
Hij blijft voor altijd verder leven in het hart van: 

 

Zijn echtgenote: 
 

  Monique Mazereel 
 

Zijn kinderen en kleinkinderen: 
 

 Inge en Marnix Marico - Leys 

       Sander Leys 

       Martijn en Hanne Leys - Verbeecken,  
 

 Ilse† Marico 
 

 Heidi en Jeffrey Marico - Verbeerst 

      Robbe Spriet en Jessy Casteleyn 

     Frauke Spriet en Jason Seys 

      Warre Spriet  
 

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:   
 

 Daniel en Hilda Zutterman - Marico en familie 
 

 Michel en Anise† Feryn - Mazereel en familie 

 Longy en Maria Mazereel - Debeir en familie 

 René en Cecile Delva - Mazereel en familie 

 Guido en Nelly† Feryn - Mazereel en familie 

 Raf en Ligy Vandewalle - Mazereel en familie 
 

Delen in dit verdriet: 
 

 de families Marico - Snick en Mazereel - Meerschaert 

 
Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar: 
 

  zijn huisarts,  

 directie en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper,  

 allen die hem hebben gesteund en bezocht. 

 
Rouwadressen: 
 

 Woestenstraat 1A, 8647 Reninge 

 Poperingseweg 697B, 8908 Vlamertinge 

 Finnentropstraat 14, 8600 Diksmuide 
 

         Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Langemark 057 48 89 01 

Je bent nu van ons weggegaan 
jouw tijd is al gekomen 

een eind aan jouw bestaan 
een leegte om ons heen 
is wat ons nu nog rest 

wij hielden van jou op onze manier 
zeg maar… op ons best 

 
Met stil verdriet melden wij u het heengaan van 

 
De heer 

echtgenoot van mevrouw Monique Mazereel 
 

Hij werd geboren in Reninge op 22 december 1938 en is  
zachtjes ingeslapen in Ieper op zondag 10 februari 2019, 

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken. 

 
Ere-voorzitter van VIEF 

Gewezen secretaris van de Soldatenbond Reninge 
Lid van Imosphinx 

Lid van OKRA 
Vrijwilliger bij Nestor  

 
Samen met familie en allen die Wilfried genegen waren willen we  

hem een laatste keer liefdevol omringen tijdens de uitvaartplechtigheid 
op zaterdag 16 februari 2019 om 11.30 uur in de  Sint-Rictrudiskerk in 

Reninge, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder. 
 

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven  
te betuigen aan de familie na de dienst 

 
Voor een stil moment bij Wilfried bent u welkom in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark,  
van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur,  
zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten. 

 
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via:  

www.begrafenissen-jonckheere.be 



 

 
 
 
 

Wilfried   Marico 
°1938—†2019  


