
We willen je rust geven 

al is vol droefheid ons hart. 

Je lijden zien en niet kunnen helpen 

was onze grootste smart. 

 

 
Bedroefd om haar heengaan, maar met grote dankbaarheid 

om alles wat zij voor ons heeft betekend,  

melden wij het overlijden van 
 

Julienne Straetmans 
gewezen mede-uitbaatster Texaco Roosdaal 

jarenlang trouw lid van de WTC De Wolfkens 

lid van Samana Ledeberg en KWB Ledeberg 
 

echtgenote van Maurice Straetmans (†2019) 

 

geboren te Dilbeek op 19 mei 1940 en  

overleden in het WZC OLV te Roosdaal 

op 10 april 2022. 

 
 

De uitvaartliturgie rond de asurne heeft plaats  

in de St.-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal 

op dinsdag 19 april 2022 om 10.30 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de rouwkapel  

van de kerk vanaf 10 uur. 
 

 Na de uitvaartliturgie zullen we de urne bijzetten in de  

urnentuin van de begraafplaats van Roosdaal (Lostraat). 
 

Met dank aan de thuisverpleging, Familiehulp en de directie,                                 

personeel en vrijwilligers van het WZC OLV te Roosdaal voor de goede zorgen. 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Patrick en Conny Ingelbosch - Straetmans, 

Cindy Straetmans,                                                                     haar kinderen; 
                        

Ben en Yara (haar metekind) Van Reydt - Torrekens, 

 en hun kinderen Liva en Lior, 

Malou De Ceulaer, 

Arve De Ceulaer,                                       haar klein- en achterkleinkinderen; 
 

delen in  dit verlies: 

Jozef en José Botte - Straetmans,  

Christiane Straetmans (†), 

Louis (†) en Jeanne (†) Botte - Straetmans, 

Achiel (†) en Bertha (†) Straetmans - Stevens, 

Marcel (†) en Hélène (†) Wauters - Puttaert, 

Eduard (†) en Germaine (†) Wauters - Borloo, 

René (†) en Mariette (†) Wauters - Schoonjans, 

en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

                                                           haar zus, schoonbroer, neven en nichten; 

de families Straetmans, Straetmans, Vander Perre en Praet. 

 

 

Gelegenheid om Julienne nog een laatste groet te brengen                                      

wordt u geboden in de groetkamer van het rouwcenter Segers,                    

Kwinkeleer 115 te Roosdaal op donderdag 14 april van 19 tot 20 uur. 

 
 

 

Schriftelijk condoleren: familie Julienne Straetmans 
p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 
 

Digitaal condoleren via   
www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 

Uitvaartverzorging  rouwcenter Segers,   Kwinkeleer 115   Roosdaal.   Tel. 054/331764   


