




Na een lange en ongelijke strijd heeft René toch de strijd verloren.

“Kijk, dat noem ik dus een kaktekst. 
En er klopt helemaal niks van!”

Ik heb zo lang mogelijk van het leven genoten; zolang dat 
ging op de MTB (wel elektrisch natuurlijk) mee de kids 
naar school brengen. Met de herfst met de hele meute naar 
Portugal, met nieuwjaar nog skiën met de meute. Begin 
mei nog even snel trouwen, korte safari er achteraan en 
de bruiloft van Jons en Sophie. 

Dat ultieme genieten tot het einde willen we graag met 
jullie delen. Dat doen we donderdag 7 juli op Hockey 
Vereniging ’t Spandersbosch, van 16.00 tot 18.00 uur.

Laatste knuffel van mij voor iedereen...

René wordt door zijn gezin op woensdag 6 juli al naar zijn 
laatste plekje gebracht en we doen liever niet aan bezoek aan 
huis. Als je denkt aan bloemen, lees dan nog even verder, dan 
zie je hoe we dit het liefst zien.
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Als je komt -niemand moet, iedereen mag- we (Jet, de kids en 
ik) willen graag kunstbloemen in plaats van bossen en kransen.

Ik hoor het jullie al zeggen; djezus, wie wil er nou 
kunstbloemen? Wij dus! Waarom? Omdat Jet een hekel 
heeft aan dingen die ‘dood’ gaan. En dat doen bloemen 
nou eenmaal, en nog veel sneller dan ik er over deed 
trouwens.

Bovendien hebben we flink wat kinderen, die allemaal al 
op zichzelf wonen en met wie we op die manier regelmatig 
nieuwe bossen kunnen maken; af en toe een switch en 
opnieuw mixen in Rotterdam, Amsterdam en Lissabon. 
En natuurlijk altijd twee hele grote bossen op de Van der 
Lindenlaan. En altijd een forse bos op de bar van de club, 
niet voor mij, maar gewoon omdat dat de club kleur geeft.

Daarom dus kunstbloemen; kaartje eraan met je naam -en 
met of zonder tekst- is helemaal top. Maar geen kransen 
en bloemen die na drie dagen alweer op stortplaats Crailo 
liggen. 

Voor de kids en natuurlijk voor onszelf zouden we het fijn 
vinden als jullie een verhaaltje over René achterlaten in het 
online herinneringsalbum (denk aan; hoe jullie elkaar kennen, 
je favoriete herinnering, of iets totaal anders).

https://uitvaartzorgdeschelp.nl/condoleanceregister/

Als je een leuke foto hebt, plak ‘m erin!
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