Als een vogel in de wind
ben je je eigen weg gegaan
Als een vogel op het nest
heb je je gezin beschermd
Als een vogel die zaad morst
zo liet je iedereen meedelen
Als een jonge vogel
zo breekbaar was je
Je was geen vogel in een kooi
zo hield je van het leven
Als een vogel in de wind
ben je van ons weggevlogen

Sylvain Van Achter
1941 - 2021
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Liefdevol aandenken aan
een man, vau, pepe en pepe vogel uit de duizend

Sylvain Van Achter
weduwnaar van mevrouw Maria De Cock († 2015)
Geboren te Buggenhout op 9 mei 1941 en
overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 30 december 2021.
Lid van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

Wij willen samen de mooie momenten uit het leven van Sylvain gedenken tijdens de plechtigheid
in Rouwcentrum het Afscheid, Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke

op woensdag 5 januari 2022 om 10 uur
gevolgd door de crematie en bijzetting van de asurne in het urnenveld op het kerkhof te Opstal
Samenkomst in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 9.45 uur
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Er is gelegenheid om Sylvain een laatste groet te brengen in het funerarium van
Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op dinsdag van 18 tot 19 uur.

Hij leeft verder in de herinneringen van:

Dany en Martine Van Achter - Noelants
Lisa en Mathias Van Achter - Van den Abbeele, Liv, Noa en Axel
Lauren en Laura Liebrand - Cassaer
Luca Liebrand
Nancy en Bruno Van Achter - Heyvaert
Jochen en Evi Heyvaert - Paridaens
Luca en Yannick Heyvaert - Van de Wijgerd, Milan
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Zijn broer Hugo, zus Christiane, schoonzussen José en Mariette, neven en nichten.
De families Van Achter - De Cock - De Neef - Van Ransbeeck.
Met dank aan Dokter Jirka Van Damme, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
kinesist Laura Van Hoecke en Familiehulp.
Rouwadressen: Briel 24 - 9200 Baasrode (Dany), Kalkenstraat 100 - 9255 Buggenhout (Nancy),
Van Langenhovestraat 124 - 9200 St. Gillis-Dendermonde (Lisa)
Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

