
Vader, papa, pepe, Toontje

Vele stielen had je
en kon je aan
op de akker, in de tuin,
tussen de vlaskapellen,
in de fabriek,
ook na het werk
zelfs op pensioen,
stond je klaar om te helpen
waar het nodig was.
En niet te vergeten,
buiten al het werk ook
de nodige leute.



Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

DE HEER

Antoon Tallieu
echtgenoot van mevrouw Anna Vandenbulcke

geboren in Pittem op 26 mei 1928 en overleden in Oostrozebeke op 9 mei 2021.

Lid van Okra

De uitvaartplechtigheid rond de urne zal, omwille van de huidige coronamaatregelen, 
plaatsvinden in intieme kring in de aula van Begrafenissen Messiaen 

in Oostrozebeke op zaterdag 15 mei 2021 om 10 uur.

Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats van Oostrozebeke.

Een laatste groet aan Antoon kan gebracht worden in het funerarium Messiaen, 
Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur. 

Er is geen begroeting mogelijk op donderdag 14 mei 2021.

Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.



Dit melden u:

Anna Vandenbulcke   zijn echtgenote

Ivan en Martine Tallieu - Olieux
     Frederique en Sarah Coussens - Tallieu, Daan en Lars
     Nicky en Evelyne Tallieu - Debaere, Loïc en Liam
Johan en Rita Tallieu - Verbrugghe
     Kaat Tallieu en Tom Vandemaele
     Eva Tallieu en Robbe Salembier
     Thijs Tallieu
Stefaan Tallieu
Miranda Tallieu
     Jolissa Jacobs en Dries Vandromme, Seppe en Fiene
     Yorick Jacobs en Jasmine zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Andre en † Maria Tallieu - Mattan en familie
† Roger Tallieu
† Marcel en Antoinette Goemaere - Tallieu
Marcel en Marie-Louise Tallieu - Tytgat en familie
† Ursmar en Rachel Van Meenen - Vandenbulcke en familie
† Simonne Vandenbulcke
Gabriël en Christiane Vandenbulcke -  Casaert en familie
Walter en Jacqueline Devolder - Vandenbulcke en familie
Eric en Cecile Desmet - Vandenbulcke en familie

zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Tallieu - De Smet en Vandenbulcke - Devos



Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts dr. Haspeslagh
zijn thuisverpleging
de directie en het personeel van wzc Rozenberg in Oostrozebeke

Rouwbetuigingen: 
Familie Antoon Tallieu
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be
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