
Hij was de broer en schoonbroer van: 
 

 Michel en Simonne VANDALE – BORGOO, 
 

Hij was de oom van: 
  

 Jo en Annie VANDALE – MORTIER, 
  Ruben, 
 

 Gerda en Patrick VANDALE – CALLEWAERT, 
  Ilke en Youri, 
  Karen, 
 

 Geert en Ann VANDALE – BRAL, 
  Michiel, 
  Ward en Ellen, 
 

 Hans en Nathalie VANDALE – OVAERE, 
  Hanna, 
  Nathan en Rebecca, 
 

 Els en Alain VANDALE – GEERAERT, 
  Tristan en Ine, 
  Lander, 
 

De families VANDALE en BORGOO. 
 

Een warm woord van dank aan zijn huisarts  
en zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis. 

 
Uitvaartzorg Vanhooren Gistel, 059 27 82 96 

GGeehheeeell  oonnvveerrwwaacchhtt  ggiinngg  jjee  hheeeenn  
zzoonnddeerr  aaffsscchheeiidd  ttee  nneemmeenn  

ggeeeenn  hhaannddddrruukk,,  
ggeeeenn  llaaaattssttee  zzooeenn..  

  
JJee  hheebbtt  oonnss  wweell  vveerrllaatteenn  

mmaaaarr  wwee  vvooeelleenn  ddaatt  jjee  eerr  bbeenntt,,  
wwee  zziieenn  jjee  iinn  zzoovveeeell  ddiinnggeenn  

iinn  aalllleess  wwoorrdd  jjee  hheerrkkeenndd..  
  

JJee  hheebbtt  oonnss  wweell  vveerrllaatteenn  
mmaaaarr  bbeenntt  ddiicchhtteerrbbiijj  ddaann  ooooiitt,,  
wwaatt  eerr  ooookk  nnoogg  zzaall  ggeebbeeuurreenn::  

jjoouu  vveerrggeetteenn  wwee  nnooooiitt..  
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U kan een laatste groet brengen aan Wilfried 

                                                                                  in het funerarium van Uitvaartzorg Vanhooren,  
Heyvaertlaan 10 in Gistel elke weekdag van 15 tot 18 uur. 
Begroeting mogelijk tot en met donderdag 21 september 2021. 

 
 

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe U vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal doorgaan in de Aula van Uitvaartzorg 
Vanhooren te Gistel op vrijdag 29 oktober om 15 uur. 
Daarna zal de as van Wilfried toevertrouwd worden aan de  
natuur op de begraafplaats van Oudenburg. 

 
 

Rouwadres:  Familie VANDALE 
    De Pannelaan 64 
    8660 Adinkerke 
 
 
U kan online condoleren via www.uitvaartzorg-vanhooren.be 

Liefdevolle herinnering aan 
 

De heer 

Wilfried 
Vandale 

 
Zoon van Camiel () en Adronie () 

VANDALE - DESMEDT 
 

geboren te Oudenburg op 5 januari 1951  
en onverwacht van ons heengegaan 

thuis te Oudenburg 
op 14 oktober 2021. 

 
Beheerder KBOF bestuursorgaan 
Voorzitter keurmeester corp. NKC 

Gewaardeerde internationale keurmeester 
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