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Suzanne

Nicola Britti

Hallo,
Ik ben een ex collega van Chantal. Jullie kennen
mij niet maar ik wil toch wel mijn steun betuigen.

Veel sterkte,
Vanwege de fam. Britti en kinderen

14 oktober 2021

15 oktober 2021

Veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

sarah

16 oktober 2021

Leysen Brigitte ex collega de mick antigoon
14 oktober 2021

innige deelneming voor de familie ...en veel sterkte
bij 't overlijden van CHANTAL ....

Driss en katrien,chyam mesbahadriaenssens
15 oktober 2021

Veel sterkte aan de familie en vrienden.mijn zoon
werkte met haar samen en alles wat ik hoorde is
dat het een toffe dame was,een super lieve
collega en een top verzorgster voor de
mensen.drm het ga je goed Chantal rust zacht en
al die mensen die je verzorgde zullen je met open
armen ontvangen in de hemel. Lieve knuffels
Katrien en driss
Liefste chantal

MEEKELS HERWIG
15 oktober 2021

Beste Ines en Flup, Erg geschrokken van het
overlijdensbericht van jullie mama. De laatste
jaren waren we, spijtig genoeg, wat uit elkaars
gezichtsveld verdwenen. Maar ontelbaar zijn de
vele prettige herinneringen. Ze was een kranige
vrouw, die gedreven en met veel positieve "fibes",
altijd klaar stond voor haar familie, vrienden
omgeving. Ze zal gemist worden. Rust vredig,
gezellige vriendin en veel sterkte voor jullie...
Grts Herwig

Woorden schieten mij tekort.....
Je werd abrupt uit ons leven weggetrokken,véél te
vroeg...je had/ging nog zoveel doen.
Kheb je toen leren kennen op een GWMCB-rit
waar je met je eigen goldwing bij was en we zijn
aan de praat geraakt maar ja..spijtig genoeg
verbrak het contact na de rit..
Tot je weer in mijn leven opdook aan een
restaurant te schoten carrefour waar ik met mijn
partner adri,de goldwing met aanhanger en de
hondjes erin iets gingen drinken daar.
Jij was daar met nog iemand en hij begon na een
tijdje over de tempeliers te praten en dat ik daar
goed mee in zou passen en fungeren en jij zei dat
jij daar ook lid van was.
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Na dit gesprek volgende er nog meer gesprekken en
samenkomsten,zelfs een kaasavond waar we veel
gelachen hadden tot in de vroege uurtjes.Er werden
banden gesmeed naar de toekoemst toe
En je vertrok weer naar spanje en een paar weken
later stond je terug hier ....
je zat toen in zak en as en ik heb je opgevangen,was
er voor jou,je 2 poezen begonnen mij al aardig te
vinden,zoveel keer was ik bij jou thuis...
We maakten plannen om dingen samen te doen en
ik zou jou altijd steunen door dik en dun...maar ik wist
niet alles van jou !!!
Maar je had weer zin in het leven en DAT WAS HET
wat voor mij telde.Jij intruduceerde mij in het
tempeliers-wezen en ik volgde jou.
Jij was mijn oversten in de orde van de tempeliers en
betrok een hoge possitie in België van chibburn
Priory en dus ook lid van de Grote Magistral
(Raad),en ik was Grand Dame Commander
& Seneshall van Belgie ................
NU komt deze taak op mijn schouders terecht.
Samen hadden wij ook "coördinatie van de
overstroomde gebieden" in het leven geroepen &
mee georganiseerd ,ik op het terrein en jij achter de
schermen,
en in de periode dat ik de voedselbank AHSS
leidde,was jij stille figuur achter de schermen die voor
materiaal en donaties zocht wat ook niet
onbelangrijk is.
(wat velen niet wisten) en mochten wij jouw garage
gebruiken voor de voedselopslagplaats tot op heden.
Jij werd ook ere-lid voor tleven van AMSvzw....Jij
verdiende dit,lieverd
Jij was mijn kleine zus en tevens boezemvriendin en
ik zal je missen sis
HET WAS MIJ EEN EER OM NAAST JOU TE MOGEN
STAAN EN MET JOU TE MOGEN MEE &
SAMENWERKEN
Ik wens jou een goede reis daarboven en soon zijn
we weer vereningd
Het ga je goed lieverd xxxxxxxxxxxx JE ZIT FOREVER
in mijn klein hartje....
Ook bedank ik mij voor de lieve WOORDEN &
steunbetuigingen de laatste dagen van velen, die

zéér veel betekenden voor ons chantallekke en dat
haar steun gaven,maar het mocht niet baten.
*in de éérste plaats haar mama
*twééde plaats haar dochter ines en haar broer
philip
*Linda De Cort(die hier anwezig is)
*Domenico en Betty Provenzale-Barremans uit
Limburg(die hier anwezig is)
*Tonia Loysen(die niet hier anwezig is,maar de
streamline meevolgt)
*
En dan spreken we nog niet van al die
mensen/vrienden die Chantal kende over de gehele
wereld uit de Tempelierswereld & motorwereld en de
vele andere vrienden die her & der wonen
en mij niet bekend/niet bekend zijn
BEDANKT ALLEMAAL OM ER OP DE STREAMLINE
MEE AANWEZIG TE ZIJN TER NAGEDACHTENIS
VAN DEZE GROOTSE VROUW( ondanks haar kleine
grote)
BEDANKT ALLEMAAL namens Chibburn Priory
Belgium & all Templars over the world ,Antwerpse
moto seingevers vzw & alle hoofd &
ondercoördinatoren van de overstroomde gebieden

Steve Verlinden
16 oktober 2021

Veel sterkte aan familie gr steve xx
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Patrick Zwijsen

12 november 2021
Hallo,
Jullie kennen mij niet.
Ben een vriend van Chantal en verneem vandaag
pas dat ze vorige maand overleden is.
Ik had al een tijdje niets meer van haar gehoord
en ging opzoek...
Ik ben erg geschrokken van dit droevige nieuws.
Chantal was een toffe en lieve dame met veel
positieve energie en heel erg gedreven. Stond
altijd klaar om de mensen te helpen.
Ik wens familie en vrienden veel sterkte toe met
dit enorme verlies.
We zullen je missen Chantal.
Groetjes Patrick
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