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Zwaar werden de dagen, lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. 

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan. 

Ween daarom niet, ik ben in vrede gegaan. 

 

Met groot verdriet melden wij u het overlijden van 

de heer 

Pol Van den Eede 
(Polle frit) 

echtgenoot van mevrouw 

Marie-Louise (Wiske) Van Belle 
 

geboren te Onze-Lieve-Vrouw Lombeek 

op 2 september 1935 en onverwacht overleden in het 

in het O.L.Vrouwziekenhuis campus Aalst  

op 2 oktober 2016. 

 

 

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de 

aula van crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50 - Cargovil 

te Zemst op vrijdag 7 oktober 2016 om 12 uur. 
 

Samenkomst in de wachtzaal van 

het crematorium vanaf 11.45 uur. 
 

De asverstrooiing zal plaatsvinden op de  

asverspreidingsweide van het crematorium om 15.30 uur. 

   

 

Rouwen om dit afscheid: 

 

Wiske Van Belle,                                                     zijn echtgenote;  

Patrick Van den Eede, (†) 

Lut Van den Eede en Roger De Bast, 

 Maxime, Tamara en Jonas, 

Noël en Flore Van den Eede - Maes, 

 Wendy en Mikey, 

Erwin en Isabelle Van den Eede - De Smet, 

 Jonas, Sevilay en Tiffany, Vicky en Christof,  

 Femke, Deborah en Kevin, Romy, 

                                                         zijn kinderen en kleinkinderen; 

zijn zussen, schoonzussen, neven nichten en verwanten, 

de families Van den Eede, Van Belle, Galloo en Mievis. 

 

Gelegenheid om Pol nog een laatste groet te brengen 

wordt u geboden in de groetkamer van rouwcenter Segers 

Kwinkeleer 115 te 1760 Pamel-Roosdaal op woensdag 5 oktober 

van 18 uur tot 19 uur of na telefonische afspraak. 

 

Een bijzonder woord van dank aan 

dokter Huysman, dokter Wouters, het Wit-Gele-Kruis 

en het verplegend en verzorgend personeel van 

O.L.Vrouwziekenhuis campus Aalst voor de toegewijde en  

professionele zorgen die Pol mocht ontvangen.    
 

 

Rouwadres: familie Van den Eede 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal 

Digitaal condoleren via 

www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren 

 

Uitvaartverzorging rouwcenter Segers Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal 

 Tel.: 054  33 17 64     www.rouwcentersegers.be 


