
“Give me a whisper
Give me a sigh

Give me a kiss before you tell me goodbye
Don’t you take it so hard now

And please don’t take it so bad
I’ll still be thinking of you

And the times we had...baby And don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight”

Guns N’ Roses – Don’t you cry

Bloemen noch kransen, indien u dit wenst kunt u Sandy eren
met een gift aan de haar zo dierbare dierenorganisaties.

Uw medeleven kan u ook betuigen via
www.rouwcentrum-decombele.be

Rouwadres:
Familie Boone-Simoens, Torhoutsestraat 363A, 8020 Ruddervoorde

Gevaert Druk Ruddervoorde - 050 27 76 50
Rouwcentrum Decombele Torhout - 050 21 62 97

Sandy Simoens
11.10.1978 - 03.03.2023



Met grote verslagenheid en verdriet
nemen wij afscheid van

Sandy Simoens
echtgenote van Bert Boone

geboren in Blankenberge op 11 oktober 1978 en
plots overleden in Rumbeke op 3 maart 2023.

Bezieler, mede-oprichter en zaakvoerder van SiBo Invest bv

Wij allen, die Sandy met liefde en vriendschap mochten omringen,
nodigen u uit om afscheid te nemen van Sandy

tijdens de herdenkingsdienst die zal doorgaan in 
aula De Bron, Oostendestraat 270 in Torhout op

vrijdag 10 maart 2023 om 10 uur.

Na de crematie volgt de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats Sint-Laurentius in Zedelgem.

Volgens de wens van Sandy is er geen mogelijkheid
tot groeten in het rouwcentrum,

wij bewaren het beeld en de herinnering van Sandy in ons hart.

“I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn’t even matter”
Linkin Park – In the End

Dit melden wij diepbedroefd,

ze is:

echtgenote van
 Bert Boone

mama van
 Gianni Vanhooren
 Shauni Simoens

dochter en schoondochter van
 Freddy en Myrna Simoens-Frederick
 Roos Bossy

zus, schoonzus en tante van
 Kimberly(†) Simoens
 Piet en Mieke Dekoninck-Boone
        Arthur, Baptiste

De aanverwante familie.

Met dank aan allen die Sandy in de laatste jaren
hebben begeleid in haar zorgtraject.


