
 

 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft, 
nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Bernadette (Babette) Declercq 

Echtgenote van de heer Willy Warlop 

Geboren te Wevelgem op 11 februari 1946 
en omringd door haar geliefden zachtjes van ons heengegaan 

in AZ Groeninge Kortrijk op 18 mei 2021. 

 

De afscheidsdienst zal in familiekring plaatsvinden  
in de aula van het uitvaartcentrum, Caesar Gezellestraat 60 Moorsele. 

Aansluitend krijgt Babette haar laatste rustplaats 
op de gemeentelijke begraafplaats aan de Moorselestraat te Wevelgem 

Al kun je er niet bij zijn,  
wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten  
die je aan Babette hebt gegeven  

of van haar hebt gekregen. 

Voor een stil moment bij Babette bent u welkom 
woensdag en donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, 

in het Uitvaartcentrum, Caesar Gezellestraat 60, Moorsele. 

 

Babette is  

de echtgenote van 

Willy Warlop 

de mama en mémé van 

Steven en Sabine Warlop - Vandevelde 

Laurence en Viktor 

Céline 

Nele en Stefaan Warlop - Vancoillie 

Steffi, Juliette 

Silke en Benjamin, Shirley, Milan 

Ulrike en Kjell, Marcel 

Zij is de zus, schoonzus en tante van 

Norbert en Paulette Glorieux - Declercq en familie 

André en Angèle Declercq - Vermaut en familie 

Marcel en Gerarda Vandenberghe - Declercq en familie 

Antoon en Monika Warlop - Vandenbroucke en familie - Jack Sabbe  

Armand en Rosa Buseyne - Warlop en familie 

Marc en Magda Warlop - Vandeghinste en familie 

Zij blijft in het hart van de families  

Declercq - Misschaert en Warlop - Messely 

Met dank aan haar huisarts, 
de medewerkers van thuiszorg Optizorg, 
de dokters en het personeel van AZ Groeninge te Kortrijk 
en de buren en vrienden voor hun steun. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. de familie Warlop - Declercq 
p/a Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

Mijn allerliefste maatje, mama, mémé Babette 

Al hield je nog zo van het leven 
Je had het niet in de hand. 
Ongevraagd moest je het verlaten 
En wij staan machteloos aan de kant. 

Dag lieve Babette, bedankt en welterusten. 


