
Alberik, voadre, pepe,

Je bent geboren en getogen op ‘t hof De Vaerendyck in de Honzebroekstraat. 
Nadat je zussen Maria en Louise gehuwd waren, heb je samen met Madeleintje verder het 
landbouwbedrijf van je ouders voortgezet. Je was goed gekend in het boerenmilieu en bij je
kaartvrienden. Elke dinsdag- en zondagvoormiddag moest het werk wijken voor de markt 
en het kaarten in café Romen.
Er kwam veel volk over de vloer. Iedereen was steeds welkom voor ‘ne kaffie of nen dreupel’, 
ook voor wie ‘eiers en patatten’ kwam kopen. Als je niet op ‘t hof aan het werken was, zat je 
vaak in je relaxzetel. Jij aan de ene kant van de ‘stove’ en Meme aan de andere kant. Zo sleten 
jullie vele uren samen, bijna 74 jaar lang.
Tot op hoge leeftijd kon je blijven wonen op de boerderij, tot een verhuis naar het 
WZC Westerlinde zich aandiende. Je genoot van de vele bezoekjes van familie en vrienden. 
Je hebt een lang leven gehad. ‘Te lang’, zei je zelf.
Na een korte ziekte ben je ‘s nachts zacht ingeslapen. 

Rust nu in vrede.
Madeleine, je kinderen, je klein- en achterkleinkinderen.

 

Wij nemen afscheid van

De heer

Alberik Bylo
echtgenoot van mevrouw Madeleine Swaenepoel

geboren te Roeselare op 14 februari 1923
en er overleden in het WZC Westerlinde

op zondag 11 oktober 2020.



Dit melden u met droefheid:

Madeleine Swaenepoel zijn echtgenote

Daniël Bylo en Maria Messiaen
Stine Bylo en Frans Celis zijn kinderen

Elise Bylo en Tom Verheyen
Sara Celis en Bart Goddyn
 Simon, Michiel en Stan
Rebekka Celis en Piet Wyffels
 Bram, Lotte en Robbe zijn klein- en achterkleinkinderen

†Maurice en †Maria Swaenepoel - Bylo en familie
†Maurits en †Louise Termote - Bylo en familie

†Arthur en †Maria Decoodt - Swaenepoel en familie
Zuster Borgia, Yvonne Swaenepoel
†Achiel en †Rachel Demaré - Swaenepoel en familie

 zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten

De families Bylo - Sohier en Swaenepoel - Thiers

Een bijzonder woord van dank aan zijn huisarts Bart Mouton en 
de directie en personeel van het WZC Westerlinde.

Rouwadres:
Aan de familie van Alberik Bylo
p.a. Uitvaartzorg Commeyne 
Westlaan 202
8800 Roeselare 

De uitvaartdienst vindt plaats in intieme kring 
in de H.Godelievekerk te Roeselare

op zaterdag 17 oktober 2020.

Na de dienst volgt de bijzetting van de urne in het normgraf,  
op de nieuwe stedelijke begraafplaats van Roeselare, Groenestraat.

Online rouwregister op www.commeyne.be


