
Je was geen man van grote woorden en uitspraken. 
Het waren de kleine dingen die jou gelukkig maakten. 
Je genoot ervan om Yorbe en Jasper op woensdagmiddag 
af te halen op school en hen te verwennen met heerlijke 
pannenkoeken of wafels.  Oh, wat keken ze op naar jou.
Als je met Nora naar filmpjes keek op de tablet was het 
moeilijk om te zien wie het leukst vond, jij of Nora.
Je goede vriend Wülf, met wie je vele kilometers aflegde 
en die je gelukkig maakte, en jij hem ook.
En daarnaast liet je ook je fietsvrienden graag zweten, 
op de weg, in het veld of op de rollen.
Zij zullen er samen met ons voor zorgen dat je nog lang 
herinnerd zal worden, als we terugdenken aan alle mooie 
momenten die we samen doorbrachten.
Bedankt…dat we altijd op je konden rekenen.
Bedankt…voor je liefde, goede zorgen en trouw.

We blijven in onze gedachten altijd dicht bij jou.  

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man...

Frank De Wilde
1958 - 2021
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Met groot verdriet
maar ook vervuld met mooie herinneringen

nemen wij afscheid van 

Frank De Wilde
Partner van Ria Sanders

Geboren te Sint-Niklaas op 
19 oktober 1958 

en onverwachts thuis te Eksaarde overleden op 
17 februari 2021

Dit melden u:

Ria Sanders
              zijn partner,

Sofie en Tim De Wilde - De Wolf    
 Yorbe
 Jasper

Stijn en Valbona Stevelinck - Caushaj
 Nora
          zijn kinderen en kleinkinderen,

Herman (†) en Marie De Wilde - Van Driessche
              zijn moeder,

Linda en Martin De Wilde - Martens, 
 kinderen en kleinkinderen

Nancy en Frankie De Wilde - Van Hoecke,
 kinderen en kleinkinderen
  zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten,

Zijn tantes, nonkels, neven en nichten.

De families De Wilde en Van Driessche.

  

We hadden graag samen met familie en vrienden 
afscheid genomen van Frank

maar door de huidige maatregelen 
doen wij dit in beperkte kring

op zaterdag 20 februari 2021.

De asurne van Frank zal nadien worden bijgezet
 in het urnenveld op 

de gemeentelijke begraafplaats van Eksaarde.


