
 
Getroost door je gouden hart en 

dankbaar voor al het moois dat je in je leven gaf 

 
Manu “Nukkes” Dewit 

 
Geboren te Elsene op 16 maart 1971 

 

en ons onverwachts verlaten te Nijvel op 5 september 2021. 

  
 

 Hij leeft verder in het hart van: 
 

 Mats, Joppe, Fien, 
 Lisa, Marina, Betty, Jef, Tit, Michaël, Veerle, 
 Elke, Xana, Fred, Nette, Lobke, Fleur, Kaat, 
 WTC De Hoek, De Gourmands… en zo veel vrienden en kennissen. 
 
 
 
 
 
 
 

 De afscheidsviering rond de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben in de aula van het Crematorium Siesegem 

Merestraat 169 - 9300 Aalst 

op zaterdag 11 september 2021 om 13 uur. 

 
Samenkomst in de wachtzaal van het crematorium 12u40. 

 
Na de afscheidsviering zal Manu’s urne bewaard worden op een plaats die hem dierbaar is. 

 
 

Er is de mogelijkheid Manu een laatste groet te brengen in het rouwcentrum Onnockx te Dworp 
op woensdag 8 september 2021 en op vrijdag 10 september 2021 telkens van 18u tot 19u.  

 
Bloemen noch kransen    Nukkes, we zullen je missen 

 
Rouwadres:  familie Dewit p.a. Uitvaartzorg Onnockx Alsembergsesteenweg 554 - 1653 Dworp 

Condoleren kan ook via www.onnockx.be 
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