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René Engelen nieuwe voorzitter KRB
Man met karnavalsverleden neemt stokje van Leo Hermans over
Na 15 jaar trouwe dienst, waarvan 11 als voorzitter, neemt huidig voorzitter Karnavalsroad Broenssem Leo
Hermans in 2017 afscheid van de KRB. Dat zal zeker niet geruisloos staan, maar nu al staat vast wie in zijn
voetsporen zal gaan treden: René Engelen. Zeker geen onbekende, maar in dit persbericht stellen wij hem aan
u voor.
René Engelen is 44 jaar oud, woonachtig in de Heerlens wijk Zeswegen, alwaar alleen zijn huis staat. De rest
van het leven speelt zich af in Brunssum. Getrouwd is hij met Sandra en dat al sinds 1993. Samen hebben zij 2
kinderen, Ricardo en Sandy. Ricardo is werkzaam in het eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in
terrasoverkappingen en luistert naar de naam RISA Service en gaat binnenkort het huis uit; Sandy gaat
rechten studeren.
Op ongeveer 12 jarige leeftijd, in het jaar 1984, werd René lid van het Kinjer Optocht Kommitee, daar bleef hij
actief tot hij in 1993, samen met zijn aanstaande echtgenoot Sandra, bij C.V. Edelweiss Stadsprinsenpaar van
Brunssum werd. Zij waren de eerste hoogheden die door C.V. Edelweiss in Concordia werden geproclameerd,
na hun vertrek uit Gemeenschapshuis de Kepper.
In het jaar 1997 was hij, wederom samen met zijn echtgenote Sandra, adjudant van het Stadsprinsenpaar Ron
en Marjo (Thalen), wederom bij C.V. Edelweiss. Bij de voorbereidingen op Stadsprins Jan II (Jan Vogelaar) was
hij nog betrokken, alvorens hij de vereniging heeft verlaten.
Verder ging hij samen jaren mee met een groep in de optocht van Brunssum.
Bekend is hij ook uit de muziekwereld. Begonnen bij Showband Antonius als slagwerker en bestuurslid voor de
jeugd, maakte hij begin deze eeuw na ongeveer 8 jaar de overstap naar Parcifal Brunssum, waar hij direct
Tamboer Maître werd en nog steeds is.
Vragen en/of reacties graag via het secretariaat van de Karnavalsroad Broenssem
secretaris@karnavalsroadbroenssem.nl.

