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Papa, pepe, bompa
Bedankt voor je gulle glimlach, je opgewektheid,

je constante plezante way of life
104 jaar vol levenswijsheid, intelligentie en vooral

heel veel humor
Papa je ging van ons heen in alle stilte.
We hadden zo graag nog iets gezegd

maar het mocht niet zijn.
We zeggen geen vaarwel, maar tot weerziens.
We zijn trots op jou en zullen je nooit vergeten.
Je hebt nu een speciaal plaatske in ons hart

Peetje,  we love you forever

Albert De Jaeger

1916 - 2021

Delen mee in ons verdriet: zijn neven, nichten en aanverwanten.
De families De Jaeger, Rysselaere, Roegiest en Van den Bossche.

Met dank aan zijn huisartsen dr. Bauwens en dr. Vanderstraeten alsook
aan de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis.
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Na 104 levensjaren is van ons heengegaan

de heer

Albert De Jaeger
weduwnaar van mevrouw Suzanna Rysselaere

Geboren te Evergem op 26 augustus 1916 en onverwachts
thuis overleden te Belzele, op 30 mei 2021.

Oudstrijder 1940 - 1945
Lid van ACV, CM, OKRA, SAMANA en N.S.B.

 De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de huidige maatregelen.

Dit melden u diepbedroefd:

Norma en Georges De Jaeger - Van den Berghe,
 Katty en Mario Van den Berghe - Ring,
  Jorka en Jonathan Ring - D’hoker
  Jana en Kenny Ring - Goethals
  Jarne Ring
 Guy (zijn petekind) en Eroma Van den Berghe - Perera
 Sabine en Koen Van den Berghe - Stremersch,
  Thomas, Amalia
 Saskia en Mohamed Van den Berghe - Bouhtane,
  Amin, Ilham
Jenny De Jaeger en familie

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Sabrina en Lieven Landuyt - Van de Voorde,
 Jarne

zijn petekind.
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