
Omgeven door mooie herinneringen
nemen we afscheid van

MEVROUW

Solange Schaubroeck
echtgenote van de heer Daniel Vercamer

geboren te Deinze op 23 oktober 1947 
en er van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius 

op 15 juni 2022, gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne 
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 

in de Sint-Corneliuskerk (Brevierweg) te Aalter 
op WOENSDAG 22 JUNI 2022 om 11 uur,

gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 
op de plaatselijke begraafplaats.

 
Er is gelegenheid tot begroeting vóór de uitvaartliturgie vanaf 10.30 uur.

U kan een laatste groet aan Solange brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag) 

dit tot en met maandag 20 juni 2022.

Een oprechte dank aan allen die haar 
met zorg, geluk en vriendschap hebben omringd.

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

Dit melden u:

Daniel Vercamer haar echtgenoot

Pascal Vercamer

Peter en Nathalie Vercamer - Bundervoet
 Amber
 Yenthe
 Wout haar kinderen en kleinkinderen

Moniek en Norbert Schaubroeck - Vanhaelst en familie
René en Bernice Schaubroeck - Heyerick en familie
Stephan en Marie Claire Schaubroeck - De Clercq en familie
Jo en Christa Schaubroeck - Lemey en familie
Johan en Carine Schaubroeck - Minnaert en familie
Geert en Marleen Schaubroeck - Devos en familie

Gilbert en Lucrèce Vercamer - Loontjens en familie
Agnes en Daniël Vercamer - Cocquyt en familie
Antoine en Monique Vercamer - Van De Ginste en familie
Marc en Lucie Vercamer - De Waele en familie
Erna en Alain Vercamer - Vandevenne en familie
 haar zus, broers, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Schaubroeck - Vercamer - Bytebier - Verplaetse.

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Schaubroeck - Vercamer 
Kouter 56, 9800 Deinze 
of via www.uitvaartzorgdeboever.be


