
Zo hard je ging met werken in het leven
zo hard ging je met sterven naar de dood.

Omringd door zijn familie is heengegaan

Bob Van Pée
Zaakvoerder Wooninrichting & Meubelen Van Pée - Boechout

Hij werd geboren te Mortsel op 8 augustus 1951
en overleed thuis te Boechout op 28 september 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Bob op zaterdag 2 oktober 2021 om 13.30 uur,

in de aula Chrysant van het crematorium van 
Antwerpen te Wilrijk, Jules Moretuslei 2.

Samenkomst in de ontmoetingsruimte van 
het crematorium vanaf 13.15 uur.

Na de crematie krijgt zijn asurne 
een plaats in huiselijke kring.

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van 
Begr. Goossens & Celis, Heuvelstraat 59 te Boechout 

op vrijdag 1 oktober 2021 van 19.00 uur  tot 19.30 uur.

Bloemen noch kransen, liever een gift aan 
 “Kom op tegen Kanker” op rekeningnr BE03 4886 6666 6684 

met vermelding “IM Bob Van Pée”

Rouwadres :
Familie Bob Van Pée,
p/a Begr. Goossens & Celis, 
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u met droefheid:

Ria Van Roosbroeck,
zijn levenspartner,

Sven en Greet Van Pée - Dumez, 
 Marlies, Fleur, Faye, 
Elke Van Pée en Nico Vleugels, 
 Seppe, Wiebe, Noore, Nelle,

zijn kinderen en kleinkinderen,  

Raymond (†) en Constance Van Pée - Vermeiren, 
zijn ouders,

Walter en Annie De Rycke - Van Pée, 
 dochter, schoonzoon en kleinkinderen, 
Guido en Suzy Van Pée - Willem 
 en kinderen, 
Koen en Marleen Van Pée - Debaissieux, 
 kinderen en kleinkinderen, 

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, 
zijn neven en nichten,

Elke Sels 
 en dochter Ella,
Jesse en Denise Sels - Van Uffelen
 en zoon Nathan, 

de kinderen en kleinkinderen van Ria, 

Anna Jeurissen, 
de moeder van Ria,

De schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de 
familie Van Roosbroeck.

Met dank aan huisartsenpraktijk de Heuvel te Boechout 
en de thuisverpleegster Marianne voor 

de goede en toegewijde zorgen.


