
Herinner mij in de stralende zon, 

hoe ik was toen ik alles nog kon. 

 

 

Heden ging van ons heen 

 

de heer 

Petrus Platteau 
 

weduwnaar van Caroline De Peyper (†2011)  

 

geboren te Wambeek op 19 oktober 1926 

en overleden in WZC Onze-Lieve-Vrouw te Pamel   

op 5 mei 2017, gesterkt door de Sacramenten van de H. Kerk. 
 

 

 

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk  

wordt uitgenodigd, heeft plaats in de Sint-Martinuskerk te Strijtem  

op dinsdag 9 mei 2017 om 10 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

                                                     

De crematie en bijzetting van de asurne bij zijn echtgenote 

in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats te Roosdaal 

zal in familiale kring plaatsvinden. 
 

 

 

Wie afscheid wil nemen van Petrus is welkom in                                           

het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal - Pamel                        

op maandag 8 mei 2017 van 17 uur tot 18 uur. 

Dit melden u met droefheid: 

Cyriel(†) en Clementine(†) Vanderveken - Platteau,  

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Jean(†) en Leonie(†) Eylenbosch - Platteau,  

 kinderen en kleinkinderen, 

Gustaaf(†) en Pelagie(†) Van Laer - Platteau, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Theo(†) en Maria Platteau - Van Geit, 

 kinderen en kleinkinderen, 

Jan(†) en Margaretha(†) De Peyper - Van der Borght, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Adolf(†) en Madeleine(†) Bulté - De Peyper, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Petrus(†) en Angèle(†) Clement - De Peyper, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Petrus(†) en Adrienne(†) Renders - De Peyper, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Emiel(†) en Clarisse(†)Van der Hoeven - De Peyper en kinderen, 

Robert(†) en Josine(†) De Peyper - Van Eeckhoudt, 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, 

Marcel(†) en Jeanne(†) Bulté - De Peyper, 

 kinderen, klein– en achterkleinkinderen, 

zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten; 

de families Platteau, De Peyper, Van Der Cammen en Evenepoel. 
 

Met dank aan de thuisverpleegsters Arlette, Mieke en Els, zijn huisarts  

Dokter Van der Donckt, alsook Solidariteit voor het Gezin  

en het verplegend en verzorgend personeel  

van het WZC Onze-Lieve-Vrouw te Pamel voor hun goede zorgen. 
 

Rouwadres: familie Platteau 

 p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 
 

Uitvaartverzorging rouwcenter Segers Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal 

 Tel.: 054  33 17 64     www.rouwcentersegers.be 


