
Waar je ook bent

Ik zou het niet weten

Niet in afstand of tijd te meten

Maar ik heb je bij me

Diep in mij

Daarom ben je zo dichtbij



Met verslagenheid melden wij u 
het heengaan van

Mees De Beule
° Lokeren, 18 juni 2008 
† Oostakker, 20 juni 2018 
na een tragisch ongeval

Wij nodigen u uit om samen met ons 
afscheid te nemen tijdens de plechtigheid op 

ZATERDAG 30 JUNI 2018 om 11 uur 
in het crematorium Westlede, 
Smalle Heerweg 60 te Lochristi. 

Na de crematie zal zijn asurne worden bijgezet 
op het urnenveld van de begraafplaats te Oostakker. 

Een bloemetje meebrengen mag, 
maar u kan Mees zijn grote liefde voor dieren ook 

mee uitdragen door een storting aan WWF 
op BE68 1911 5747 6634 

met vermelding ‘ter nagedachtenis aan Mees’. 

Mees toonde zelf graag via zijn kledij wie hij was 
en vond dat iedereen zichzelf mocht zijn.

Donkere kledij op de uitvaart hoeft dus niet. 

Mees blijft voor altijd in onze harten, als

zoontje van 
David en Veerle De Beule - Peeters 

kleine broer van 
Sieben 

kleinkind van 
Julien en Monique De Beule - Berckmoes
Johan en Viviane Peeters - Lami 

neefje van 
Patrice en Isabel Borgonjon - De Beule

Bauke en vriend Willem, Lonneke, Torre, Ebbe 
Hans en Tine Sterck - De Beule 

Lou, Renée, Lasse, Wiebe, Jeppe
Jan en Lieve De Beule - Van den Eeckhout

Mona, Mats 
Griet Peeters 

Brent en vriendin Sarah 
Tim en Kathleen Tavernier - Peeters 

Loïc, Loranne 
Jeroom en Ellen Saelens - Peeters 

Axelle, Dries 

en als geliefd lid van de families 
De Beule, Peeters, Berckmoes, Lami.

Mees zal ook gemist worden door zijn klasgenootjes van 
5C van Edugo Slotendries, zijn ploegmaatjes van U10A van 
SKV Oostakker en de Rakkers van Chiro Lourdes.

Rouwbetuiging: Familie De Beule - Peeters 
p/a Bredestraat 72, 9041 Oostakker 

online condoleren: www.begrafenissenbracke.be


