


 
 
Zo graag gezien,
zoveel gegeven,
zoveel betekend.

 

Mevrouw

Irène Lootens
weduwe van de heer Joris Schaubroeck (†2015)

geboren te Nazareth op 12 februari 1926
en godvruchtig overleden in WZC Haagwinde te Maarkedal  

op 23 mei 2022.  

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons  
afscheid te nemen van Irène tijdens de Eucharistieviering  

in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Geboorte Pamele, 
Pamelekerkplein, te Oudenaarde, in aanwezigheid van de asurn,

op donderdag 2 juni 2022 om 10.30 uur. 

Rouwbetuiging na de dienst in de kerk.

Later volgt de bijzetting van de asurn op het urnenveld  
van de stedelijke begraafplaats “Meulewal” te Oudenaarde – Eine  

in intieme familiekring. 

U kan Irène een laatste groet brengen 
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde, 

op weekdagen t.e.m. dinsdag van 16 tot 19 uur,
op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

 
Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be 

 
Familie Schaubroeck, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33

Dit melden u:
 
Dirk en Linda Schaubroeck – Vanden Berghe 

Dieter & Ana-Bella
Luc en May Schaubroeck – Brosens

Elsa, Laura
Jan en Addy Schaubroeck – Vermeylen 

Jeroen, Annelies, Elien & Michael en kinderen Andreas en Zoë
Mia en Dirk Schaubroeck – Dossche 

Ann & Frederik en kinderen Arnaud, Loïc en Emile 
Katrijn & Bram en kinderen Léon en Juliette

Hilde Schaubroeck

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Honoré † en Madeleine † Reynaert – Lootens
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Roger † en Lydie Lootens – Debacker
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

André en Annie Lootens – Martens
kinderen en  kleinkinderen 

Honoré † en Gerarda † Schaubroeck – Vanhaute
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Remi † en Maria † Schaubroeck – De Nobele
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Octaaf † en Leontine † Schaubroeck – Vermeiren
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Alfons † en Monique † Schaubroeck – De Cnuydt
kinderen en kleinkinderen 

haar broer, schoonzussen, neven en nichten

De families Lootens - Clauwaert - Schaubroeck - De Maerteleire.

 
 

Met bijzondere dank aan:
 

 de directie en het personeel
van het WZC “Haagwinde” te Maarkedal 

en haar huisarts Dr. Vincent De Wolf.

 


