
Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren 
die wij samen met haar mochten hebben, 

delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw

Linda Van Schandevyl
Weduwe van de heer Eric Matthys († 2004)

Soulmate van de heer Roger De Maere

Geboren te Aalst op 13 december 1957
en overleden in het ASZ te Aalst op 12 augustus 2020.

_____________

Het afscheid van Linda zal, gezien de huidige omstandigheden, 
plaatsvinden in beperkte kring, in de aula van Uitvaartzorg Bael,

Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

woensdag 19 augustus 2020 om 11.00 uur.

De crematie heeft vooraf plaatsgevonden

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de urnekelder 
op de begraafplaats te Haaltert.

Het dragen van een mondmasker en afstand houden 
zijn vanzelfsprekend.

Zij zal verder leven in de herinnering van: 

Roger De Maere haar Soulmate

Kris Matthys en Cindy De Backer
 Kyara
Bart Matthys en Julie Praet
 Mauro haar kinderen en kleinkinderen

Marcel en Rosa Van Schandevyl – Dooremont. haar ouders

Patrick Van Schandevyl
 haar broer

haar nonkels, tantes, neven en nichten
 
De families: Van Schandevyl - Matthys - Dooremont 

Met dank aan de dokters en de verpleegkundigen van afdeling IZ 
en afdeling Oncologie van het ASZ te Aalst

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan Linda
in het Uitvaartcentrum Bael te Haaltert op vrijdag en maandag
telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
  t.a.v. familie Matthys - Van Schandevyl
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken  Bael  Haaltert - Denderhoutem - Mere 054/33 36 83

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht
Je wilde nog graag verder, maar verloor .... 

dit gevecht


