
Dit melden u met droefheid:

Kurt en Isabelle Dobbelaere - Geirland        haar kinderen

Remi (†) en Leona (†) Spillebeen - Mollet en familie
Remi (†) en Ivonna (†) Steyaert - Mollet en familie
Lionel (†) en Denise (†) Mollet - Geerard en familie
Noël (†) en Marie-Christine (†) Mollet - De Waele en familie
Etienne (†) en Georgette (†) Mollet - Barbier en familie
Werner en Annie (†) Mollet - Heirebrant
Robert (†) en Jenny Mollet - Dobbelaere en famiie

Marcel (†) en Irma Dobbelaere - De Vos en familie
Maurice (†) en Rachel (†) De Poorter - Dobbelaere en familie
André (†) en Georgette (†) Verbeke - Dobbelaere en familie 
    haar broer, schoonzussen, neven en nichten

De families Mollet, Dobbelaere, Engels en Slock.

Mevrouw

Veronique Mollet
echtgenote van de heer

Lucien Dobbelaere (†2012)

geboren in Zomergem op 25 augustus 1939 en 
overleden in het woon- en zorgcentrum De Linde in Waarschoot

op 15 december 2022.

We nemen afscheid van Veronique in besloten kring.

Aansluitend wordt de urne bijgezet in het columbarium van de begraafplaats van Waarschoot.

U kunt Veronique een laatste groet brengen
in het funerarium van Uitvaartmussche.be, Leest 77 in Lievegem, 
op maandag en dinsdag van 17 tot 18 uur. 

Er is parking achteraan. 

Dank aan alle medewerkers van het WZC De Linde voor hun goede zorgen.

Rouwadres:
Vrombautstraat 19 – 9900 Eeklo
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