
†
Met stil verdriet en pijn,

maar dankbaar om zoveel mooie momenten
nemen wij veel te vroeg afscheid van

Mevrouw

Myriam Cautaerts
Echtgenote van de heer Rudy Haentjens

Geboren te Watermaal-Bosvoorde op 8 augustus 1961
en omringd door haar familie, thuis overleden te Aalst

op 9 september 2020.

Medezaakvoerster van Mady’s Mode

_____ 

Wij nemen afscheid van Myriam tijdens de plechtigheid 
die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, 

Stationsstraat 13 te Haaltert op 
zaterdag 19 september 2020 om 11.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Myriam naar haar laatste rustplaats 
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Aalst.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Gezien de aanhoudende coronamaatregelen zullen de plaatsen in de aula 
beperkt en gereserveerd zijn. Enkel wanneer u een persoonlijke

uitnodiging ontving heeft u een gereserveerde plaats.

Het dragen van een mondmasker en afstand houden 
zijn vanzelfsprekend.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van 

Haar echtgenoot
Rudy Haentjens

Haar kinderen en kleinkinderen
Michael en Kirsten Daloze - Van den Broeck

 Skye, Amber 
Jeremy en Anjelica Daloze - Hilger
Sofie en Luis-Pablo Haentjens - De La Torre Elizondo

 Helena, Valeria

Haar ouders en schoonmoeder 
Willy en Antoinette (†) Cautaerts - Roelens - Ria Van Leeuwaarde
Godelieve Bourgeois (†)

Haar zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
Esther en Marc Cautaerts - Segers, kinderen en kleinkinderen
Joel en Rosette Cautaerts - Lokanyi, kinderen en kleinkinderen
Hannah en Percy Cautaerts - Boissezon
Saartje Cautaerts en kinderen
Samuel en Sabine Cautaerts - Temmerman
Lydia Cautaerts, kind en kleinkind

De families: Cautaerts - Haentjens - Roelens - Bourgeois

Onze oprechte dank aan haar huisarts Dr. D. Paepe, Dr. A. De Paepe,
het team Palliatieve Zorgen en haar thuisverpleger Wim Peerlinck.

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan Myriam 
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op 
vrijdag, maandag en dinsdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres: Sint-Jobstraat 163 bus 31 - 9300 Aalst 

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
____________________________________________________________________ 
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