
 
 
 

“Enjoy life and treat it as a precious gift. Unwrap it with gratitude and love” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer 

Stefaan Aerts 
Echtgenoot van Anouck Vanhollebeke (†2021)  

en papa van Eloïse en Noémie 
 
 

Advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel 
Vennoot bij Racine 

 Voormalig Voorzitter en Erelid van Ronde Tafel 102 Grimbergen 
Oprichter van Merode Connects (businessclub HC Merode Grimbergen)  

 

 
Geboren te Brussel op 10 november 1979  

en overleden in het UZ Brussel te Jette op 18 augustus 2022. 
 
 
 

De afscheidsviering zal plaatsvinden in de Basiliek van Sint Servaas  
te Grimbergen op vrijdag 26 augustus 2022 om 10 uur. 

 
 

Samenkomst in de Basiliek om 9 uur 50. 
 
 

Wij vragen bloemen, noch kransen. 
Wie wil steunen kan een gift doen aan het Antikankerfonds 
(www.anticancerfund.org/nl) 

 
 

Rouwbetuiging : c/o Familie Aerts - Vanhollebeke 
   Rouwcentrum De Hertogh 
   Kruisstraat 25 - 1851 Humbeek 
 
 
Condoleren op www.rouwcentrumdehertogh.be 
Groeten enkel voor familie en intieme vriendenkring in het Rouwcentrum. 

 
 
 
Dit melden u met diepe droefheid: 
 
Eloïse en Noémie Aerts                zijn lieve dochters 

 

Hugo en Gertrude Aerts - Hernaert                zijn ouders 

 

Valerie en Marc Aerts - Remy 

  Alizé (zijn petekind) en vriend Robin 

Sofie en Maarten Aerts - Delanghe 

  Emiel & Anna 

Carolien en Christophe Aerts - De Keyser 

  Victor & Lucie                   zijn zussen, schoonbroers,  

                                             neefjes en nichtjes 

 

Jan en Sabine Vanhollebeke - Iserbyt                       zijn schoonouders 

   

Alexander en Ruby Vanhollebeke - Cornelissen  

  Rania, Jules & Alexia                             zijn schoonbroer, schoonzus,  

                   nichtjes en neefje 

 

Vincent en Muriel Matton - Desmet 

  Alix & Melanie     warme thuis voor Eloïse en Noémie 

 

De families Aerts, Vanhollebeke, Hernaert, Iserbyt en aanverwanten. 

 

Stefaan was enorm graag gezien door zijn familie en gedragen door een  
bijzondere groep vrienden. Die warme steun en vriendschap waren  
de voorbije tijd voor hem van onschatbare betekenis. 
Stefaan wenste zijn speciale dank te uiten voor de goede zorgen van zijn  
oncoloog Prof. Jeroen Dekervel en zijn volledige team van het UZ Leuven, 
zijn huisarts Nick Stevens, zijn thuisverpleger Pieter Jan Fonteyn  
en het artsen- en verpleegteam van het UZ Brussel. 

 
Er bestaat geen grotere troost dan jullie herinneringen. 

Schrijf ze op en deel ze via postkaarten,  
berichtjes en e-mails. 

 
Jullie verhalen worden gebundeld voor Eloïse en Noémie. 

 
 

memoriesforstefaan@gmail.com 
 
 

Ter attentie van Eloïse en Noémie Aerts 
Gasthuispachthofstraat 38 

1850 Grimbergen 


