
 

 

 

 

 

 

 

Met liefde en eerbied nemen we afscheid van 

mijn echtgenoot, onze papa en pepé 
 

Marcel Vanspringel 
fervent wielerliefhebber 

echtgenoot van Adrienne Van den Bossche 

 

 

Hij werd geboren te Olen op 3 december 1930 en is onverwacht overleden 

in het UZ Brussel op 15 januari 2023, gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

 

 

De afscheidsviering, waarop wij u vriendelijk uitnodigen 

heeft plaats in de Sint-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal 

op vrijdag 20 januari 2023 om 10 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 
 

Aansluitend laten we hem rusten in de familieconcessie                                                                                                          

op de begraafplaats in de Lostraat te Roosdaal. 

 

 
 

Wie afscheid wil nemen van Marcel is welkom in het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal-Pamel                                                                                                                

op donderdag 19 januari 2023 van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

 

Dit melden u diepbedroefd: 
 

Adrienne Van den Bossche,                                                                                                                zijn echtgenote; 
 

Robrecht en Josée Vanspringel - De Greef, 

 Jeroen en Elke Vanspringel - Deveseleer, Stan en Nell, 

 Bjorn en Liesbeth De Strooper - Vanspringel, Laura en Elena, 

Pascal en Ann Straetmans - Vanspringel, 

 Gertjan en Evy Straetmans - Beeckman, Jarne, 

 Toon en Jana Straetmans - Van Snick,  

Frank en Nadine Vanspringel - Van Lierde, 

 Kevin en Phedra Vanspringel - Coppens, Mia, 

 Glen en Sophie Van Holder - Vanspringel, Vince en Lewis, 

Kris en Sonja Vanspringel - Van der Heyden, 

 Debby Vanspringel en verloofde Tim Hertveldt,                       zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 

 

delen in dit verlies: 

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Vanspringel, Van den Bossche, Helsen en Vernaillen. 

 

Een bijzonder woord van dank aan de huisarts dokter Pierre Stallaert, 

alsook de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis, Familiezorg en het personeel van het UZ Brussel 

voor de professionele en liefdevolle zorgen die Marcel mocht ontvangen. 

 

Aan allen bij wie ik vriendschap heb mogen ervaren 

laat mij voortleven in uw herinnering. 

 
 

 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie Marcel Vanspringel 

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

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

 

 

         Rouwcenter Segers, uitvaartverzorging. Kwinkeleer 115,    1760 Roosdaal.    Tel.: 054 33 17 64 

Dat nu die lieve handen rusten. 

Zij hebben toch zoveel gedaan. 

Zij droegen ‘s levens last en lusten 

maar brachten altijd liefde. 


