
Heden is onverwachts van ons heengegaan

Ruben Haegens
Zoon van Mario Haegens en Katleen Vettenburg

Geboren te Dendermonde op 30 januari 1990 en
plotseling overleden te Mere op 9 augustus 2019

Uitbater café High Chaparral

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in het crematorium Siesegem,

Merestraat 169, 9300 Aalst op

zaterdag 17 augustus 2019 om 10.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 9.45 uur.
 

De asurne van Ruben zal thuis, 
in zijn vertrouwde omgeving, 

een plaatsje krijgen.

Dit melden u diep bedroefd:

Mario en Marleen Haegens - De Bosschere
 zijn papa en plusmama

Katleen Vettenburg
 zijn mama
Maxim en Frauke Haegens - De Groot,
 Twan 
 zijn broer, schoonzus en neefje

Laura Van Den Broeck
 zijn pluszus
Laurens Van Den Broeck
 zijn plusbroer

Leona Baeyens
Emiel (†) en Denise (†) Vettenburg - De Schutter
 zijn oma
Zijn nonkels, tantes, neven en nichten

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Ruben in het Uitvaartcentrum
Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op dinsdag, woensdag en vrijdag
telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:
 Uitvaartzorg Calders - Bael
 T.a.v. familie Haegens
 Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken  Calders - Bael    Haaltert  -  Denderhoutem  -  Mere  053/83 83 32 35

Ruben
Sommige mensen pakken de ruimte in, simpelweg door aanwezig te zijn.
Jij was zo iemand, Ruben.
En tegelijkertijd verdween je weer achter de coulissen,
voor we het goed en wel beseften.
We hebben samen gelachen, gedronken, gejankt en dit leven op stelten gezet.
Nu moeten we verder. Het vertrek verloopt nog even niet zo soepel.
Maar we hebben tijd. Tijd, en dagen die van jou waren.
Ze waren weergaloos onvoorstelbaar, blijven voor altijd onvergetelijk van ons.
Geen enkele ruimte blijft hier nu hetzelfde. Er ontbreekt iets.
Een lieve oplawaai, een plagende por, een schalkse lach, die laatste knuffel:
simpelweg je aanwezigheid, altijd knetterend enthousiast
als een stroomstoot door de kosmos
van dit plots zo lege universum.   

-Mattie-


