
rouwatelier

Zij is

De dochter van Prosper (†) en Juliette (†) Den Tandt - Coppens
De zus en schoonzus van 
 Robrecht Den Tandt (†) en Simone François (†)
 Herman Den Tandt (†) en Wilfrieda Boucherie 
De lieve tante van 
 Regina, Samuel, Hermien, Joachim en Evelien Den Tandt

Marie-Christine, tanteke of Tatan, zo noemden wij je.

Je was een bloem van een vrouw
en je hield ook ongelooflijk veel van bloemen. 
Maar de stormen des levens eisten de laatste jaren hun tol
en vielen jou zwaar. 
Toch willen wij vasthouden aan de herinnering
van een levenslustige dame,
met een heel uitgebreide savoir-vivre en savoir-faire,
die je ook graag met iedereen deelde. 
Je schitterde en bracht leven in de brouwerij
met je zin voor humor en je sappige anekdotes.
Je kroonblaadjes verwelkten gaandeweg,
we leggen je nu te rusten,
maar de herinnering aan jou blijven we koesteren. 

Met dank aan Els Gosseye, voor de vele geduldige, goede zorgen, 
alsook aan haar buurman, meneer Martien, voor alle steun.

Online condoleren kan via www.dentandt.be

Marie-Christine
“Tatan”



Mevrouw

Marie-Christine 
Den Tandt

Zij werd geboren te Herzele op 20 juli 1934
en is overleden te Zottegem op 10 februari 2021

Wij hadden graag met u afscheid genomen van Marie-Christine,
maar omwille van deze uitzonderlijke tijden

nemen wij in intieme kring afscheid van haar
op woensdag 17 februari 2021 in de Sint-Martinuskerk te Herzele

gevolgd door de begrafenis op het nabijgelegen kerkhof. 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,

Et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

                  Victor Hugo

In tuinen van liefde
groeien bloemen van troost


