
 
 
 
 
Dit melden u: 
 
Jet Lietaert, zijn rechterhand 
 
† André en † Paula HANOULLE - DEWILDE,  
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
† Gerard en Marie-Cécile DAENENS - HANOULLE,  
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Jean-Marie HANOULLE (O.S.B.) 
† Jacques HANOULLE en † Monique LECOMPTE 
Marie-Thérèse HANOULLE (O.C.D.) 
† Pierre en Lieve HANOULLE - VANDENDRIESSCHE,  
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
† Hubert HANOULLE 
† Luc HANOULLE 
Marc en Alena HANOULLE - KINDT,  
 kinderen en kleinkinderen 
† Roland en † Anne-Marie GOETHALS - HANOULLE,   
 kinderen en kleinkinderen 
† Monique HANOULLE en kinderen 
† Paul en † Geneviève MERCHIE - HANOULLE  

 en kinderen 
† Paul en † Colette CARBON - HANOULLE,  
 kinderen en kleinkinderen 
Gaston en Bernadette DEKENS - HANOULLE,  
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 
Kees TOL en Yetty HANOULLE,  
 kinderen en kleinkinderen 
Ignace en Françoise HANOULLE - VLAEMMINCK,  
 kinderen en kleinkinderen 
 
Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten 
 
De families HANOULLE - LONGLY - CATTEAUX 
 
 
 
Met dank aan alle medewerkers van woonzorgcentrum Herdershove.  
 
 
 
Rouwadres 
Familie Hanoulle p/a Uitvaartcentrum Bleyaert 
Moerkerkse Steenweg 77, 8310 Sint-Kruis 

 
 
 
 

Door jullie was mijn leven een zalig lied... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij nemen liefdevol afscheid van 
 

Eerwaarde Heer 
 

PAUL HANOULLE 
 

Geboren te Kortrijk op 15 juni 1925 
en overleden te Brugge op 2 september 2018. 

 
 
 

Hij was kapelmeester aan de Sint-Salvatorskathedraal, 
professor aan het Grootseminarie te Brugge 

en inspecteur van de jeugdmuziekscholen van West-Vlaanderen. 
Als muziekleraar aan het Sint-Lodewijkscollege 

en pionier van de muziekpedagogie van Carl Orff 
stichtte en dirigeerde hij de jeugdmuziekgroep Ons Dorado. 

Zo inspireerde hij vele generaties jonge musici.                 
 
 
 

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben op vrijdag 7 september 2018 om 10.30 uur 

in de SINT-SALVATORSKATHEDRAAL, Steenstraat te Brugge, 
gevolgd door de begrafenis op de Centrale Begraafplaats van Brugge. 

 
Er is gelegenheid om de familie te condoleren na de uitvaartdienst. 

 
 
 

Een afscheidsgroet aan de overledene kan in het uitvaartcentrum Bleyaert,  
Moerkerke Steenweg 77 te Sint-Kruis, elke dag van 14 tot 18.30 uur. 

Online condoleren kan op www.uitvaartcentrum-bleyaert.be 
 
 


