
Dit melden u:

Hugo en Marleen Struyf  - Raes
haar dochter en schoonzoon

Dimitri en Marijke Struyf  - Van Oosterwijck
Rebeaud

haar kleinkinderen en achterkleinzoon

Patrik en Vera Heirbaut - Daelemans
haar petekind met partner

Haar zussen, broer, schoonbroers en schoonzus.

Haar neven en nichten.

De families Verhaegen, Raes, Van Elst en Van Mol.

De familie dankt de dokters van huisartsenpraktijk Het Veld 
en het personeel van het WZC Sint-Elisabeth te Duffel 

voor hun goede zorgen.

Rouwadres:      Familie Irma Verhaegen
          p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes

Bruul 10, 2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         
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De familie dankt de dokters van huisartsenpraktijk Het Veld 
en het personeel van het WZC Sint-Elisabeth te Duffel 

voor hun goede zorgen.

   

  

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

weduwe van 

geboren te Kontich op 17 oktober 1933 
en ingeslapen in het WZC Sint-Elisabeth 

te Duffel op 8 januari 2023.

Irma Verhaegen

Eduard Raes

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Irma tijdens de uitvaartplechtigheid in het 
Uitvaartcentrum Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel op 
maandag 16 januari 2023 om 11.30 uur. 

Samenkomst in de aula.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de asverspreiding 
plaatsvinden op de strooiweide van de begraafplaats te 
Duffel (Merodestraat).

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Dirk 
Broes, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische afspraak 
op 015 - 32 23 00 tot en met donderdag 12 januari 2023.
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Irma Verhaegen

weduwe van Eduard Raes

maandag 16 januari 2023 om 11.30 uur. 


