
 
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van 
 

MEVROUW 

Yvette Seys 

echtgenote van de heer Oswald Defour († 2009) 
 

Yvette werd geboren te Izegem op 25 september 1929 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen  

in het Woonzorgcentrum Maria Rustoord te Ingelmunster 
op woensdag 27 oktober 2021. 

 
We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
Yvette voor een laatste keer liefdevol te omringen 

in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’ 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 

op zaterdag 30 oktober 2021 om 12.30 uur. 
 

(Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 
 

Samenkomst aan het funerarium vanaf 12.15 uur. 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.  

 
Aansluitend aan de crematie  

vertrouwen we de as van haar lichaam toe 
aan de natuur op de strooiweide  

van de gemeentelijke begraafplaats te Ingelmunster. 
 

Voor een laatste groet bent u welkom in het Rouwcentrum 
elke werkdag van 15 tot 19 uur.  

 

 
 
 
 
 
 
Ze leeft verder in het hart van:  

 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: 
 
 Ronny en Christine Buyck - Defour 
  Lieselot Buyck en vriend Tom Van Herreweghe, Elle, Wies en Gust 
  Sofie Buyck en Jean-François Nuttens, Céleste en Géraud 
 
haar zus, neven en nichten: 
 
 † Raphaël en † Jacqueline Verleden - Seys 
  Christiaan Verleden en partner 
 
 † Daniël en Georgette Deprez - Seys 
  Guy en † Martine Deprez - Vanderschaeve en kinderen 
  Jan en Lieve Deprez - Wullaert en kinderen 
  Bob en Mieke Vanmaele - Deprez en kinderen 
 
 
 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
de dokters van huisartsenpraktijk ‘De Singel’ te Ingelmunster,  
de directie en het personeel van het WZC Maria Rustoord te Ingelmunster 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
Rouwbetuiging: 
Familie van mevrouw Yvette Seys - p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 

Rouwcentrum DEPOORTER Izegem 051 31 56 67 - Lendelede 051 30 31 33  


