
 

 

 
Liefdevol omringd  

ging thuis zachtjes van ons heen 

 

Ludo Knaepkens 
 

echtgenoot van Fred Dehoperé 

 
geboren te Sint-Lenaarts op 7 juni 1945, 

overleden te Berchem op 14 juni 2022. 

 
Er is gelegenheid een laatste groet te brengen  

in het uitvaartcentrum van Marceau Uitvaartzorg, Grotesteenweg 55 te Berchem  

op woensdag 22 juni 2022 tussen 18.30 uur en 19.30 uur. 

 

 

 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd zijn afscheidsmoment 

bij te wonen in aula ‘Chrysant’ van het Crematorium te Antwerpen,  

Jules Moretuslei 2 te Wilrijk op zaterdag 25 juni 2022 om 10.30 uur. 

 

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula vanaf 10 uur. 

 

Aansluitend krijgt Ludo zijn laatste rustplaats in het urnenveld  

op de nabijgelegen begraafplaats Schoonselhof. 

 

Indien u niet aanwezig kunt zijn kan u dit moment samen met ons delen  

via livestreaming met volgende link: 

Surf naar:  https://pontes-wilrijk.livestream.fdesigner.eu   

Inlogcode:  LUKN1945 

 
    Correspondentieadres: 

    Familie Ludo Knaepkens 

    p/a Marceau Uitvaartzorg  -  Grotesteenweg 55  -  2600 Antwerpen 

    Digitaal condoleren via : www. marceau-uitvaartzorg.be 

 

 

 

 

 

 
 

 
Liefhebbende echtgenoot van: 

 Fred Dehoperé 

 

Papa van: 

 Peter en Caterina Knaepkens - Mees 

 Tom en Els Knaepkens - Faes 

 Bart en An Knaepkens - Torremans  

 Ben en Els Deckx - Knaepkens 

 

Opa van: 

 Roos 

 Jens en Jorn 

 Andreas en Alexander 

 Charlotte en Amélie 

 Sam en Liam 

 

Broer en schoonbroer van: 

 Louis en Irène Van Gestel - Knaepkens 

 Pierre (†) en Christiane Pinck - Dehoperé 

   

Delen mee in het verdriet : 

 Zijn neven, nichten en hun kinderen 

 Mieke Abel 

 
Bloemen noch kransen 

 

Liever vrijblijvend een gift aan ‘Bednet’ 

Info over organisatie:  www.bednet.be 

Rekeningnummer:  BE56 0015 9950 0088 

Mededeling:  Eerbetoon aan Ludo Knaepkens 

 
Onze familie geeft graag een warm woord van dank  

aan thuisverpleegkundigen Bianca en Seppe 

voor de goede zorgen 

 

Marceau Uitvaartzorg  |  Groot - Antwerpen  |  tel. 0479 76.66.76 

wanneer ge verdrietig zijt 

blik dan in uw hart 

en je zult zien dat je weent 

om wat je vreugde schonk 

K. Gibran 

https://pontes-wilrijk.livestream.fdesigner.eu

