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Lieve Toon,
Dank je wel voor alle mooie jaren van ons samen. Wat was je trots op ons gezinnetje, 
Judith, Ton, Sander, de partners Giorgos, Nicole en Rinske en de kleinkinderen waar je 
zo veel van hield. Je was ‘n echte lieve opa. Fijn dat je nog zoveel hebt kunnen genieten 
van je hobby: wandelen in de natuur, waar je dan soms onderweg een bosje veldbloemen 
plukte die je voor mij mee bracht. Lieve Toon, ik zal je heel erg missen.
Dankjewel voor alles!
     Liefs, Annie

Blijf je alsjeblieft in gedachten heel dichtbij? En zo voor altijd een deel van mij?
     Judith, Giorgos, Stavros, Naom, Ebbie

Toon, ik lijk steeds meer op jou! Pap, we zullen je missen.
     Ton, Nicole, Stijn, Nina, Tara, Tygo

Pap, wat ben ik blij met alles wat je voor ons hebt gedaan. 
Voor onze Giel had je een heel speciaal plekje in je hart.
     Sander, Rinske, Giel, Ties, Guusje

Lieve, lieve, lieve opa,
Wat ging dit snel! Je stond altijd voor ons klaar. En we hebben de leukste dingen 
met je meegemaakt!  We gaan je heel erg missen. 
We houden van je!
     Stavros, Stijn, 
     Nina, Giel, 
     Naom, Tara, 
     Tygo,Ties, 
     Guusje, Ebbie

Zijn wandeltas stond klaar,
de route was bekend.

Maar toch werd voor ons pap,
deze wandeling anders dan gepland ...
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echtgenoot van
Annie Kanters - Biemans 

trotste vader, schoonvader en opa van 

Ton en Nicole, 
Stijn, Nina, Tara, Tygo

Kapelstraat 2 J, 5469 NC  Boerdonk

De uitvaartdienst waarin we Toon gedenken wordt gehouden op donderdag 7 mei 
om 14.00 uur in de St. Servatiuskerk te Boerdonk, aansluitend is de begrafenis op 
de begraafplaats aldaar.

In verband met de huidige omstandigheden vanwege het coronavirus zullen de 
uitvaartdienst en begrafenis in besloten kring plaatsvinden. U kunt de dienst volgen 
via livestream op www.eventtube.nl/toon-kanters 

Het is mogelijk om Toon rond 13.30 uur een laatste groet te brengen door een 
erehaag te vormen langs de route vanaf de Kapelstraat via het Hospesstraatje - 
Mr. Van Zutphenstraat - Veerstraat - Kapelstraat - Past. Van Schijndelstraat.

Wij vinden het � jn als u mooie herinneringen en foto’s aan Toon met ons wilt delen 
op www.memori.nl/toonkanters-boerdonk

Judith en Giorgos, 
Stavros, Naom, Ebbie

Sander en Rinske, 
Giel, Ties, Guusje


