
Bedroefd melden wij u het overlijden van

Juffrouw

Maaike Habils
Geboren te Halle op 25 april 1995 en heengegaan

te Bogaarden op 26 maart 2021,
omringd door hen die haar liefhebben.

De afscheidsviering zal in familiale kring plaatshebben
in de Sint-Theodarduskerk te Bogaarden (Ring 13)

op zaterdag 3 april 2021.
Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats

met bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Bogaarden. 

Wie Maaike graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het Rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A

te Lembeek, op donderdag 1 april 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Lucien en Isabelle Habils - Van Reepingen haar ouders

Dennis Habils
Ruben en Jasna Habils - Wittevrongel haar broers en schoonzus

(†) Kamiel en (†) Gabrielle Habils - Denayer
(†) Willy en Georgette Van Reepingen - Vandersmissen
 haar grootouders

Paul en Joëlle Habils - Bellemans, kinderen
Veronique en Thierry Van Reepingen - Deschuyteneer, kinderen
Olivier en Patricia Van Reepingen - Bael, kinderen
David en Christel Van Reepingen - De Valck, kinderen
Nathalie en Wim Van Reepingen - Chrispeels, kinderen
Frederika en Sven Van Reepingen - Deschuyffeleer, kinderen
Albrecht Van Reepingen
 haar nonkels, tantes, neven en nichten

Met dank aan haar meterke, peter, Sofie (buddy Kom Op Tegen Kanker),
Prof. Verslype en zijn team, Dr. Pierreux J.P., Patricia (Omega) en het 
Wit-Gele Kruis.

Rouwadres: Fam. Maaike Habils p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A te 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be



Maaike Habils

º 25-04-1995
† 26-03-2021

Ik was wie ik was, 
sterk, vriendelijk en eenvoudig. 

Moedig heb ik mijn strijd gestreden, 
positiviteit heeft mij tot hier gedreven. 

Ik kon niet meer, mijn lichaam was op,
daarom laat ik nu het leven los. 

Veel te jong, maar heel tevreden, 
met al de steun die ik heb gekregen, 

Mama, papa, broers en familie,
zonder jullie was het mij nooit gelukt. 


