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†
Mevrouw

MAGDA BALLET
echtgenote van DSR René ELSEN

Geboren te Schulen op 16 september 1944 en zachtjes ingeslapen 
in het Woonzorgcentrum ‘Heuvelheem’ te Tessenderlo op 21 maart 2023.

Dit melden u met droefheid:

DSR René ELSEN-BALLET,    
haar echtgenoot;

Kristel en Bart ELSEN-VANUYTVEN,
 Nette en Niel VANUYTVEN-VAN ECHELPOEL,

haar kinderen en kleinkinderen;

haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

de families BALLET-KENENS en ELSEN-AERTS.

Met dank aan huisdokter Van Mele, het personeel van Woonzorgcentrum ‘Heuvelheem’ 
en de thuisverpleging voor hun goede zorgen.

De crematie en de afscheidsplechtigheid zullen in intieme kring plaatsvinden, 
waarna de urne van Magda thuis een warm plaatsje zal krijgen.

Noch bloemen, noch kransen. 
Liever een gift ten voordele van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw op rekeningnummer BE87 3101 0355 8094.

Je had het leven lief
het sterke en het broze.
Jij hebt ons van jouw leven
het mooiste stuk gegeven.
                          Toon Hermans
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Rouwadres: Geelsebaan 1/101, 3980 Tessenderlo.


