
 

 

Free Bird 
 
If I leave here tomorrow 

Would you still remember me? 

For I must be traveling on now 

'Cause there's too many places I've got to see 

But if I stay here with you, girl 

Things just couldn't be the same 

'Cause I'm as free as a bird now 

And this bird you cannot change 

Oh, oh, oh, oh 

And the bird you cannot change 

And this bird, you cannot change 

Lord knows, I can't change 

Bye-bye, baby, it's been sweet love, yeah, yeah 

Though this feelin' I can't change 

Please don't take it so badly 

'Cause Lord knows, I'm to blame 

If I stay here with you, girl 

Things just couldn't be the same 

'Cause I'm as free as a bird now 

And this bird you cannot change 

Oh, oh, oh, oh 

And the bird you cannot change 

And this bird, you cannot change 

Lord knows, I can't change 

Lord help me, I can't change 

Lord, I can't change 

Won't you fly high, free bird, yeah 
 
Liedje van Lynyrd Skynyrd 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stefaan De Bolle 
 
 
 

Geboren te Ninove op 19 december 1963 

en overleden in het UZ te Gent op 24 september 2021. 

 

 

 

 

  

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons het leven  

van Stefaan te vieren in de aula van crematorium Siesegem,  

Merestraat 169 te 9300 Aalst op  

 

zaterdag 2 oktober 2021 om 14.00 uur. 

 

 

Samenkomst aan het crematorium vanaf 13.45 uur. 

 

Aansluitend volgt de bijzetting van zijn urne  

in het urnenveld bij zijn moeder Octavie  

op de gemeentelijke begraafplaats van Teralfene. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Dit melden u : 

 

Emile De Bolle en Octavie D’haeseleer (†) 

zijn ouders 

Carine De Bolle en Guy Coppens 

Anja De Bolle en Yves De Smet 

zijn zussen en schoonbroers 

Yoran De Smet en vriendin Dora 

zijn neef 

Fiber en Patchouli 

zijn kattenkindjes 
 
Zijn tantes, nonkels, neven en nichten. 

 

Het was fijn om te merken hoe het team van het  

brandwondencentrum in het UZ Gent Stefaan met liefdevolle 

zorgen omringde. Graag willen wij hen hiervoor hartelijk  

bedanken, alsook zijn huisarts Ann de Jaeger.  

 

Rouwcorrespondentie:  
 
Familie Stefaan De Bolle 

p/a: Uitvaartverzorging Vagibel 

Warandestraat 5, 1770 Liedekerke                               

Online condoleren is mogelijk via www.vagibel.be  

 

 

 

 


