
 
 

Dankbaar nemen wij afscheid van 
 

Albert MEEUS  
 

weduwnaar van Mariette NEYBERGH 
 

geboren te Betekom op 18 februari 1923 
en overleden te Nossegem op 6 januari 2021 

 
 
Dit melden u met droefheid: 
 
Michel en Marie-Thérèse (†) MEEUS – THYS,    zijn zoon; 
  Chantal VAN NEROM, 
 
Kirsten en Hans MEEUS – PARIJS en Lenn, 
Inge en Jurgen MEEUS – CORBEEL en Jarno,     
     zijn klein- en achterkleinkinderen; 
 
Bertha en Willy (†) MEEUS – DE HAES,        zijn zus; 
  Georges VERHAEGEN, 

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten, 
 
De families MEEUS, NEYBERGH, DE MESSEMAEKER 
en VAN WIJMEERSCH. 
 
 
Met onze oprechte dank aan het personeel van het WZC ‘Ter Burg’ te Nossegem 
en eveneens zijn huisdokters voor de goede zorgen. 
 
 
 
 

De begraving van de urn in het urnenveld op de begraafplaats van 
Sterrebeek geschiedt in familiekring. 
 

Gelieve thuis in gedachten afscheid te nemen van Albert. 
 
 

 

Rouwadres: Doorneveld 4  -  1933 Sterrebeek 
 
 
 

 

Bungelende kinderbenen achter op je bagagedrager 
Armen rond je torso, mee de bochten in. 
Lachend en zingend naar school.  
Kus en terug, effe zus halen.  Tot straks! 
 

Met pasen, twee weken samen naar zee.  
Onze lievelingsplek. Vrijheid & blijheid.  
De wind in de haren, krabben vangen op de golfbreker. 
Arm in arm met moeki op de dijk.  
Oogje in het zeil. Tot straks! 
 

Tenerife & Ibiza, hoe fijn was dat.  
Wat willen jullie doen?  Ja, natuurlijk!  
Met de téléférique naar de  berg, met de onderzeeër in de Oceaan 
Vrienden gemaakt? Op tijd terug hé. Tot straks! 
 

Wiskunde en geschiedenis?  
Laat is kijken.  Misschien nog even opnieuw? 
Geduld en vertrouwen.   
Je kan het wél.  Tot straks! 
 

Leren rijden met je Opel California. 
Rust en trots en rots.  
Met de ramen open, rijbewijs op zak.   
Voorzichtig rijden hè en tot straks!  
 

Tot nog pasgeleden, samen stappen tot de bank, gezicht in de winterzon 
Vertellen over vroeger en hoeveel moois we delen. 
Geborgen, een veilige baken. 
Beste vriend, lievelings (o)pa, schone mens. 
 

Dank je wel voor al je onvoorwaardelijke liefde. 
Kus aan moeks en mama.  En tot later! 

 
 

 


