
In liefdevolle herinnering aan 

Jan Westenbroek 

Pa is geboren op 15 juli 1934 als zoon van 
Frans Westenbroek en Anna Breukers. 
Zijn ouders runden de fietsenzaak aan de 
Brinkstraat in het centrum van Losser. Al op 14-
jarige leeftijd hielp pa mee met fietsen en brom
mers repareren en verkopen. Zijn hele leven is 
hij fietsenmaker geweest en hij heeft dit met 
veel plezier gedaan tot hij begin dit jaar de deur 
achter zich op slot deed. Het werd tijd om van 
zijn vrije tijd te genieten. 
Genieten, dat kon hij, vooral van de kleinkinde
ren. Zij waren zijn lust en zijn leven, voor hen 
kwam hij in de benen, zodat hij maar niets hoef
de te missen. Zijn werk, zijn auto en televisie, 
daar kon hij uren tijd aan besteden. Hij miste 
geen enkele soap. 
Vakantie vond hij niet belangrijk, als hij één of 
twee keer per jaar met ma naar het Sauerland 
kon, was dat voldoende. Hij wilde niet te ver bij 
de Oale Toor'n vandaan. Die moest hij kunnen 
horen en zijn zoons hebben op zaterdagmorgen 
om half elf voor hem de klokken geluid. 
Pa was eigenlijk altijd met zijn gezondheid 
bezig, een dokter had hij daar niet bij nodig. Hij 

was een man die ~n gevoelens voor zichzelf 
hield en voor alles zelf een oplossing probeerde 
te vinden. 
Tegen ma hoefde hij maar één woord te zeg· 
gen. Zij is altijd zijn steun en toeverlaat geweest, 
alles werd tot in de puntjes voor hem geregeld. 
Volgend jaar zouden ze veertig jaar getrouwd 
zijn. 
Veel mensen zullen aan hem terugdenken als de 
fietsenmaker met de rode geruite pet. Zo zullen 
de kleinkinderen hem ook herinneren. 
Pa was een man die van eenvoud en rust hield, 
hij was een zorgzame vader en opa en zo is hij 
ook van ons heengegaan. 

Lieve opa, 

Voor ons ben je de opa met de rode pet. 
Zonder pluim had je hem niet opgezet. 

Ryan, Twan en Anne 

Voor de blijken van medeleven en belangstelling 
na het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa danken wij u hartelijk. 

Miny Westenbroek-Keupink 
Kinderen en kleinkinderen 




