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†
Mevrouw

SONJA PIRONET
weduwe van Hugo BOS († 2020)

Geboren te Scherpenheuvel op 11 april 1946 
en zachtjes ingeslapen in Woonzorgcentum Heuvelheem 

te Tessenderlo op 30 januari 2023.

Dit melden u met droefheid:

Steeve en Petra VERHEYEN-BOS,
 Robin en Pieter-Jan,
  Hugo Hervé,
  
 Noah en Femke,
Hans en Natacha SWINNEN-BOS,
 Tibeau en Celien,
    haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

haar neven en nichten;

de families PIRONET-VERHAERT en BOS-DUTS.

Met dank aan het personeel van Woonzorgcentrum Heuvelheem.

Op donderdag 2 februari 2023 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, 
Sonja te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

De crematie, de afscheidsplechtigheid en de asverstrooiing op de begraafplaats ‘Hoogveld’ te Tessenderlo 
zal in intieme kring plaatsvinden.
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Herinner je niet mijn droeve dagen.
Maar wel mijn leven in de zon.
En hoe ik was toen ik nog alles kon.
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Rouwadres: Torenveld 32, 3980 Tessenderlo.

Herinner je niet mijn droeve dagen.
Maar wel mijn leven in de zon.
En hoe ik was toen ik nog alles kon.


