken. De afscheidsplechtigheid van donderdag 13 augustus zal wellicht voor alle familieleden, vrienden en 
kennissen een moeilijke bladzijde zijn, die moet worden omgedraaid. We zullen er elk ons steentje toe 
bijdragen. Nonkel Karel en Joyce, maar ook alle andere familieleden, veel sterkte.André en Marit Jansens-
Geenen, kinderen en kleinkinderen, Sint-Truiden.    

zaterdag, 08 augustus 2009 

Bart en Kim: Waarom 

Nonkel Danny, Tante Greet en lieve nicht Lynn, 

  

Wat was het ongeloof groot toen ik het nieuws te horen kreeg, ik geloofde het niet en wilde het ook niet 
geloven.Tot ik bij voke aankwam en zag wat er gebeurd was, er zijn geen woorden voor. 

De laatste dagen doe ik niets anders dan hele leuke herrinneringen van jullie ophalen, Nog weten wat jullie 
zegden of hoe dat we om dingens moesten lachen, want dat konde we goed met jullie. Tante Greet haar 
woordjes waren altijd als je in de winkel kwam 'en wa nieuws' en zo begonnen we altijd aan een leuke babbel. 

Ik ga zulke dingen nooit vergeten en zal altijd aan jullie blijven denken hoe toffe mensen jullie alle drie wel waren. 

Ik mis jullie nu al. 

We zullen er altijd zijn voor ons Joyce, en Mike 

Rust zacht. 

Bart en Kim   

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Guest veel sterkte ( hendrickxmario@pandora.be ): veel sterkte 

aan alle familie ,vrienden en kennissen die met dit verlies verder moeten leven veel sterkte toegewenst.Zelf ben ik 
enorm geschrokken van deze trieste gebeurtenis,als werknemer van de gemeente merksplas ben ik regelmatig in 
contact geweest met Danny en Greet en over onze samenwerking kan ik alleen maar positieve dingen 
vertellen,daarvoor zeer veel dank. 

Mario Hendrickx 

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Guest ( lsdp@pandora.be ): geen woorden 

wat moet je toch zeggen op zo'n moment.......er zijn gewoon geen woorden voor.  

weet dat we met jullie meevoelen. 

mailto:a.jansens@scarlet.be
mailto:hendrickxmario@pandora.be
mailto:lsdp@pandora.be


 
 

                                                    www.rawepo.be 

veel sterkte 

Lydie Schoenmakers, Danny Proost  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Guest: Sterkte 

Het zijn vaak de kleinde dingen die in je herinnering blijven :           De vredige momenten samen, een glimlach, 
een bepaald gebaar. Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen deze kleine dingen het verdriet verzachten. 

Wij wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Meeuwssen J. bvba en personeel 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Schrauwen Van Loon ( els.van.loon1@telenet.be ): onbegrijpelijk 

Beste familie, 

 Voor wat er gebeurd is dinsdagnacht zijn gewoon geen woorden voor. Het is gewoon onbegrijpelijk dat zoiets 
hier in ons dorp gebeurd en wel bij zo'n lieve mensen.  

Wij willen jullie heel veel sterkte toewensen en hopen dat jullie heel veel steun blijven vinden bij elkaar. 

Mario, Els, Robbe, Dynthe en Jochen Schrauwen - Van Loon 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Lieve: sterkte 

Liefste Danny, Greet en Lynn(eke), 

19 jaar geleden heb ik jullie leren kennen. Ik ben  altijd enorm goed onthaald, net alsof ik familie was. 

Enkele jaren geleden mocht ik zelfs een nachtje bij jullie logeren nadat we oud op nieuw zo goed hadden 
doorgebracht. Ik zal nooit vergeten dat we die nieuwjaarsdag werden wakker gemaakt door Danny die voor ons 
beschuit met muisjes en warme chocolademelk had gemaakt.  

Greet, je was als een zus voor mij. Zo'n opgewekte vrouw, een echte spring in ' t veld. Wat ga ik u missen... 

Lynn,... Lieve meid. Je had nog zoveel plannen. Je was zo goedlachs en opgewekt. Ik zal je nooit vergeten. 

Joyce, weet dat we hier in Wiekevorst ook altijd voor je klaar staan.Sterkte meisje.  

Slaap zacht Danny, greet en Lynn.  

Lieve, Marc, Siebe, Jarne, Rune 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Fam. Raeijmaekers Ravels ( ravels@deconde.be ): Woordenloos... 

Geachte familie, 

mailto:els.van.loon1@telenet.be
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Iedereen is met verstomming geslagen. We vinden geen woorden om ons medeleven uit te drukken. 

Mogen jullie bij elkaar, als familie, de kracht vinden om verder te gaan. 

Fam. Jan en Elly Raeijmaekers-Jespers 

zaterdag, 08 augustus 2009 

ann: rust zacht 

We zijn nu al enkele dagen verder, en ik kan het steeds nog niet bevatten wat er gebeurd is... 

Danny en Greet, onze wegen kruisten elkaar steeds, we hadden via zovele kanalen terug contact met elkaar. 

Radio Atlantis, de Duo-show, de Joyce-hoeve, dan kwamen we elkaar weer tegen via Linda, via Bart en Geert 
vernam ik wel eens hoe het met jullie ging.  

Dan kwamen we elkaar weer eens tegen aan den toog in het Molenslop... 

Danny,Greet,Lynn, ik ga jullie nooit vergeten, samen met jullie heb ik de mooiste tijd van mijn leven 
meegemaakt.... 

Aan de familie: veel sterkte 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Fam Oostvogels Meeus: Sterkte 

Veel sterkte aan Joyce, familie en vrienden. 

Liefde en herinneringen zullen altijd voortleven, 

ik hoop dat deze de pijn ooit zullen verzachten voor jullie. 

Ruth Oostvogels en Pieter, Renee  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Wim Jenné ( ict.networking@gmail.com ): Innige Deelneming. 

Bij het lezen van de vele momenten die worden opgehaald, vond ik het bericht van Geoff Taylor. 

 3 keer, heb ik het gelezen. 

 Ik woon nu 4 jaar in Ravels ongeveer, heb hen nooit persoonlijk gekend, alleen de zaak 'De Koster' paseerde ik 
al wel eens. 

Wat het bericht van Geoff mij duidelijk maakte is, dat we 3 sterke en sympathieke en zeer geliefde mensen zijn 
verloren. 

Ondanks dat ik hen nooit persoonlijk heb gekend, kan ik toch wel zeggen we zullen jullie missen, woorden 
schieten te kort. 

  

mailto:ict.networking@gmail.com
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Enorm veel Sterkte toegewenst aan Joyce, De Familie's Jansens, Van Gorp. 

  

Wim.  

  

zaterdag, 08 augustus 2009 

familie Timmermans Bijns ( danny.timmermans@scarlet.be ): sterkte 

Heel veel sterkte aan de familie Jansens - Van Gorp. 

 Danny, Greet, Dorien & Hans 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Willemsen Andre ( bvba.willemsen@scarlet.be ): Innige deelneming 
Wij kunnen nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. 

Ik heb samen met Danny, zondag nog aan de toog een pint gedronken, en hij was dinsdag namiddag nog bij ons 
thuis komen leveren. 

Na een gezellige familiebijeenkomst op ons terras dinsdagavond, merkten wij een brandgeur, onmiddellijk zagen 
we wat er gebeurde in de Koning Albertstraat. Ter plaatse werden we geconfronteerd met de feiten. Dit was 
verschrikkelijk,,,, niet te vatten. 

Met het bestuur van Unizo Weelde hebben wij samen met Danny gedurende vele jaren NCMV Weelde , later 
Unizo Ravels-Weelde-Poppel geleid. Danny was steeds de persoon die met nieuwe ideeën kwam, die we 
meestal ook met succes uitvoerden. Achteraf aan de toog in het "Slopke" werden alle verhalen nog eens met véél 
geuren en kleuren overgedaan. Danny, het was een mooie tijd, wij gaan U missen... 

Vanwege mijzelf , mijn vrouw Agnes en de kinderen, eveneens van het voltallige bestuur van Unizo Ravels-
Weelde-Poppel wensen wij  Joyce, Karel en de ganse familie , véél sterkte in de komende tijd. Gebruik de kracht 
van jullie grote, hechte familie om dit te verwerken. 

 André Willemsen-Van Gils, voorzitter UNIZO RAVELS-WEELDE-POPPEL 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Gudrun ( gudrun@rouxverf.be ): innige deelneming 

Lieve familie van Greet, Danny en Joyce, 

Veel sterkte bij het verwerken van dit verlies, dit enorme verdriet, het lijkt zo onwezenlijk. 

heel veel liefs, 

Gudrun 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Familie Van der Flaes Va... ( ruthvanbaelen1@hotmail.com ): veel sterkte gewenst 

wat een nieuws, we kunnen het zo moeilijk geloven ... 
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Danny, Greet en Lynn,  

bedankt voor jullie vriendelijkheid en glimlach, die we vooral mogen hebben leren kennen via jullie mooie zaak. 

  

Wij wensen gans de familie Jansens - Van Gorp héél veel sterkte toe bij deze zeer onverwachte overlijdens. 

  

Familie Van der Flaes - Van BaelenSam & Ruth en Arne 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Guest fam.Cools ( guido.cools5@pandora.be ): innige deelneming 

Veel sterkte aan Joyce en Nic, fam.Jansens en Van Gorp en vriend Mike. 

Wij leven met jullie mee en kunnen zelf dit drama geen plaats geven in ons leven,hoe verschrikkelijk moet dit 
afscheid dan voor jullie niet zijn.Er komen nog moeilijke dagen,misschien een troost jullie gezinnetje werd heel 
graag gezien door iedereen! 

Jullie zijn in onze gedachtenLynn,Greet Danny&zitta 

Achter de tranen van verdriet,schuilt de glimlach van herinnering! 

Kathleen en ward,Stijn en Lindy,Karine en guy 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Fam Byns Willemse ( michel.byns@pandora.be ): Veel sterkte 

Woorden zullen nooit in staat zijn gevoelens ui te drukken  

zoals ze bedoeld zijn. 

Er zullen ook nooit woorden genoeg voor zijn... 

Onze oprechte deelneming aan Joyce,fam.Jansens,fam.Van Gorp 

Michel,Renild,Melissa&Peter,Yves. 

zaterdag, 08 augustus 2009 

andré de clerck: Innige deelneming ! 
Namens de vzw Dodentocht Bornem wil ik als voorzitter ook mijn gemeende medeleven betuigen aan de familie. 
Ik heb hen niet persoonlijk mogen kennen maar ik weet dat hij een regelmatig deelnemer was aan onze tocht. En 
aangezien wij allemaal ergens vrienden van mekaar zijn, komt dit toch ook over als een enorme persoonlijke slag. 
Woorden zijn hier teveel en zelfs overbodig. Laat ons gewoon stilletjes aan hen denken, aan de ongetwijfeld veel 
mooie momenten met hen samen, daarvan genieten en hen nooit vergeten. Laat dit een les zijn voor al die 
onvrede, conflicten, ... in de wereld en altijd proberen om begrip te tonen voor andere mensen en mekaar te 
respecteren en graag te zien ! Een stevige knuffel uit Bornem !! 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Van Riel Jansen ( vanriel.koen@myoffice.mobistar.be ): Innige Deelneming 

mailto:guido.cools5@pandora.be
mailto:michel.byns@pandora.be
mailto:vanriel.koen@myoffice.mobistar.be


 
 

                                                    www.rawepo.be 

Het is moeilijk om voor dit drama woorden te vinden, maar zoek troost en steun bij elkaar, nu, maar ook in de 
toekomst als er wat rust is teruggekeerd in jullie leven, want dat zijn de momenten dat je de troost en steun het 
hardste nodig hebt. 

Aan gans de familie en in het bijzonder aan Joyce: Veel Sterkte!! 

  

Koen & Kathleen  

zaterdag, 08 augustus 2009 

Christian Pattinama ( christianpattinama@hotmail.com ): Onwerkelijk 

Onwerkelijk, 

Sinds ik het heb vernomen, ben ik een stukje realiteit kwijt. Ik ben vorige week nog 3 keer in de Koster geweest 
om een boodschap te doen. Het blijft constant door mijn hoofd spoken. Ter bevestiging ben ik al een aantal keer 
langs de Koster gereden en ik heb nog steeds het gevoel dat het een slechte droom is. 

Ik kon het maar niet bevatten en kan dat eigenlijk nog niet. 13 jaar geleden ben ik in Weelde komen wonen en 
Danny & Greet hebben me altijd een welkom gevoel gegeven. Ik zal ze erg missen. 

Ik wens alle betrokkenen veel sterkte. 

Christian Pattinama 

zaterdag, 08 augustus 2009 

Alides en Ann ( ann.verberk@telenet.be ): Nog steeds niet te bevatten 

Zoals zovelen waren en zijn we nog steeds verbijsterd door dit nieuws.  

Wij dronken weleens een pintje met Danny en voerden tussen alle zever door al eens een goed gesprek. Greet 
zagen we voornl in de winkel, maar was in de Ierse pub in Antwerpen toch ook een keer van de partij.  

 Wij hopen voor de nabestaanden dat ze deze miserie -voor zover dat mogelijk is- ooit een plaats kunnen geven 
en dat het leven toch nog mooie dingen voor hen in petto heeft... 

 Alides & Ann 

  

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Jolien Van Dijck ( devandijck@hotmail.com ): Lieve Lieve Lynn, zitta, ouders & Joyce 

Als je hier over de vloer kwam, zeiden of deden we niet veel met elkaar, maar de dingen die wa deden waren zo 
leuk. Weet je nog in ons hofje, met de BB-Q en daarna buite voetballe, baskette volleyballe met heel ons gezin, 
we deden allls wat we maar konde bedenken. Ik zou alls geve om die momenten nog eens over te doen!.. En 
vooral zodat mijn grote broer zijn dierbaarste schat nog eens kan vastnemen. Je zou eens moeten weten hoe hij, 
wij, jullie Joyce en familie je missen. Wat heb ik al veel gedacht snacht in mijn bed, had je die nacht maar bij ons 
geslapen, maar ja, we kunnen de tijd spijtig genoeg niet terug draaien, al zouden we dat toch zo graag doen. 
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1 ding weet ik zekr, jullie verdiende dat niet, niemand verdiend dit. Ik hoop dat jullie nu in vrede kunnen verder 
leven, en wees gerust, voor jullie Joyce wordt goed gezorgt, en voor je lieve mike ook <3. Ik zal je zo missen, 
samen met lieve zitta. jullie zitten voor altij in ons hard. 

Slaap Zacht Lieve Lynn, ouders & kleine Zitta.. x 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Gail, Geoff, Rebecca and ... ( geofftaylor55@hotmail.co.uk ): To our dear friends 

Friends are those special people 

who touch one anothers hearts and lives 

and become a part of them. 

  

From the day we met 25 years ago on the Island of Brac in Yugoslavia while you were celebrating your 
honeymoon we made a bond that would never ever be broken. We have shared many happy moments, laughs 
and a fair few drinks. The special moments we shared of the births of our children Joyce, Rebecca, Lynn and 
Thomas. The laughter we had as two families together will always be in our memories. Our tears of joy are now 
tears of sadness. Now our hearts are deep in sorrowv from the loss of Danny, Greet and their beautiful daughter 
Lynn with a smile to light up any room. Joyce, we cannot imagine the pain you are feeling right now, we will 
always be here for you, to us you were all family and always will be.  

Joyce.. The special memories will always stay, they're precious gifts, That time can't change or ever take away. 

 Thank you for being such wonderful friends, thank you for being you! 

 Our deepest sympathys are with Joyce, Nic, Mike, family Jansens, family Van-Gorp and friends. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Fam Denis Martens ( marco.denis@telenet.be ): Sterkte 

Na Weelde een 6 tal jaren geleden verlaten te hebben, en jullie maar oppervlakkig gekend te hebben, grijpt dit 
gebeuren me toch enorm hard bij de keel... 

Geert, Bart, Luc, en alle andere familieleden en dierbaren, en in het bijzonder Joyce, hopelijk vinden jullie de 
kracht om dit te verwerken. 

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Michiel, Kiim en Fleur ( michiel.schellekens@dca.be ): Sterkte 

Woorden schieten te kort om dergelijk verlies te beschrijven ... De grens tussen vreugde en verdriet is akelig dun 
... 

 Veel sterkte toegewenst aan de familie, vrienden en buren. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

koen petra mertens wijger... ( koen.mertens3@telenet.be ): we leven met je mee 
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als je door verdriet word neergeslagen 

het waarom van dit aan niemand kunt vragen 

dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet 

ook al vinden zij de juiste woorden niet 

  

we leven enorm met jullie mee 

veel sterkte in deze moeilijke tijd 

voor de ganse familie en in het bijzonder voor joyce  

rust zacht  danny, greet & lynn   

  

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

fam Geenen Wechel: medeleven 
aan Joyce en de ouders van Danny en Greet willen we ons medeleven betuigen bij dit drama.  Veel sterkte 
gewenst en tracht de mooie herinneringen te koesteren. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

fam.van gorp miechielsen: innige deelneming 
Als tranen een trap konden vormen en herinneringen een brug. Dan klommen wij met zijn allen naar de hemel en 
haalde ze terug. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Fam. Versteynen ( annickversteynen@hotmail.com ): veel sterkte 

Heel veel sterkte voor de hele familie en specifiek voor Joyce! 

Woorden schieten hier tekort. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Diane Verhoeven ( diane_verhoeven@msn.com ): sterkte 

Arme, arme Joyce! Dit is wat al dagen door m'n hoofd spookt. En steeds denk ik dan weer toen je nog een kleuter 
was, en in de klas zat bij ons nicky. Je hing toen zo hard aan je mama, dat herinner ik me nog. Veel te vroeg 
moet je nu al afscheid nemen van je ouders, en zelfs van je zus. Ik wens je veel moed en sterkte meid, om deze 
slag te boven te komen. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Anke Torfs ( anketorfs@hotmail.com ): Sterkte 

Heel veel sterkte aan de vrienden,familie, kenissen en Mike.  
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Wat er gebeurd is vind ik echt verschrikkelijk.  

Veel sterkte!!! 

Slaapzacht Lynn,Danny en Greet.  

vrijdag, 07 augustus 2009 

THERESIA EN MARC ( vagevuur@pandora.be ): INNIGE DEELNEMING 

  

HEEL VEEL STERKTE AAN JOYCE EN DE GANSE FAMILIE  VAN  

THERESIA EN MARC 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Mertens Noeyens: Innige deelneming 

Innige deelneming. Wij wensen de familie Jansens-Van Gorp veel sterkte in deze moeilijke periode & ons 
medeleen en gedachten gaan vooral uit naar Joyce. Veel sterkte, meisje 

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

familie verstraelen: innige deelneming 

Aan de familie en vrienden van Greet, Danny en Lynn maar vooral aan Joyce  veel sterkte in deze moeilijke 
periode.  

Dorien Dennis Monique en Staf Verstraelen -Paeshuyse  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest: innige deelneming 

  

  Aan de familie en vrienden van Greet, Danny en Lynn veel kracht 

  en steun aan elkaar om dit verlies te dragen. We leven met jullie 

  mee. 

  fam. Jacobs - Sels 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Marij Buyens ( marij_buyens@hotmail.com ): Waarom 

5 augustus 2009... Een vreselijke datum die voor altijd in ons geheugen gegrift zal staan.  
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Ik begrijp nog steeds niet waarom dit had moeten gebeuren. Dit had gewoon niet mogen gebeuren. Ik blijf maar 
denken dat ik in een droom zit en dat Lynn en haar ouders nog steeds en gelukkig leven lijden. Lynn samen met 
haar vriend Mike, haar ouders genietend van hun 25 jaar huwelijk. 

 Lieve ouders van Lynn, Lynneke, ik ga je missen! Het is nu tijd om te rouwen en tijd te maken om dit gebeuren 
een plaats te geven. Ga nu heen in vrede en rust zacht. 

 Slaapwel! <3 

vrijdag, 07 augustus 2009 

willy en Marleen: veel sterkte 

Woorden schieten te kort als je 's morgens wakker wordt, 

denken dat je het allemaal hebt gedroomd, maar toch is het de harde werkelijkheid. 

Zo moeilijk te geloven dat we jullie nooit meer gaan zien of horen, toch willen we jullie laten weten dat we die vele 
toffe momenten nooit zullen vergeten.  

Ik ben blij dat we altijd hele goeie vrienden zijn gebleven. 

Rust nu maar zacht, Danny, Greet en Lynneke. 

En hou over Joyce goed de wacht 

  

veel sterkte aan Joyce, Nic en Mike en de families Jansens - Van Gorp 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Rita: ongeloof 

Joyce & Karel en alle familieleden, 

Heel veel sterkte in deze moelijke periode.  

De buren Jef, Maria & Rita  

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

info@leoverheyen.be: onbegrijpelijk 

Joyce, Karel, broers & zussen en de verdere familie; 

Wij leven innig mee met het overlijden van Danny, Greet en Lynn en wensen jullie veel sterkte toe in deze o zo 
moeilijke dagen. Laat ons een steun voor elkaar zijn. 

Leo, Chris & Wim Verheyen  

  

vrijdag, 07 augustus 2009 
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maes van gils ( vangilsinge@hotmail.com ): sterkte 

wat een ongeloof, dit is verschrikkelijk, hier zijn geen woorden voor 

voor joyce en haar familie en onze buren koen, inge en de kids, enorm veel sterkte voor de moeilijke dagen, 
weken, maanden en jaren die komen gaan 

don't forget your love ones always wathes over you 

those we love, don't go away they walk beside you everday 

we denken aan jullie , inge en guy 

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Ann en Tom: ongeloof 

Wanneer er een drama gebeurt in een gemeente, een dorp waar iedereen elkaar kent, word je ermee 
geconfronteerd. Iedereen kent wel iemand van de familie. Ongeloof, verdriet, boosheid,.... waarom toch? Een 
vraag die iedereen zich stelt. Een hechte familie die uit elkaar wordt gerukt, Joyce die niet alleen haar ouders en 
zus verloren heeft, maar die ook geen thuis meer heeft...Hier zijn geen woorden voor, zoiets is niet te begrijpen. 
Weet dat er velen meeleven en aan jullie denken.  

Joyce, wij wensen je alle kracht en moed om dit te aanvaarden.  

Koester de herinneringen aan elkaar, bewaar Danny, Greet en Lynn in jullie gedachten.  

Tom en Ann 

Fran, Seth & Tijn  

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest ( tinne_th@hotmail.com ): afscheid van danny,greet en lynn 

Aan iedereen van de familie veel sterkte in deze moeilijke periode, afscheid nemen van mensen die je graag ziet 
en goed kent is altijd zwaar maar weet dat we voor jullie klaar staan en steunen. 

ik hoop dat dit toch een kleine troost mag zijn voor jullie. 

tinne thielemans en bart denies 

vrijdag, 07 augustus 2009 

stan ( stan.1952@hotmail.com ): oprecht medeleven 

  

veel sterkte broers en zusters van danny en greet 

ook voor joyce e nonkel karel  

mailto:vangilsinge@hotmail.com
mailto:tinne_th@hotmail.com
mailto:stan.1952@hotmail.com


 
 

                                                    www.rawepo.be 

stannie jeanine luc sarah heidi christel 

     

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest: Reisburo Disma 

Heel veel sterkte met dit grote verlies in jullie familie. 

Onze oprechte deelneming. 

Team Reisburo Disma 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Nic Andriessen ( nicandriessen@hotmail.com ): Waarom.. 

Lieve Lynn,Onze allereerste ontmoeting was ergens in september.. Zo'n 4 jaar geleden intussen denk ik, in het 
Toneeltuinhuisje. Het toneeltuinhuisje heeft  een topactrice verloren. Maar was het ergste van al is ... Iedereen in 
het toneeltuinhuisje heeft een vriendin verloren. Een pracht van een meid met steeds die lieve en spontane lach 
op haar gezicht had. Die iedereen aanzette om door te gaan om ervoor te knokken om de voorstelling tot in de 
puntjes perfect te laten lopen. Zo was jij. Die momenten dat we met elkaar gelachen hebben, is goed gebabbeld 
hebben of gewoon zot gedaan ... vergeten, doe ik ze nooit. Ook je mama en papa, die dit jaar zo hard mee in het 
toneel mee opgingen, verdienen dit niet. Ik hoor je papa nog meeklappen of meezingen als ik aan het zingen was 
op het toneel. 

Het zal anders zijn zonder je, Lynn. Maar weet, dat we je voor altijd meedragen in ons hart. Ik zal je missen 
xxxHeel veel sterkte aan Joyce, Mike, familie en vrienden. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Jan V d Borne ( jeankevdborne@hotmail.com ): sterkte 

Woorden schieten hier tekort, maar wil toch mijn steun betuigen aan gans de familie en vrienden. 

Jan 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest ( nadia-winnie@telenet.be ): verdriet 

Beste Familie, 

Ook wij hier in Arendonk hebben er echt moeite mee om te geloven wat er is gebeurd. Noghtans kunnen we er 
niet buiten. Heel Weelde rouwd en wie we van de familie ook maar spreken heeft het erover. Hoe kan dit, 
waarom... 

Woorden van troost zou ik willen bieden maar ook daden, daarom als wij iets kunnen betekenen laat het gewoon 
weten. We zijn met ons hart en gedachten bij jullie!! 

Nadia, André Aléssio  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest: ann,tom,eline.onbegrijpelijk 
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veel sterkte toegewenst aan de familie en vooral ook  aan joyce die haar gezin verloren heeft. 

hier zijn geen woorden voor. 

ANN      TOM        ELINE     

fam.verhoeven 

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Filip Decoster ( cbz716@mac.com ): Medeleven 

Heel véél sterkte!!! 

Filip Decoster  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Marie Louise en Guus ( eurocash@xs4all.nl ): diep medeleven 

Ons diepe medeleven, 

Marie-Louise en Guus, Veldstraat 

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

frits ( vandenberghsmits@skynet.be ): sterkte 

hier zijn geen woorden voor. aan de ganse familie heel veel sterkte!!!!!! 

dennis anneleen  

marie en lien 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Joske ( josianedelcourt@hotmail.com ): oprechte medeleven ... 

Joyce,  

Het is niet makkelijk om de juiste woorden van troost uit te spreken, als je afscheid moet nemen van hen die je zo 
dierbaar waren  

Ik wens jou en je familie mijn oprechte innige deelneming en heel veel sterkte  

Hoe moeilijk het nu ook is, hou de mooiste herinneringen aan je mama, papa en zusje levend... neem ze mee in 
je hart, ze zullen altijd bij je zijn... 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Stefan Mertens en Heidi D...: Sterkte 
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Beste Geert, Bart, Joris en hun familie 

 Veel sterkte in deze moeilijke dagen. 

We voelen met jullie mee 

Jullie collega 

vrijdag, 07 augustus 2009 

familie de Leijer Brosens: vreselijke gebeurtenis 
Heel veel sterkte tijdens deze moeilijke periode! 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Fam De Witte: Sterkte 

Beste Joyce en familie en vrienden 

Jullie zijn niet alleen met jullie verdriet!We denken aan jullie en wensen jullie heel veel moed en kracht toe om het 
verlies van Danny,Greet en Lynn een plekje in jullie hart te geven!Laat de mooie herinneringen jullie sterken en 
troosten voor nu en de komende tijd!Weet als iets liefs je verlaat blijft toch nog altijd de liefde!Sterkte 

Pieter,Sander,Dries,Jan en Marleen De Witte 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Bob: Sterkte... 

Hier zijn geen woorden voor...  

Heel veel sterkte, steun en moed toegewenst. En vooral liefde... Er zal heel veel liefde nodig zijn om dit verlies te 
kunnen dragen.  

vrijdag, 07 augustus 2009 

kurt en petra ( petrakeenkurt@hotmail.com ): heel veel sterkte 
 heel veel sterkte met dit grote verlies...mogen jullie de steun bij elkaar vinden die je in deze moeilijke periode zo 
hard nodig hebt...kurt en petra 

vrijdag, 07 augustus 2009 

dannyvangils: sprakeloos 

Beste familie en vrienden van Danny, Greet en Lynn. 

Onze familie is diep geraakt bij dit verschrikkelijke gebeuren. Onze roots als zelfstandigengezinnen in de Koning-
Albertstraat gaan ver terug. Van schoenmaker en Koster tot nu tuincentrum en restaurant. Steeds was het een 
ongeschreven wet om mekaar te steunen. Geregeld kwamen onze wegen weer samen, zoals op het 18jarige 
feest van onze dochters.  

Wij hopen dat we met ons medeleven jullie een klein beetje kunnen helpen in deze zware tijden. Veel sterkte ! 

Familie Rene Van Gils- vanden Borne 

Danny en Chris Van Gils-Van Rooy, Renate en Caroline. 

mailto:petrakeenkurt@hotmail.com


 
 

                                                    www.rawepo.be 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest: sterkte 

veel sterkte aan Joyce en de  beide familie's jansens-van gorp 

gecondoleerd......De Vocht Jan- Bruurs Sabine -Axel 

vrijdag, 07 augustus 2009 

NV Marcel Van Dyck Belgiu... ( wendy@vandyck.be ): Vol ongeloof 

Vol ongeloof, vol ontzetting vernamen wij woensdag het overlijden van Danny, Greet en hun dochter. Door onze 
professionele samenwerking kennen wij de familie Jansens al vele jaren.  

Het leven kan hard zijn, dat is woensdag nogmaals bewezen.  In één keer worden er 3 mensen uit dit leven 
gerukt en laten hierdoor een grote leegte achter voor alle mensen, die hen gekend hebben. 

Onze gedachten gaan uit naar Joyce en alle familieleden, die nu zonder hen moeten verder leven.  Wij hopen dat 
ze dit zware verlies samen kunnen dragen en voor elkaar een steun kunnen zijn.  En dat eens ook voor hen de 
zon een beetje terug mag schijnen.  Dit wensen wij van harte. 

In naam van alle personeelsleden van de NV Marcel Van Dyck Belgium en heel de familie Marcel Van Dyck willen 
wij de getroffen familie ons medeleven betuigen.  We zullen hen nooit meer vergeten. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Jo Anniek en Lore: Innige deelneming 

Veel sterkte in deze zware dagen voor de familie en vrienden van Danny, Greet en Lynn.  

Jo Anniek en Lore  

Broos- Timmermans 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Mieke, begeleidster vzw D...: innige deelneming 

Wij hebben het geluk gehad Lynn te mogen leren kennen. Het voorbije schooljaar deed ze immers  haar stage in 
het atelier van Vzw Den Brand. Ze was een opwekte, goedlachse meid die er voluit voor ging. Geen wonder dat 
ze zowel bij begeleiding als de talrijke 'gasten' in de bovenste schuif lag. Zelfs na haar stage kwam ze nog langs 
om een verjaardagsfeestje bij te wonen, ...  

Het nieuws kwam bij ons als een donderslag bij heldere hemel. We waren er echt niet goed van. Hoe kon zo'n 
jong meisje ineens het leven ontnomen zijn?  

Wij wensen haar zus, vriend Mike (waar ze vol lof over vertelde) familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze 
ongelooflijk zware periode!  

De gebruikers en begeleiding van 

het Atelier van vzw Den Brand te Herentals 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Tinne en Bart: even stil, een grote leegte. 
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Bij het horen van het nieuws was ik even stil, ongeloof, ontkenning, onbegrip, verdiet, ...... 1000den gedachten 
gingen door men hoofd! 

We wensen de familie veel sterkte, ik weet zeker dat jullie op elkaar kunnen steunen, jullie slaan er jezelf wel 
door, houdt de mooie herinneringen hoog want ze zullen nooit vergeten worden. 

Lambregts- Van Dun 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Filip Bastiaanssen ( filip.bastiaanssen@telenet.be ): Innige deelneming 

Familie Jansens-Van Gorp, Joyce, 

Woorden schieten te kort, een zwarte dag, ... Veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Filip en Gitte Bastiaanssen-Peeters 

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest: sterkte! 

Hier zijn geen woorden voor... Dit is onmenselijk. Heel veel sterkte aan iedereen die bij dit drama betrokken 
is! Wij denken aan jullie. 

Marijke Mateusen en Tom Verhoeven 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Wim en Laurent: Oneerlijk 
Lynneke, Danny & Greet... we hebben zoveel leuke momenten  gehad op de cross waarbij we gewoon dubbel lagen van het lachen. Ook daarnaast op feestjes of gewoon thuis was alles net altijd iets 
vrolijker omdat jullie er waren! Maar nu... nu is er alleen maar een leegte. Er komen heel veel woorden in me op om dit te beschrijven, maar het is vooral zo ONEERLIJK. Jullie stonden altijd klaar 
voor iedereen en probeerden voor iedereen goed te doen. Ik kan nu alweer lachen als ik terugdenk aan de tijd toen we de woonst boven de winkel aan het opbouwen waren. We kwamen er niks te 
kort, 's middags altijd lekker eten...en ze kochten speciaal voor mij ne grote pot mayonaise! Zowel ons Lynn, Greet en Danny zeiden het wel elke middag... zie ne keer hoe ne grote pot Mayonaise er 
voor u is! Domme anekdote misschien, maar het zit hem gewoon in de kleine dingen! Die kleine dingen die het verlies een beetje verzachten, want het is niet normaal hoe groot de pijn is die 
iedereen nu voelt. Lynn, Greet, Danny, zorg goed voor elkaar waar jullie nu ook mogen zijn... wij zullen er hier ook alles aan doen om er te zijn voor ons Joyce en onze Mike. We missen je ontzettend 
hard maar zullen jullie nooit vergeten!Wim & Laurent 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Steven W: Veel Sterkte 

Heel veel sterkte aan familie en vienden in deze zware tijden. 

Steven, Tine, Lore en Nele 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Van de Perre Wim ( vandeperrewim@skynet.be ): Innige deelneming 

Langs deze weg willen wij ons medeleven betuigen aan heel de familie en vrienden.  

Wij wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke dagen. 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Guest: sterkte 

mailto:filip.bastiaanssen@telenet.be
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heel veel sterkte 

  

  

caroline 

vrijdag, 07 augustus 2009 

wim, kathleen en joppe: sterkte 

Toen we het nieuws hoorden stond onze wereld stil.  

Veel sterkte aan de familie en vrienden 

Wim, Kathleen en Joppe 

vrijdag, 07 augustus 2009 

BC De Coeck Federatie ( leemans.ivo@pandora.be ): Onze innige deelneming 

Namens alle 57 leden van Biljartclub De Coeck wil ik ons medeleven betuigen met jullie enorm verlies. Veel 
sterkte in deze moeilijke dagen. 

  

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Fam. Meulders: STERKTE 

het was het eerste wat we smorgens op het nieuws hoorde. het werd direct heel stil, echt verschrikkelijk, niet te 
geloven eigelijk. 

heel veel sterkte aan de familie en vrienden! 

john - jacqueline 

tom - elke 

olof - sofie - kalle 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Koen,Inge Romy,Ruben, Rhu... ( koenjansens@scarlet.be ): niet te bevatten 

Danny,Greet en lynn 

Ik kan niet beschrijven wat jullie voor ons betekend hebben.dit verlies valt enorm zwaar en wij gaan jullie kei hard 
missen,het lachen, sinds kort het sporten en gewoon binnen springen bij de winkel om te babbelen en de kids die 
dan een lolly kregen van nonkel Danny of tante Greet. Ik weet niet meer wat zeggen, alleen dat jullie een kei toffe 
broer, schoonzus en nichtje waren en dat we er altijd voor ons Joyce en Mike zullen zijn. 

Ook bedankt voor alle steunbetuigingen 

mailto:leemans.ivo@pandora.be
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 Fam Jansens-Jansen 

  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Marc Mertens: deelneming 

Danny, was vorig jaar nog samen met ons in Japan. Wat een schok. 

Iedereen moet sterven, maar we houden er vaak geen rekening mee. Dit was wel heel plots en onverwacht. 

Ik voel mee met de enige nog overblijvende dochter. Moge God je troost zijn. Hij weet waarom. Hij gaf Zijn enig 
Kind dat stierf aan het kruis voor ons, opdat wij hoop voor de eeuwigheid zouden hebben. 

Mag dat Kind je familie worden en je troosten. 

Veel sterkte.  

vrijdag, 07 augustus 2009 

Tomi: sterkte 
heel veel sterkte aan de familiewij blijven bidden … 
Tomi & Monika met kinderen 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Bruno Renders: verdriet 
Wanneer je verdrietig bent blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk.  
We wensen jullie veel sterkte en moed in deze moeilijke dagen. 
Bruno en Annick Renders-Bierings 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Rene Van Gils: heel veel sterkte 
Heel veel sterkte aan de familie en vrienden 
René en Marina  
Van Gils- Vrijsen 
Hanne 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Michel Broeckx: Sterkte 

Veel sterkte toegewenst aan de getroffen familie 

Michel Ann 
Thomas Zita 

vrijdag, 07 augustus 2009 

familie Van Riel: Verslagenheid 
met verslagenheid bracht Willy ons 's morgens vroeg op de hoogte van dit verschrikkelijk drama. 
Wij weten dat hiervoor geen woorden van troost zijn maar misschien geeft het toch een beetje steun. 
Weet dat wij zeer intens met heel de familie meeleven.  
Johan, Lief, Sam, Gwen, Wim en Carolien 
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vrijdag, 07 augustus 2009 

Corry: Sterkte 

heel veel sterkte aan de familie 
dit is te moeilijk om waar te zijn 

onze innige deelneming 
corry en louis 

vrijdag, 07 augustus 2009 

mil vanwesenbeeck: Innige deelneming 
Ik was al vroeg onderweg en hoorde het nieuws op de autoradio. Eerst drong het nog niet tot mij door, maar toen 
ik terugkwam en de koning albertstraat wilde indraaien mocht dat niet. Wel zag ik de brandweerwagens staan ter 
hoogte van danny. Wat ik toen te zien kreeg was afschuwelijk en kon ik niet begrijpen. En toch gebeurt het 
praktisch alle dagen, sla de krant maar open. Maar nu zo dichtbij, zo'n jonge, hard werkende mensen met nog 
een heel leven voor zich, onbegrijpelijk. Ik vind er geen woorden voor. Langs deze weg wil ik ons medeleven 
betuigen aan heel de familie en vrienden, wetend dat er verschrikkelijke dagen en maanden volgen, maar weet 
dat jullie veel vrienden hebben die er voor jullie zijn als dat nodig is. Innige deelneming, mil en wiske 

vrijdag, 07 augustus 2009 

LucP: Herinneringen 

Trek je op aan de vele mooie herinneringenen  
laat je omringen door familie en vrienden,want alleen kan je zo'n verlies niet verwerken. 
Heel veel sterkte  
Luc, Hilde en Wouter 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Jef VH: Moeilijk 

Vanwege heel de familie Van Hoof, 
Veel sterkte toegewenst aan de familie, en vrienden die deze moeilijke periode door moeten maken. 
Frans en Lutgard 
Maarten, Bieke en Lore 
Jef en Stefanie 
Geert en Els 

vrijdag, 07 augustus 2009 

fam Van der Steen: Waarom 

Waarom zijn er zoveel vragen 

Waarom is er zoveel pijn 

Waarom zijn er zoveel dingen 

Die niet te begrijpen zijn 

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Willy en Paula 
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Jan en Tinne 

Tinne 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Roger and Michelle ( schroger5@gmail.com ): Onvoorstelbaar 
Zoals alle dagen volg ik het nieuws online hier in Amerika, plots zie ik een artikel over een brand in een 
tuincentrum in Weelde, rillingen lopen over mijn rug, dit kan niet waar zijn, onmiddelijk een mail naar Dre 
gestuurd, mijn ouders gebeld, mijn zus gebeld en alles wordt bevestigd, een ramp is gebeurd in onze famillie, niet 
te vatten, Nonkel Karel, onze gedachten gaan naar jou en Joyce. Niet tegenstaande we aan de andere kant van 
de wereld wonen, famillie is heel belangrijk voor ons, weet dat er ook hier een kaars brand voor Danny, Greet en 
Lynn. Heel veel sterkte van Roger Schellekens en Michelle Frink 

vrijdag, 07 augustus 2009 

Felix de Bever: Troost en sterkte 
Beste Joyce, Nick, famillie en vrienden van Danny, Greet en Lynn.Bij deze wil ik graag laten weten dat deze ramp 
me erg aangrijpt. Ik heb vele uren met Danny plezier beleeft aan de toog van Het Molenslop en zal hem erg 
missen. Greet kende ik vooral van de winkel, altijd vriendelijk en erg haar best doen om me zo goed mogelijk te 
helpen.Ik had het vooral staan op deze avond, donderdag. De eerste keer Danny aan het werk zien op het ATB 
parcours. Het mag niet zijn.Speciaal wil ik je hierbij mijn steun toezeggen voor de tijd die komen gaat. Het is tijd 
om te rouwen en alles staat stil maar mochten er zakelijk of verzekeringstechnisch problemen zijn, ik zal ze met 
plezier voor je proberen op te lossen.Heel veel sterkte en troost toegewenst.met medeleven,Felix de Bever 

donderdag, 06 augustus 2009 

onzen Tom ( tomvanloon@telenet.be ): Gedachten van Tom 

Lynn, 'k wil iets schrijven en ook weer niet...'k kan niets schrijven wat er al geen 1000 keer geschreven en gezegd 
is.....je had geweldig liefdevolle vrienden en vriendinnen, dat wil bevestigd wat ik al altijd vermoedde dat je een 
gelukkige , gevoelige, levenslustige knappe madam bent geweest met ne geweldige kerel als vriend, de 
Mike...onze Mike...Mike van Lynn en Lynn van Mike! Ik weet dat je mij geweldig vond maar heb nu het gevoel dat 
ik dat jou niet vaak heb gezegd hoe geweldig ik jou vond. 

Het stelt me gerust te zien dat je zo goed omringd was, dat je gelukkig en zorgeloos hebt geleefd tot de laatste 
dag.Ben blij dat je naar de cross bent beginnen komen, we hebben elkaar zo helemaal leren kennen...net als 
onzen Danny we zagen elkaar elke week een paar keer, op de cross in't weekend en woensdag, in't slop, op atb 
kempen waar je net ook actief was op mijne GT. Ik vond het geweldig dat je altijd vanalles organiseerde om de 
groepsband te versterken onze mx weelde weekends waren altijd super! Ik ben blij dat we die jaren hebben 
gehad en dat ik zo ook ons Lynneke heb leren kennen....Greet , ik vond je zulk een lieve, zachte, geduldige vrouw 
, ik ga je spontane lach niet vergeten. Ik kon goed met je praten ,je was zo 'echt' en op de man af, dat vond ik nu 
juist zo leuk! Ben super blij dat ik jullie zo bewust heb gekend.'k Had je nog graag ons kindje voorgesteld...Tom 

donderdag, 06 augustus 2009 

Guest: sterkte 

het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurd is   

veel sterkte aan de hele familie en vrienden. 

fam. segers-mateusen 

donderdag, 06 augustus 2009 

Stabel: heel veel sterkte 
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Waarom zijn er zoveel vragen 

waarom is er zoveel pijn 

waarom zijn er zoveel dingen 

die niet te begrijpen zijn 

 onze oprechte deelneming  en heel veel sterkte 

donderdag, 06 augustus 2009 

Patrick Jeannine Jordi Mi... ( Jeannine.Jansens@telenet.be ): Ongeloof 

dit is niet te begrijpen ,toen we het nieuws hoorde hoopte we dat het niet waar was we bleven hopen ongeloof 
gaat door je gedachten dit kan niet waar zijn. 

Koester alle mooie momenten ze zullen een kussen zijn van troost zoek er de kracht uit om verder te gaan 

Greet,Danny,Lynn we zullen jullie nooit vergeten 

PATRICK JEANNINE JORDI MIKE DENISE 

donderdag, 06 augustus 2009 

Guest: Heel veel sterkte!! 

  

Heel veel sterkte toegewenst aan de hele familie en vrienden na deze tragische gebeurtenis. 

Fam.dirken 

donderdag, 06 augustus 2009 

Lambregts Dubois: Gecondoleerd 

Hier zijn gewoon geen woorden voor. 

Veel sterkte gewenst aan alle familieleden en vrienden. 

Marc, Tina, Mats en Kalle 

donderdag, 06 augustus 2009 

Koen Anke Levi: Onmacht 

  

Ann, Bart, Geert, Ellen en heel de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.  Hier zijn helaas geen woorden 
voor. 

Koen, Anke en kleine Levi 

donderdag, 06 augustus 2009 
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Marc Karin Lynn en Riëlle: Verdriet 

Nooit meer jullie, stem, nooit meer jullie lach. De pijn vanbinnen, het doet zo zeer! 

Danny , Greet en Lynn, bedankt voor de vele gezellige momenten.  Wij weten door jullie wat het is om 'echte' 
vrienden te hebben. 

We zullen jullie enorm hard missen en jullie zeker nooit vergeten. 

Veel sterktes aan de families en aan al degene die ook zoveel verdriet als ons hebben. 

donderdag, 06 augustus 2009 

Smeys Gunther: onmacht 
Onze oprechte deelneming, aan heel de familie, vrienden veel sterkte toegewenst in deze droevige dagen, put 
kracht uit de mooie momenten die jullie samen hebben mee gemaakt..... 

donderdag, 06 augustus 2009 

Ann, Joris, Kaylee en Fie...: miss you 

Lieve Lynn, nonkel Danny en tante Greet, 

  

mijn pijn in ons hart hebben we heel plots afscheid van jullie moeten nemen, we missen jullie ontzettend hard, het 
is zo onwezelijk, niet echt. Maar de kranten en het nieuws drukken ons deze harde realiteit op de neus. 

Lynn, kei hard hebben we ooit gelachen, we hadden dezelfde humor, vaak herkende ik mezelf in jou, als jong 
meisje op de cross, lol maken met vriendinnen, en o zo verliefd zijn op je vriendje Mike. Toen ik vroeg om te 
komen oppassen, was je heel blij, zelfs na die wijsheidstanden die net getrokken waren. Heel de avond hield je 
ons fiene vast, je maakte foto's voor op je gsm. Ik zal er voor zorgen dat ze jou zeker leert kennen. We zorgen 
voor Mike maak je maar geen zorgen. 

Nonkel Danny en tante greet, ik kon bij jullie altijd terecht, voor alles, ik kreeg een grasmachine toen ik naar 
Dessel verhuisde en weer eentje op naft toen ik in Weelde ne veel grotere tuin kreeg. Ik zal jullie missen, maak je 
maar geen zorgen, wij zorgen voor ons Joyce. 

Ik durfde niet te vertrekken op donderdag omdat jij al 4 rondjes deed, en ik nog maar 2 kon... 

 Jullie zijn nu bij ons moeke, en met 3 waken jullie over ons allemaal. 

Het zal voortaan anderes zijn als ik naar de sterren kijk, want dan weet ik dat jullie terug kijken. 

dikke knuffels, 

Ann, Joris, kaylee en fiene 

donderdag, 06 augustus 2009 

ivo en Ann ( drbikes@skynet.be ): straf 

Ja dit is een straffe klap weet niet goed wat erop te zeggen 

Maar aan gans de familie veel sterkte in deze moeilijke tijden. 

grtz Ivo, Ann, Sergio en Lennert de Rijk-Heyns 

mailto:drbikes@skynet.be
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donderdag, 06 augustus 2009 

Broecki ( geert-vandenbroeck@telenet.be ): ongeloof 

veel sterkte aan de familie 

 Geert,  

donderdag, 06 augustus 2009 

Guest: Innige Deelneming 

Na al die jaren uit 'Welt' weg te zijn geweest, kwam ik een aantal maanden geleden terug in contact met Ann 
Jansens, mijn ex-buurmeisje.  

Dit nieuws sloeg gisteren dan ook kei hard aan. 

Ik leef mee met Ann die haar tante, nonkel en nicht verliest. Joris, zorg goed voor haar!  

Ook Bart en Geert zijn in mijn gedachten. Hoop dat jullie deze nacht kunnen verwerken... 

Dré, Agnes, Luc en Lilianne, veel sterkte. 

Familie Jansens en Van Gorp, mijn deelneming. 

Ilse  

donderdag, 06 augustus 2009 

Guest: Rust zacht 

Lieve Nicht, Nonkel en Tante we zullen jullie missen.  We zullen goed op ons Joyce en de Mike letten. 

Amber, Geert & Patricia  

donderdag, 06 augustus 2009 

Tinus Nel: Condoleances 
Deze nieuws sloeg ontzettend hard in en er zijn eigenlijk geen woorden ... Aan alle getroffenen, familie en 
vrienden ons innige meeleving. 

donderdag, 06 augustus 2009 

Guest: Een ramp... 

Heel veel sterkte voor de nabestaanden... Ik hoop dat jullie veel kracht en liefde krijgen van bovenaf om je hier 
doorheen te slaan. Joyce, je moeder en vader en zus zullen wel over je waken! Gecondoleerd... Michelle Joosten  

donderdag, 06 augustus 2009 

Joël, Nancy, familie: Witgoor treurt .... 

Lynn, Greet, Danny ...... niets dan leuke herinneringen .... die nu zonder vervolg blijven ... gelukkig cross ik niet 
meer want het zou niet hetzelfde zijn zonder jullie langs het parkoers .... maar ook nu nog .... wie gaat er nu de 
messen v mijn grasmachien slijpen of mijn kantmaaier repareren??? En mijn belachelijke danskes zullen ook 
nooit meer dezelfde zijn nu Lynn en Greet er niet meer zijn om mij er mee 'uit te lachen' .... 
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Beste familie, als er ook maar iets is wat we kunnen 

donderdag, 06 augustus 2009 

Karl: ongeloof 

Ik heb me altijd al wat meer verwant gevoeld met "de kosterkes" dan met de andere achterneven en nichten. we 
zaten dan ook altijd bij elkaar tijdens fam. feesten. Toen André en ons Anjes trouwden werden we nog meer 
familie. En nu pa en ons ma dikke vrienden zijn al helemaal.  

Het was ook voor ons hier in Houthalen een donderslag bij heldere hemel en ik heb een uur stil voor me uit zitten 
kijken van ongeloof. Ik was blij dat ik gisteren bij jullie mocht zijn, alleen al om niet 

donderdag, 06 augustus 2009 

rudi d r ( rudi.de.rijk@pandora.be ): ongeloof 

woorden schieten te kort  

veel sterkte veel moed  ,  joyce  fam. jansens  fam. van gorp  

jaren overburen en nu wat nu  

alleen nog maar die herinnering   

strekte   sterkte  

gr  Rudi en Myrthe de Rijk   

woensdag, 05 augustus 2009 

Guest: Veel sterkte 

Veel sterkte aan de familie Jansens-Van Gorp in deze moeilijke tijden. 

Greet en Danny, het was altijd fijn om bij jullie in de winkel over de vloer te komen. 

Gunter, Ils, Mathis en Lene 

woensdag, 05 augustus 2009 

Guest: Adieu broer, zus en lieve Lynn 

Het is nu al bijna een dag later en nog dringt het niet tot ons door, toch zal het besef weldra komen, het is voor 
altijd adieu broer Danny, Schoonzus Greet en "Shake it baby" Lynn. 

We hopen dat we een steun kunnen zijn voor Joyce, Nick en Mike, je weet ons wonen hè. 

André & Agnes  

woensdag, 05 augustus 2009 
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