
Via deze weg delen wij u mee dat wij op 31 mei 2021 afscheid hebben 
genomen van Guy.

Wij, en velen van jullie namen al langer afscheid. Enkele jaren geleden 
koos Guy om een andere weg in te slaan, waar velen van ons hem 
niet konden volgen.

Wij kenden Guy als een getalenteerde, ondernemende man, 
een economist, een talenknobbel, een rekenwonder, een analist en 
bovenal een harde werker. 
Hij was de bezieler van de firma Knapen NV in Diest en heeft dit bedrijf 
met visie heropgebouwd. Zo werd het een sterke, stabiele en vaste 
waarde in de sanitaire wereld. Een straffe prestatie waar we hem voor 
bewonderen.

Wij kenden Guy natuurlijk ook als onze papa;

Een papa die op zondagochtend met ons naar de markt ging, 
een papa die ons leerde fietsen en bowlen, 
een papa die met ons naar een pretpark of het circus ging, … 
een papa die ons als kind alle plezier gunde en ons een 
zorgeloze kindertijd wilde bezorgen.

Zoals velen weten was hij gepassioneerd door motorcross en 
nam hij ons als kleine kinderen mee op zijn motor; 
Sam achterop, Laura vooraan op de tankbak. 
Onnoemelijk veel ritjes “samen op de moto” waar we alle drie 
van hebben genoten en die ons altijd  zullen bijblijven. 

We kijken met een glimlach en een hoofd vol herinneringen terug 
op skivakanties, vaarvakanties op zijn boot “Friendship”, 
kampeer vakanties in la douce France,… 
die we samen met hem en onze mama mochten beleven als kind.

Guy, onze papa, heeft ons bewust en onbewust enkele van zijn 
waarden, talenten en competenties meegegeven die ons 
vandaag brengen waar we staan en daar zullen we hem 
altijd dankbaar voor blijven.

Ondanks de moeizame laatste jaren, blijft voor ons de balans zonder 
twijfel positief. Guy heeft nu rust en vrede gevonden en wij blikken met 
trots en liefde terug op zijn succesvolle realisaties en onze mooie tijd 
samen.

Wij willen iedereen bedanken die een waardevolle rol heeft gespeeld 
in zijn leven. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie kostbare herinneringen 
aan Guy hebben zodat hij in ons hoofd en hart mag verder leven. 

Hilde, Sam en Laura

Guy KNAPEN

Bezieler van nv KNAPEN Sanitair

geboren te Diest op 24 april 1955 en 
overleden in Campus Molière Longchamp 

te Vorst op 31 mei 2021.

Hij leeft verder in het hart van:

Sam KNAPEN,

Laura en Lode KNAPEN-VANDENREIJKEN,
      Fien,
      Fee,                                                     zijn kinderen en kleinkinderen;

Hilde PELGRIMS,                                             mama van Sam en Laura;

Familie KNAPEN-BATTEUX.                  

Met dank aan
de medewerkers van Campus Molière Longchamp en 

de Residentie Prinses Paola te Ukkel.

Er kan een groet gebracht worden aan de urne in 
JULIS, Vervoortstraat 11 te Diest, samen met de familie,  

op vrijdag 4 juni 2021 van 19.00 tot 20.00 uur.

Gelieve de social distancing te respecteren en 
een mondmasker te dragen.

De asverstrooiing zal plaatshebben in alle intimiteit.

Condoleren:
Familie Guy KNAPEN

Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest
www.huisjannes.be


