
Albert ‘Toeke’ SteegmanS
1 9 3 8       -       2 0 2 0

‘ Als je echt van iemand houdt 
iemand alles toevertrouwt

één die echt weet wie je bent 
ook je zwakke plekken kent
die je bij staat en vergeeft 

een die ‘naast’ en ‘in’ je leeft
dan voel je pas wat leven is

en dat liefde geven is ... ’ 



De afscheidsplechtigheid die zal plaatshebben in de 
gelegenheidslocatie ‘De Lorka’ en de uitstrooiïng 
op de begraafplaats van Hasselt, 
zal in intieme familiekring plaatsvinden.

U kunt Albert een laatste groet komen brengen in het 
uitvaartcentrum Heidi Wendelen, Kolmenstraat 139 Stevoort
op donderdag 1 oktober 2020 van 20 uur tot 20.30 uur. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden 
in de gelegenheidslocatie ‘De Lorka’ alsook in het uitvaartcentrum.
Gelieve ook steeds de social distancing te respecteren.

De heer

Albert ‘Toeke’ Steegmans
echtgenoot van wijlen Mevrouw 
Monique Reynders († 2014)

Levensgezel van
Sien De l’arbre

Mede-oprichter en gewezen voorzitter van de sportraad VJZ,
Oprichter en 1° Voorzitter van de gepensioneerden VJZ,

Gewezen diensthoofd van de afdeling ‘Heelkunde’ C3,
Gewezen diensthoofd van de consulatie-afdeling,

van het Virga-Jesse ziekenhuis,
Oprichter kaartclub ‘Uilenspiegel’ broers Steegmans

Hij leeft verder in de harten van:

 Lode en Joke STEEGMANS - HAESEVOETS,
  Maxime, Laurens,
  Mathias, Casper, de kinderen van Joke,

 Frank en Linda STEEGMANS - WINDMOLDERS,
  Laurien, Lotte,
 zijn kinderen en kleinkinderen,

 Sien DE L’ARBRE, kinderen en kleinkinderen
     zijn levensgezel.

Delen mee in dit verdriet: zijn broers en zussen, 
schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten.

De families: 
STEEGMANS, REYNDERS, STOUTEN en DE L’ARBRE.

Met dank aan zijn medische staf van het Virga-Jesse ziekenhuis 
en in het bijzonder Dr. Eddie Frederix,
zijn thuisverpleegsters Kristel, Ann, Nadia en schoondochter Linda
voor al hun goede zorgen.

Rouwadres: p/a Uitvaartcentrum Heidi Wendelen
T.a.v. familie STEEGMANS - REYNDERS

Mogelijkheid tot online condoleren op: 
www.heidiwendelen.be en/of www.inmemoriam.be.

Hij werd geboren te Stokkem op 6 december 1938 
en is omringd door zijn naasten, zachtjes heengegaan 

te Stevoort op 26 september 2020.


