
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

MEVROUW 
   Juliette Van Dorpe 
 

weduwe van de heer Georges Veys († 2006) 
  

Juliette werd geboren te Saint-Léger op 4 februari 1926 
en is rustig ingeslapen in het A.Z. Groeninge te Kortrijk  

op 23 februari 2019. Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 
 

Lid van NEOS Lendelede  
 
 
 

De gebedsdienst heeft plaats 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op zaterdag 2 maart 2019 om 11 uur. 

 
(Parking hoek Dweersstraat en Meensestraat)  

 
Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.45 uur. 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we de urne plaatsen 
 in het urnenveld op de begraafplaats te Lendelede. 

 

Bewaar het beeld van Juliette in uw hart.  
Er is geen begroeting voorzien in het funerarium. 

 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 
 

Familie van Juliette Van Dorpe 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 

Ze leeft verder in het hart van:  

 

 
haar kinderen: 

          
         De heer Frank VEYS en mevrouw Marleen ROBBERECHTS 

         Mevrouw Colette VEYS en de heer Edward ZEEUW 

          

haar kleindochter: 

         Mevrouw Carmen VEYS 

 

haar zus, schoonbroer, neven en nichten:  

 

         De heer en mevrouw Prosper en Georgette RENARD - VAN DORPE  

         De familie van wijlen de heer en mevrouw Georges en Marie-Rose VAN DORPE - DESCAMPS 

 

         De familie van wijlen de heer en mevrouw Jules en Maria CALLENS - VEYS 

         De familie van wijlen de heer en mevrouw Michel en Palmyre VEYS - GOEMAERE   

         De familie van wijlen de heer en mevrouw Jules en Simonne STEEN - VEYS 
 
 
 
 
 
 

haar verwante families:  

         VAN DORPE - DE BUE en VEYS - TACK  
 
 
 
 

 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

 

de huisartsenpraktijk Rozebeek te Lendelede  

de directie, de dokters en het personeel van het A.Z. Groeninge te Kortrijk, 

in het bijzonder Dr. C. De Niel en Dr. E. Vancaester, 

het thuisverplegingsteam van Josfien Hanssens 

en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 

 
 
 
 
 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33 

Drukhuis Balcaen, Izegem

Herinner mij, 
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon,  
hoe ik was toen ik nog alles kon. 


