
Zwaar is het verlies van deze ingoede man.  
Door arbeid heeft hij zijn leven waardig gemaakt. 
Goedheid en nederigheid straalden van hem uit en 
maakten hem door éénieder bemind. 
Met deze schone herinnering zal hij steeds verder 
in ons hart blijven voortbestaan. 

Geboren in Dendermonde op 13 oktober 1973 en plots en onverwacht overleden 

in Aalst op dinsdag 11 oktober 2022. 

 

 
Kapitein van zijn schip ‘Kadriep’ 

Hevig supporter van Club Brugge 
Lid van tafeltennisclub ‘TTC Sorry’ 

Trouwe bestuurder van de jaarlijkse Jumbo run 
Liefhebber van zijn Ford Mustang 

__ 

 

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op  
dinsdag 18 oktober 2022 om 10 uur in de aula van het crematorium  

“De Blauwe Toren”, Zeelaan 2, Brugge. 
 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 

Na de crematie en de dienst krijgt de as van Philip een mooie plaats bij zijn gezin. 
 

Voor een laatste groet aan Philip ben je welkom in het uitvaartcentrum  
‘De Korenbloem’, Keibergstraat 122 te Torhout, van woensdag 12 oktober  

tot en met zaterdag 15 oktober, telkens van 17 uur tot 18.30 uur. 
 

. 

 

 

 
 

Hij leeft verder in het hart van:  
 
zijn echtgenote  
 Kristel Van der Vekens, 
 
zijn kinderen  
 Kjenta en Keejn, 
    
zijn papa 

 Roger (†) Caudron, 
 
zijn mama en stiefpapa 

 Sylvain (†) en Marlène Moens - De Wolf,  
 
zijn schoonouders 
 Désiré en Eliane Van der Vekens - Eeckhoudt, 
 
zijn zussen 

 Ellis Moens (†), 
 Melissa Moens en Christian, 
 Lynn Moens, 
 
 
zijn schoonbroer en schoonzus 
 Jurgen en Hind Van der Vekens - Kaillani, 
 
zijn beste vrienden 
 Andy en Sophie Vandemeirssche - Sys, 
 
 
de families Caudron - De Wolf - Moens en Van der Vekens - Eeckhoudt. 
  
Dank en waardering aan: 
 
 De firma Alkern VOR Beton N.V. voor de jarenlange fijne samenwerking, 
 de firma Art - Stone. 
  

Rouwbetuiging: 
via www.uitvaartzorg-korenbloem.be 
Ofwel: familie van Philip Caudron 
p/a Uitvaartzorg De Korenbloem, Keibergstraat 122, 8820 Torhout 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons was, nemen we nu plots afscheid van 
 

de heer 
 

Philip Caudron 
Echtgenoot van Kristel Van der Vekens 

Papa van Kjenta en Keejn 

Uitvaartzorg De Korenbloem Torhout 



Philip Caudron 

13.10.1973 - 11.10.2022 


