
 

 

 

 

 

 

Bedroefd om het afscheid , maar dankbaar om de liefde 

die hij ons gaf en om de vriendschap die van hem 

is uitgegaan, melden wij het overlijden van 

Gustaaf Ringoot 
echtgenoot van Marie-Louise (Malou) Jacobs 

 

geboren te Anderlecht op 16 september 1938 en na een  

langdurige ziekte toch nog onverwacht overleden  

in het OLV-ziekenhuis te Aalst op 8 juni 2019. 

 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

van Gustaaf in de aula van crematorium 

Siesegem, Merestraat 169 te Aalst  

op vrijdag 14 juni 2019 om 10 uur. 
 

Samenkomst in de wachtzaal  

van het crematorium om 9.45 uur. 
 

Na de crematie zal de asverstrooiing plaatsvinden op de 

asverspreidingsweide van de begraafplaats  

te Roosdaal-Lostraat om 14u15. 

 

Samenkomst aan de ingang van de begraafplaats om 14 uur. 

 
 

Bloemen noch kransen. 

Hij was: 

liefdevolle echtgenoot van 

 Marie-Louise (Malou) Jacobs,      
 

geweldige papie en schoonvader van 

 Emile en Chrisje Ringoot-Serlippens, 
 

lieve opa van 

 Lana Ringoot en vriend Bram Van Eeckhoudt, 
 

grote broer, schoonbroer en nonkel van 

 Louis (†) en Lili Ringoot-Colpaert, 

 dochter en schoonzoon, 
 

 Marcel en Béatrice (†) Jacobs-Vrancken en Nadine Vogeleer 

 Martine Jacobs, zijn petekind  

 en haar echtgenoot en kinderen, 

delen in dit verlies: 

 Malou Van Eeckhout, zijn nicht, 

 de neven, nichten en verwanten, 

 de families Ringoot, Jacobs, Van Eeckhout en Herzeel. 

 

 

Warme woorden van dank aan het verplegend en verzorgend personeel 

van afdeling T6 van het OLV-ziekenhuis te Aalst alsook dank aan         

zijn huisarts Dr. Len Van der Donckt en An Evenepoel                          

en collega’s van de thuisverpleging. 

 

Gelegenheid tot groeten van Gustaaf wordt u geboden in de 

groetkamer van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal 

op donderdag 13 juni 18 tot 19 uur. 
 

 

Schriftelijklijk condoleren:  Familie Gustaaf Ringoot 

p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via  www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Stil ging je van ons heen. 

In ons hart is verdriet, 

en toch, jij verlaat ons niet. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Roosdaal tel. 054/331764   


