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Het bestuur deelt u met leedwezen mede dat op maandag 8 mei 2017 is
overleden in de leeftijd van 67 jaar ons lid van verdienste

R ien van Gils
Rien, trouw supporter en Twinner vanaf dat zijn zoon Bart 33 jaar geleden als pupil
lid werd van Twins en daarbij als betrokken ouder o.a. begeleider van jeugdteams.
Door zijn echtgenote Ans, erelid van Twins, die binnen Twins jarenlang diverse functies heeft vervuld waaronder bestuurslid was hij in die periode nauw betrokken en
een grote steun voor haar.
Voor ons eerste honkbalteam dat in 1995 voor de eerste keer promoveerde naar
de hoofdklasse heeft Rien zich vele jaren samen met anderen enorm ingespannen
gelden te verwerven om als Twins op het hoogste niveau te kunnen spelen.
Rien was na zijn pensionering voortdurend bezig met zijn kluppie en vooral hoe
hij kon helpen de klussen die noodgedwongen bleven liggen uitgevoerd te krijgen
Hij had dan ook een voortrekkersrol bij het betimmeren van de loods van de terreincommissie. Met zijn bouwkundige
kennis rekende hij tot op de centimeter uit hoeveel hout nodig was en hoe dit vervolgens kon worden aangebracht
en gaf daarbij op zijn eigen wijze leiding aan dit project.
Toen vervolgens de kantine van een nieuw dak moest worden voorzien was het Rien die ook hier het voortouw nam
en samen met de terreincommissie dit nieuwe dak realiseerde waarna de kantine ook van binnen werd opgeknapt.
Rien was bijna dagelijks op de velden als lid van de terrein - crew om zijn steentje bij te dragen aan het onderhoud
van ons sportpark. Het moest er immers piekfijn uitzien.
Vooral de dug outs moesten schoon zijn want zo zei hij “van een vuile tafel kun je niet eten”.
Wij verliezen met Rien een zeer betrokken lid en grote kracht bij de terreincommissie en met name voor heren 1
een geweldige supporter maar bovenal een sociaal mens en kameraad.
Namens alle leden wensen wij Ans, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
Namens het bestuur
Geert Snellen

Jan Klomp

voorzitter

secretaris

U kunt afscheid nemen van Rien in uitvaartcentrum Leijsenakkers van coöperatie DELA,
Veerseweg 40 te Oosterhout, op zaterdag 13 mei van 11.00 tot 11.30 uur.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op dinsdag 16 mei om 14.00 uur in de
aula van crematorium Huis van Brabant, Florijnstraat 60 te Oosterhout.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Na de plechtigheid kunt u persoonlijk condoleren in het Koetshuis,
Landgoed Bergvliet, Salesdreef 2, 4904 SW Oosterhout.

