
Dries Hanson
28 april 1997  -  27 april 2021

je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten

dat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergeten…

     Toon Hermans



Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze, tel. 09 386 30 64
 Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene, tel. 09 386 11 28

Na een liefdevol leven
nemen we met veel verdriet afscheid van

Dries Hanson
zoon van Dirk en Martine Hanson - De Meyer

broer van Ellen

geboren te Deinze op 28 april 1997 en er thuis, 
omringd door zijn ouders, van ons heengegaan op 27 april 2021.

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
zal de afscheidsplechtigheid in beperkte kring plaatsvinden
in zaal ‘Westkouter’ te Deinze gevolgd door de crematie en

de inzetting van de asurne in de urnenkelder
op de begraafplaats te Astene.

 
U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream. 

 
Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de website www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream 
2. Vul het paswoord in: dries0405 (alles in kleine letters) 

3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen 
enkel op dinsdag 4 mei 2021 vanaf 10.20 uur

Bewaar het beeld van Dries in uw hart, 
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u:

Dirk en Martine Hanson - De Meyer zijn ouders

Ellen Hanson en Pieter Carrette zijn zus en haar vriend

Bernard (†) en Françoise Hanson - Soudant - Dany Vermeulen
 zijn oma en haar partner
Willy en Jeannette (†) De Meyer - Vroman
 zijn opa  
Karl en Hélène Hanson - Rey
 Juline Hanson
 Artus Hanson 

Chris en Carine Tack - De Meyer
 Emma Tack
 Laura Tack 

Bart en Inge De Meyer - Vyncke
 Robin De Meyer
 Lars De Meyer zijn nonkels, tantes, neven en nichten 

 
 

alsmede zijn grootnonkels, groottantes, achterneven en achternichten 
van de families Hanson, De Meyer, Soudant en Vroman.

Met dank aan zijn huisarts Dr. L. Decock, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het DVC Heilig Hart te Deinze,
in het bijzonder leefgroep ‘De Joker’.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Hanson - De Meyer
Kouter 56, 9800 Deinze


