
 

 
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend, 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van 
 

MEVROUW 

Monique Claeys 
echtgenote van de heer Eddy Ampe († 2010) 

 
Monique werd geboren te Moorsele op 25 augustus 1940. 
Na een moedig gedragen ziekte is ze - naar haar wens - 

thuis rustig mogen inslapen in het bijzijn van haar familie 
op dinsdag 23 maart 2021. 

 
 

Door de huidige maatregelen  
nemen we in strikte familiekring afscheid 

in het Rouwcentrum Depoorter  
Aula 'De Levensboom' te Izegem. 

 
Na de dienst volgt de crematie.  

De urne wordt begraven in de urnentuin  
op de Sint-Jansbegraafplaats te Kachtem. 

 
Voor een laatste groet bent u welkom  

tot en met vrijdag 26 maart 2021 
in het funerarium DEPOORTER 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 
elke dag van 15 tot 19 uur. 

 
 
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding: 
haar huisarts, Dr. Bart Verbeke, 

de verpleging van het Wit-Gele Kruis, 
de medewerkers van het palliatief netwerk 'De Mantel', 

de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, 
haar buren en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd. 

 
Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 

 
 

 
 

 
 
 
Voor altijd in het hart van:  
 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  
 
 Marc en Dorine BUYSE – AMPE 
  Dries en Kimberly, Louise-Marie, ... ♥ 
  Steffie en Alec 
  Timothy en Eline 
 
 Geert en Martine JACQUES – AMPE 
  Phaedra en Dries 
  Milan en Eliana 
 
 Nancy AMPE en Mat (Clyde) VERKISSEN 
  Britt 
 
haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  
 
 André en † Godelieve MESSELY – CLAEYS en familie 
 † Frans en † Gabriëlle BOURRY – CLAEYS en familie 
 † Daniël en † Anna CLAEYS – LEENKNECHT 
 Noël en Rosa CLAEYS – DECOUTTERE en familie 
 Marc en Nicole EECKHOUT – CLAEYS en familie 
 Wilfried en Annie PYFFEROEN – CLAEYS en familie 
 
 † Freddy en Monique CAUWELIER – AMPE  
 Werner en Vera HOSTYN – AMPE en familie 
 Rudy en Sabine AMPE – DEMEYERE en familie 
   
 
haar verwante families 
 
 CLAEYS – VANLERBERGHE  en AMPE – LAFAUT  
 
Rouwadres:  
Familie van Monique Claeys - p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 
 


