
Sabine Vandewalle
11 juni 1961  -  3 mei 2020



In haar eigen vertrouwde omgeving,

in de armen van haar dochter,

met haar geliefde aan haar zijde,

zacht van ons heengegaan.

Mevrouw

Sabine Vandewalle
partner van de heer Luc Van Opstal

geboren te Oostende op 11 juni 1961 en

thuis zacht van ons heengegaan op 3 mei 2020,

omringd door haar geliefden.

Sabine die altijd klaar stond voor iedereen,

de gave bezat om op ieder gezicht een lach te toveren

en geliefd is door iedereen die haar pad kruiste.

Er wordt afscheid genomen van Sabine in intieme kring,

in de aula van het crematorium ”Blauwe Toren” te Brugge.

Aansluitend volgt de crematie, waarna

de urne wordt bewaard in de warmte van haar gezin.

U kan een laatste groet brengen aan Sabine

in het funerarium aan de Torhoutsesteenweg 212 te Oostende,

na afspraak (0486 61 06 54).

Rouwadres:

Luc Van Opstal

Amsterdamstraat 82, bus 0002

8400 Oostende

Online condoleren: www.bentein-pollet.be

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van:

Luc Van Opstal,

haar partner en soulmate;

Kimberly Lüdtke - Abdelhadi Amrani, Lilia en Nohan,

Michael en Ilona De Smet - de Rooy en toekomstige baby,

haar kinderen en kleinkinderen;

René en Marie-Louise (†) Vandewalle - De Bruycker,

haar ouders;

Maria De Jongh,

haar lieve schoonmama en moederfiguur;

Christel en Karin Vandewalle - Hermans,

Kenny Vandewalle,

haar zus, schoonzus en neef;

David Lüdtke,

haar voormalige partner en vader van haar alles;

Heidi De Nys, Sharon Baes, Mila Huygebaert, Raluca Rusu en

haar deugniet Berlin,

haar keppetjes;

De families Vandewalle - De Bruycker en Van Opstal - De Jongh.

Met dank en waardering aan iedereen die Sabine met liefde verzorgd heeft,

alsook aan Stephanie Deneve, haar trouwe thuishulp en vooral vriendin.
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There can be no goodbyes for us

It’d be too painful, love

Our connection still lives on

Although you’re far from here

I miss the times that we once had

But one day, once again

I’ll hold you close and laugh with you

I just wish I knew when

Each moment ’til that day arrives

Until my time is through

I’ll miss you more than words can say

And always think of you

I’ll look for you among the stars,

And each peach dawn’s pastel sky,

And whisper words of love to you

But never say goodbye


