
Je hebt je strijd gestreden, je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan zeggen hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Mevrouw

Annette Van Looveren
weduwe van Jozef De Meulenaere

Geboren in Wuustwezel op 19 oktober 1945 
en overleden in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden op 9 januari 2018.

De bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Grootlo 
zal plaatsvinden op woensdag 17 januari 2018 om 14.00 uur.

Samenkomst aan de begraafplaats.

U kan Annette een groet brengen op maandag 15 januari 2018 van 19.00 tot 19.30 uur
in uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 - Tremelo, ingang zuid, parking via Boterstraat.

 - 016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

Dit melden u: 

Peter De Meulenaere en Inge Roovers,
Sanne De Meulenaere en Koen  Bosmans,
Davy Goovaerts en Britt Dom, Lissa,
  haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Looveren, De Meulenaere en Goovaerts.

Met dank aan haar huisarts dr. Van Droogenbroeck, het Wit-Gele Kruis en de artsen en het verplegend personeel 
van het Imeldaziekenhuis, voor hun goede zorg en steun.

Je hebt je strijd gestreden, je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan zeggen hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Mevrouw

Annette Van Looveren
weduwe van Jozef De Meulenaere

Geboren in Wuustwezel op 19 oktober 1945 
en overleden in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden op 9 januari 2018.

De bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Grootlo 
zal plaatsvinden op woensdag 17 januari 2018 om 14.00 uur.

Samenkomst aan de begraafplaats.

U kan Annette een groet brengen op maandag 15 januari 2018 van 19.00 tot 19.30 uur
in uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 - Tremelo, ingang zuid, parking via Boterstraat.

 - 016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

Dit melden u: 

Peter De Meulenaere en Inge Roovers,
Sanne De Meulenaere en Koen  Bosmans,
Davy Goovaerts en Britt Dom, Lissa,
  haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Looveren, De Meulenaere en Goovaerts.

Met dank aan haar huisarts dr. Van Droogenbroeck, het Wit-Gele Kruis en de artsen en het verplegend personeel 
van het Imeldaziekenhuis, voor hun goede zorg en steun.

Rouwadres: 
Amerstraat 127 - 3200 Aarschot.


