
In dankbare herinnering aan 

René Westenbroek 

Geboren op 
30 oktober 1958 

Overleden op 
24 april 2007 

Op een mooie lente dag is René, tijdens zijn favo
riete bezigheid, door een hartstilstand getroffen. 
Hoewel René direct en langdurig gereanimeerd 
werd mocht dit niet meer baten. 

René werd geboren als oudste van 2 zoons, aan 
de lijsterbesstraat, waar hij het grootste deel van 
zijn leven doorbracht. Al op jonge leeftijd werd hij 
lid van KW Losser. Deze jonge liefde voor het 
voetbal bleef hij zijn leven lang trouw. Dit trouw 
blijven aan iets, bleef als een rode draad door zijn 
leven lopen. Pnncipes waren heel belangrijk voor 
hem. Voor hem gold afspraak is afspraak. 

Al op jonge leeftijd moest hij het ver1ies van zijn 
vader zien te verwerken. Aanvankelijk ging dit ten 
koste van zijn leer prestaties. Dit compenseerde hij 
echter door hard werken, loyaal zijn en trouw zijn 
aan vrienden. Hij bouwde zo een grote vrienden
kring op. Hierbij is te denken aan FC Annie. 
de Loarkerlkes. KVV Losser. Militaire dienst en 
b!IJarten bij Dunhof. 

Het was ook in deze penode dat René zijn vrouw 
Cann beter leerde kennen. Ondanks een ernstige 
hersenvliesontsteking van Carin, 

schonk zij hem al op jonge leeftijd 2 gezonde kin
deren. Het vaderschap nam hij bijzonder serieus. 
hij was vaak streng maar rechtvaardig. Deze 
opvatting ging niet ten koste van zijn liefde en trots 
voor zijn vrouw en kinderen. Soberheid was zijn 
motto. Hij kon genieten van kleine dingen; fietsen, 
zijn tuin, muziek en op zijn tijd een glaasje bier. De 
donderdagavond, later de vrijdagavond, was van 
hem. Deze avond was gereserveerd voor zijn 
vrienden. Ook ging hij regelmatig even op bezoek 
bij zijn moeder en ging zij regelmatig mee op 
kleine vakanties. Een andere passie en filmen en 
fotograferen. Alles en iedereen is al eens bij hem 
voor de camera geweest. 

Pas later ontdekte hij dat de wereld niet ophield bij 
Groningen en Emmen. Een reis naar Oostenrijk 
was voor hem een openbaring, een opstap naar 
een nieuwe "hobby". Eerst met Carin en de kinde
ren. De laatste jaren werd met Carin het grote 
avontuur aangegaan. Eerst het wonen in Duitsland 
en vorig jaar werd op een wereldreis Australië 
"ontdekt', waar ze mede door hun nieuwe vrienden 
recentelijk weer een aantal weken door brachten. 

Wij willen jullie bedanken voor het medeleven na 
het overlijden van onze René 

Carin Westenbroek-Augustijn 
Ruud en Femke 
Elke en Joey 




