
 
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe ’n beetje. 

En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe, 

maar op ’n keer dan ben je aan je laatste beetje toe.  
Toon Hermans 

 
 

Zoals hij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft hij ons verlaten 

 

de heer 

Pol Mahieu 
echtgenoot van mevrouw Sonja Claeys 

 

Geboren te Ledegem op 24 juli 1944. 
Omgeven door de liefde van ons allen is hij zachtjes van ons heengegaan  

te Roeselare in AZ Delta campus Rumbeke op 26 maart 2022.  
 

Oud – Beroepsrenner 
 
 

Dit melden u: 
 

zijn echtgenote: 
 Sonja Claeys 
 

zijn kinderen en kleinkinderen: 
 Henk en Cynthia Mahieu-Goudeseune 
  Maties, Margaux 
   

zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 
 Frans en Georgette Mahieu-Demely en familie 
 Jacky † en Lena † Schelpe-Mahieu en familie 
 Walter † en Viviane † Mahieu-Bailleul en familie 
 André en Christelle Mahieu-Vandoorne en familie 
 Roger en Greta Mahieu-Vansteenkiste en familie 
 Jozef en Laurette Mahieu-Naert en familie 
 Marleen † Mahieu 
 Benjamin Mahieu 
 

 José en Vera Vermeire-Claeys en familie 
 Daniël † en Annie † Quagebeur-Claeys en familie 
 Gilbert en Astrid Foulon-Claeys en familie 
 Eddy en Ria Verfaillie-Claeys en familie 
 Rika † Claeys 
 Marc en Rozanne Carron-Maurits † Deprez-Claeys  
 Rudy en Magda Claeys-Dedeurwaerder en familie 
 Luc en Marie-Rose Clarysse-Claeys en familie 
 José en Christa † Dedeurwaerder-Claeys en familie 
 

De families: 
 Mahieu-Schoutteten en Claeys-Bergeman  
 

Met dank aan: 
 zijn huisarts 
 dokters en verplegend personeel van AZ Delta, Campus Rumbeke 

 
 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring. 
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden. 

 
Daarna volgt de uitstrooiing van de as op de begraafplaats van Ledegem. 

 

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Ledegem, Plaats 1, 
maandag en dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Pol Mahieu p/a Plaats 1 - 8880 Ledegem 

 
 

Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28 


