
Dankjewel lieve mama 
voor je bewonderenswaardige 
lieve zorgen voor ons papa. 

Het is een groot gemis, 
een groot verdriet, 

maar de vele mooie herinneringen 
vergeten wij niet.

Papatje, liefste papa, liefste opa,

Je was een hele harde werker, maar daarnaast 

ook een Bourgondiër en een grapjas die door 

iedereen werd geliefd. Elke dag genoot je met 

volle teugen van de mooie momenten met je gezin 

en je kleinkinderen. Je hebt dan ook tot het laatste 

moment blijven vechten om nog zo lang mogelijk 

bij ons te blijven.

Dikke knuffel van ons allen.

xxx

Met droefheid nemen we afscheid van

de heer Frans Willaert
echtgenoot van mevrouw Zulma Lesage

Geboren in Roeselare op 29 januari 1938 en overleden in AZ Delta, campus Rumbeke op 22 februari 2021.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaartdienst in intieme kring plaatsvinden 
in de Sint-Eligiuskerk te Staden (Vijfwegen) op zaterdag 27 februari 2021 om 12 uur. 

U kan de dienst volgen via de persoonlijke pagina van Frans op www.uitvaartzorgcasier.be, code: WiFr3821

Na de uitvaartdienst volgt de begrafenis op de begraafplaats in Westrozebeke.

Frans kan begroet worden in het funerarium Vandecandelaere en Casier, 
Ch. Ampestraat 2a, 8840 Staden elke weekdag van 16u30 tot 19u.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be.



Hij is de lieve man van        Zulma Lesage

Hij is de lieve papa en opa van       Patrick en Annemie Willaert - Denoo
       Fleur Willaert en vriend Andres
       Camille Willaert
           Rik en Veronique D’hondt - Willaert
       Olivier D’hondt en vriendin Marthe
       Yves D’hondt
           Lieven en Els Willaert - Masschelin
       Lobke Willaert
       Lotte Willaert

Zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families Willaert - Tanghe en Lesage - Willemijns

Dank voor de goede zorgen aan       zijn huisarts, zijn kinesiste Manon, onze lieve buren,
           de dokters en het verplegend personeel van AZ Delta campus Rumbeke

Rouwadres: Sint-Elooistraat 14, 8840 Westrozebeke Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Frans Willaert
°29-01-1938 - †22-02-2021


