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Dankbaar voor alle mooie herinneringen 

hebben we voor altijd in ons hart gesloten 

René Anthony Notkamp 

20-07-1960 19-08-2005 

René werd op 20 juli te Losser geboren. 
Als oudste zoon, en daarmee broer van 
Maurice Notkamp had hij een gelukkige jeugd 
in Losser. René hield van zijn geboortedorp. 
Daar heeft hij dan ook samen met Roelie een 
gezin gesticht. Danny was René's grote trots. 

Niets heeft hij genomen, alleen maar gegeven. 
Met die woorden zou het leven van René kun
nen worden samengevat. Vriendelijkheid en 
rust, dat zijn typeringen voor René. 
Zijn vriendelijke lach en opgeruimde karakter 
maakt dat René een grote vriendenkring had, 
naast zijn zo dierbare gezin. 

Als plasmasnijder bij Leering te Enschede heeft 
hij 14 jaar gewerkt als gewaardeerd vakman. 
Zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel maakte 
hem een geliefde collega. 

Zijn grote passie was de muziek. Als tamboer 
bij Excelsior heeft hij zich 35 jaar met veel suc
ces ingezet. 
René zette zich naast lid van de vereniging in 
voor de jeugd van Excelsior. Met liefde bege
leidde hij de jeugdkampen. 
iedere donderdag keek hij uit naar de repetitie 
bij Excelsior. Hij kon weer naar 't gebouwtje! 
Deze voor hem, bijzondere avonden namen 
een belangrijke plaats in zijn leven in. 

De schok was groot, toen bleek dat René onge
neeslijk ziek was. Hij wilde zijn omgeving niet 
betrekken bij deze ongelijke strijd en probeerde 
anderen zo weinig mogelijk te belasten met het 
eenzame gevecht, dat hij in stilte voerde. Alles 
heeft hij gegeven en niets genomen. Wat kun
nen we anders dan zijn leven als voorbeeld te 
nemen voor het onze op de weg die we nog te 
gaan hebben. 
René, papa, bedankt voor alle vreugde en lief
de, die je ons geschonken hebt. 
Hoe konden ze jou toch zó wegnemen? 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de 
weken van ziekte en na het overlijden, willen 
we u hartelijk danken. Het betekent veel voor 
ons te weten dat we niet alleen staan in ons 
verdriet. 

Roelie en Danny Notkamp 


