
De heer

Cyriel Van de Walle

1930 - 2021

Liefste Pa, Pepe

We hadden gehoopt 
om je wat langer bij ons te hebben,
maar je voelde zelf aan dat het tijd werd
om naar Ma, Meme te gaan. 

We willen je bedanken voor wie en wat je was, 
je zelfstandig zijn, je dankbaarheid en je zorgzaamheid. 
Je stond steeds klaar voor je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
en daarvoor in jouw woorden "een dikke merci". 

Wij zullen je nooit vergeten en met heel veel liefde 
en warmte aan jou terugdenken. 
Samen met Ma, Meme... twee fonkelende sterren die waken over ons. 

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
www.vandevyver-uitvaart.be
Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27



De tijd gaat voorbij, de herinneringen blijven bestaan...

De heer

Cyriel Van de Walle

weduwnaar van mevrouw Monique Van Thuyne († 2016)

geboren in Aarsele op 24 april 1930

en onverwacht thuis in Olsene overleden 

op 19 augustus 2021.

Lid van SAMANA

Omwille van de huidige maatregelen heeft de uitvaartdienst plaats

in beperkte kring in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg,

Lijsterstraat 52 in Zulte

op woensdag 25 augustus 2021.

Daarna volgt de bijzetting in de urnenkelder op de begraafplaats in Olsene.

Cyriel kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver,

Lijsterstraat 52 te Zulte op maandag van 16 tot 18 uur. 

 
Dit melden u met droefheid:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
     Hendrik en Lucrèse Debleu - Van de Walle
          Kristof  
          Eline en Koen
          Jolien en Dieter, Florence, 
     Guy en Caroline Van de Walle - Callens
          Nele en Geoffrey, Candace
          Jelle en Katja, Noa, Lio 

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

De families: 
Van de Walle - Vanquaethem - Van Hastel en Van Thuyne - Debel.

Met bijzondere dank aan:
     dokter Hesters, zijn huisarts,
     de thuisverpleging Lutgarde en team,
     het personeel van Familiezorg en zijn trouwe buren.

Rouwadres:
Familie Van de Walle - Van Thuyne  
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
online: www.vandevyver-uitvaart.be

 


