
Stil en eenvoudig  
ben je weggegaan, 
Stil en eenvoudig  
zul je in onze harten blijven voortbestaan. 
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Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van 
 

Bertrand Spleers 
echtgenoot van Ginette Van Roye 

 
geboren te Deerlijk op 30 september 1944 en overleden te Kortrijk op 6 oktober 2020. 

 
Voorzitter Feestcomité Europalaan. 

Lid van de kaartersclub van de Gaverwijk. 

 
Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal aanwezigen beperkt. 

Daarom nemen wij afscheid van Bertrand in beperkte kring. 
Met dank voor uw begrip. 

 
Nadien wordt hij begraven op de begraafplaats te Deerlijk. 

 
Een laatste groet kan gebracht worden in het uitvaartcentrum Vandercruyssen, 

Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, woensdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 18.30 uur. 
 

Rouwadres: Familie Bertrand Spleers 
p.a. Begrafenissen Messiaen-Vandercruyssen - Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Hiervan geven u met droefheid kennis: 

 
Ginette Van Roye,  zijn echtgenote. 

 
Wouter en Ariane Spleers - Ache, 

 Mauro, 
 Elias, 
 

Pieter en Delphine Spleers - Van Assche, 

 Lennert, 
 Brent,   zijn kinderen en kleinkinderen. 

 
Raf en Annie Lecluse - Spleers en familie, 
Johan en Magda Spleers - Callewaert en familie, 

(†) Jozef en Claire Spleers - Clabau en familie, zijn zus, broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. 

 
De families Spleers - Bossuyt en Van Roye - Haelters. 

 
Met onze dank aan de directie, dokters en personeel van het A.Z. Groeninge te Kortrijk, 
zijn huisdokter en dienst Familiezorg. 
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