
Gilde 

St. Antonius Abt 

Nuland 

Deken-Schrijver: J. de Haas – St. Janstraat 3 – 5391 AE  Nuland – Tel.: 06 – 307 19 305 
Rabobank Het Maasland Rek. nr.: 1375 97 290  -  Ingeschreven bij K.v.K. Den Bosch nr.: 4021 68 55 

E-mail: secretariaat@gildenuland.nl     -     www.gildenuland.nl  

Aan de Overheid en aangesloten gilden van  
Gildenkring Hoge Schuts 
 

     
        Nuland, 6 november 2020 
Betreft : Overlijden Gildebroeder 
 
Geachte Overheid, 
 
Mede namens de familie delen wij u mede dat op woensdag 4 november 
ons oudste lid Wim Vos in de leeftijd van 88 jaar is overleden.  
  
Wim werd in 1974 lid van ons gilde toen in Nuland de Kringdag werd 
georganiseerd. Hij is altijd een begenadigd schutter geweest waar men 
zeker rekening mee moest houden. In de perioden 1981-1983 en 1991-
1993 is Wim Koning van ons gilde geweest. Vanaf 1984 tot 2001 heeft hij 
de functie van Deken-Rentmeester bekleedt. 
Vanwege zijn vele verdiensten is Wim tijdens de Teerdag van 2002 
onderscheiden als eerste “Gildebroeder van het Jaar 2001”. 
 
Naast dat Wim de kas beheerde, had hij ook de leiding over het 
onderhoud van ons gildeterrein. Twee taken die hij steeds met volle overgave heeft uitgevoerd. 
 
Jammer genoeg mogen we Wim bij zijn afscheid van zijn gilde niet de gewenste gilde-eer bewijzen. 
De huidige situatie in deze corona-tijd biedt helaas niet de mogelijkheden die wij als gilde gewent zijn 
om een gildebroeder uitgeleide te doen. Door de beperking op het aantal aanwezige personen is het 
helaas niet mogelijk om met het gehele gilde hierbij aanwezig te zijn. 
 
Namens het gilde zullen een drietal gildeleden bij de uitvaart aanwezig zijn waardoor Wim toch als 
gildebroeder uitgevendeld kan worden. Helaas, maar het is niet anders. 
 
Wim zal dan ook op dinsdag 10 november 2020 in besloten kring uitgeleide worden gedaan. 
 
Wij verliezen in Wim een zeer gewaardeerde Gildebroeder! 
 
 
 
Met vriendelijke gildegroet, 
 
Overheid gilde Sint-Antonius Abt 


