
Verdriet, dankbaarheid en warme herinneringen 
gaan samen nu wij afscheid nemen van

MEVROUW

Marie-Louise Dalle
echtgenote van de heer Hugo Van Meenen

Gewezen zaakvoerster Decoratie Van Meenen
Gewezen voorzitster en bestuurslid Markant Moerkerke

Zij werd geboren te Brugge op 28 maart 1937
en is er ingeslapen op 8 maart 2023.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatsvinden op donderdag 16 maart 2023 om 10.30 uur 

in de aula van De Polderweg, Dorpsstraat 118 te Sijsele.

Na de crematie volgt de bijzetting in een urnenkelder
op de begraafplaats Waterhoek te Moerkerke.

U kan Marie-Louise een laatste groet brengen  
in het funerarium Frank De Coster, Kloosterstraat 2a te Sijsele, 

van vrijdag t.e.m. dinsdag telkens van 14 tot 18 uur,
zaterdag van 14 tot 16 uur.

Condoleren kan via www.frankdecoster.be

Echtgenote van:

 Hugo Van Meenen

Mama en oma van:

 Jan en Dominique Van Meenen - Neyts
  Charlotte Van Meenen en Seppe Vanhaecke

 Johan en Hilde Souffriau - Van Meenen
  Eline Souffriau
  Maxim Souffriau ( )

 Paul Van Meenen 
  Pauline Van Meenen
  Gilles Van Meenen

Delen in dit verlies:

 de verwanten van de families Dalle, Van Meenen,
 Snauwaert en Van Caeseele

 Laura en Margot Pinson

Met onze waardering voor:

 haar huisarts Dr. J. Kamoen,
 de thuisverpleging Kris Vanhoutte en zijn team
 en allen die Marie-Louise met liefde, zorg en 
 genegenheid nabij zijn geweest.

Rouwadres: 
Familie Van Meenen - Dalle
p/a Funerarium Frank De Coster 
Kloosterstraat 2a, 8340 Sijsele



Uitvaartverzorging - funerarium Frank De Coster Kloosterstraat 2a 8340 Sijsele 050/35 34 26

Marie-Louise Dalle
28.03.1937 - 8.03.2023

Ik heb een vrouw gekend

o wat was zij sterk.                         

Altijd was zij bezig,

steeds aan het werk.

Ze had een hart van goud voor iedereen,

met Hugo was zij altijd samen, nooit alleen,

onafscheidelijk, altijd één.

Voor haar kinderen en kleinkinderen 

stond zij dag in dag uit paraat,

daarnaast was ze graag op stap in Damme,

zowel vroeg als laat.

In haar keuken, daar werd steeds gesmuld,

geen taak of gunst heeft zij niet vervuld.

 

Met haar trots en kracht,

heeft ze alles gegeven,

en nu zal haar moed in elk van ons 

een stukje verder leven.

 

Lieve Loes, mama, oma,

we hebben je het door de jaren 

misschien te weinig verteld,

dat we je enorm dankbaar zijn,

je was een échte superheld.


