
Diep bedroefd melden we het plotse overlijden van 

Mevrouw Cecile Bouttelgier
echtgenote van Gustave Flamand

Staden, 4 oktober 1936 – Roeselare, 18 juli 2019

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op zaterdag 27 juli 2019 om 10.30 uur 

in de aula van Funerarium Vandecandelaere-Casier, Ch. Ampestraat 2A te Staden.

Aansluitend wordt de as verstrooid op de gemeentelijke begraafplaats.

Gelegenheid om de familie te groeten na de plechtigheid.

U kunt een laatste groet brengen in het Funerarium Vandecandelaere - Casier, 
Ch. Ampestraat 2A te Staden, t.e.m. donderdag 25 juli van 16.30 uur tot 19.00 uur

Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be 

Haar echtgenoot 
  Gustave Flamand

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
  Gino Flamand †
  Stephan & Heidelinde Flamand – Mylle
   Stephan, Pieter, Herman, Viktor
  Carl Flamand
   Marie-Beau
  Nico Flamand
   Gino & Laura Flamand – Planquette, Gauthier
  Hannelore & Gerry Flamand – Laga
   Mathijs
  Heidi & Luc Flamand – Vanhaverbeke
   Margot & Briek, Cato

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Bouttelgier – Vandaele en Flamand – Leroy.



Liever dan bloemen kan u vrijblijvend het onderzoek naar gezondheidszorg en 
geneeskunde aan KU Leuven steunen door te storten op de giftenrekening van de 
KU Leuven IBAN: BE45 7340 1941 7789
Vermelding: +++400/0018/23437+++

Rouwadres:
Rouwcentrum Vandecandelaere – Casier
t.a.v. de familie van Cecile Bouttelgier
Ch. Ampestraat 2A te 8840 Staden

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Uitvaartzorg Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Cecile Bouttelgier

Wat een domheid om verbaasd te zijn 
als op een dag gebeurt 
wat er elke dag gebeuren kan.
Ergens ligt er voor ons wel een grens, 
namelijk waar die is vastgelegd 
door de onverbiddelijke noodzaak van het lot, 
maar niemand van ons weet 
hoe dicht hij zich bij die grens bevindt.

Tot die dag moet je je tijd zorgvuldig besteden… 
             Seneca


