
MEVROUW 

 Daisy Cools 
 

echtgenote van de heer Jacques Vandecasteele 
 

Daisy werd geboren te Gullegem op 8 mei 1945 en is, omringd door haar familie, 
 rustig ingeslapen in het Woonzorgcentrum ‘Maria Rustoord’ te Ingelmunster 

op dinsdag 18 mei 2021. Ze werd gesterkt door het ziekensacrament.  
 

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van

Door de huidige maatregelen nemen we in strikte familiekring afscheid 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' te Izegem. 

 
Na de dienst wordt Daisy begraven in het familiegraf  

op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede. 
 
 

Voor een laatste groet bent u welkom tot en met dinsdag 25 mei 2021 
in het Funerarium Depoorter  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.  

Op Pinksteren en Pinkstermaandag is er geen begroeting mogelijk.  

________ 

 
Familie van Daisy Cools  

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

Voor altijd in het hart van:  
 
 
haar echtgenoot:  
 

Jacques Vandecasteele  
 
 
haar kinderen en kleinkinderen:  
 

Sabrina Vandecasteele 

Amy 
Elly  

 
Evelyne Vandecasteele  

Siemen en Julie 
Siebe 

 
 
 
haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  
 

Gerd Cools en Guido Van Brabant en familie 
Gerrie Cools en familie 
Nicole Cools en Roland Van Hove en familie 
Katrien Cools - † Yvan Van Maercke - Johan Willemse 
Isabelle Cools en Kurt Vandendriessche en familie 

 
Roos Vandecasteele en Roger Degroote en familie  
Leon Vandecasteele en Bea De Witte en familie  
Frieda Vandecasteele en Roger Bostyn en familie  
Marc Vandecasteele en Claire Demuynck en familie  

 

de families Cools - Verbeke en Vandecasteele - Verfaillie  
 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

haar huisarts: Dr. Tom Demol,  
haar thuisverpleegsters: Annelies, Nele en Zoë, 
de medewerkers van het Woonzorgcentrum ‘Maria Rustoord’ te Ingelmunster, 
Ann Breda en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd. 

Groot was haar liefde 
groot het verdriet 

mooi de herinneringen 
die zij achterliet.
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