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Teksten zijn van meerdere Gildebroeders en komen soms uit jaarverslagen. Ook
de foto’s zijn door Gildebroeders beschikbaar gesteld voor publicatie in het
Schutje of op de website.
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1 Inleiding
Het jaar 2013 kenmerkte zich door dieptepunten en gelukkig ook vele hoogtepunten.
Het op 10 mei 2013 tragische overlijden tijdens een noodlottig ongeval in Rosmalen van
Jacqueline de Brouwer- Bastiaans, de vrouw van onze kapitein Ton, was een afschuwelijk
dieptepunt.
Ton die ook de gevolgen van het ongeval ondervond, herstelde wonderwel en was snel weer
in ons midden. Het waren droevige en spannende tijden waarin iedere Gildebroeder met de
hele familie van Ton en Jacqueline meeleefde.
Beter ging het met de aanwas bij het Gilde.
Nadat al in 2012 Jules Hellings en Thijs Jacobs jeugdaspirant werden, voegden in het
Gildejaar 2012-2013 Roy van Eerden en Wouter Verberne zich als jeugdaspirant bij ons Gilde
en werd Willem de Groot vriend van het Gilde. Een prachtige aanwas met jonge mensen die
snel van zich deden spreken door hun enthousiasme en de prijzen die ze binnensleepten in
diverse wedstrijden.
Ook in de sfeer van activiteiten, die soms ze vanzelfsprekend lijken, was er weer volop actie
en gezelligheid. Hieronder vallen niet alleen de verderop in dit Schutje beschreven activiteiten
maar b.v. ook onze aanwezigheid bij Palmzondag en hoe we de kermis weer eens vierden met
bevriende Gildebroeders en kaarters en aan wildschieten deden. Het wildschieten is inmiddels
een traditie geworden. Dat weten ook de jongste Gildebroeders die dan graag met de
luchtbuks schieten en wat lekkers roosteren boven een vuurtje.

Ons Gilde kijkt niet alleen naar het verleden en traditie maar kijkt ook naar de toekomst. Dit
kwam tot uitdrukking in de aanzet die het officie gaf om eens na te denken over de toekomst
van ons Gilde. Waar staan we nu en wat doen we/wie zijn we over 10, 20, ..50 jaar. En dat
alles zonder waardevolle tradities of gebruiken te verliezen maar alles is de huidige tijd te
plaatsen. Vele vergaderingen, discussies en acties met alle Gildebroeders zullen als gevolg
hiervan nog nodig zijn om een richting te vinden waarin we ons allen kunnen vinden.
Dat we daarmee bezig zijn geeft aan dat we een dynamisch Gilde zijn.
Hans
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2 Nieuwjaarsreceptie 2013
De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden op zondag 6 januari. Iedereen was
weer vroeg in de middag aanwezig in uniform. Onze kapitein Ton de Brouwer sprak de
nieuwjaarswens uit en daarbij vierde we ook het 12½ jaar jubileum van Jan Verbruggen.

Jan is inmiddels kartrekker van 2 commissies, de terreincommissie en de tamboers. Deze
laatste ook met de meeste leden en in beide commissies is er erg veel succes. Het terrein ziet
er steeds meer uit als een vakantie paradijs en de prijzen voor de tamboers blijven binnen
stromen. Jan ontving het jubileum- speldje en zijn vrouw Mia de bloemen.
Bjorn

3 Snert middag
Op Zondag 10 maart 2013 was er weer een snertmiddag.
Hieraan werd deelgenomen door 31 gilde- en gildezusters vergezeld van hun kinderen.
Een en ander was weer uitstekend verzorgd. Het blijkt, dat Wim Amsen hierbij een zeer grote
routine heeft. Hij werd deze keer dan ook niet “gebeten” door een conservenblik.
Vooraf aan en bij het nuttigen van de snert werd tot volle tevredenheid roggebrood met
katenspek en zult geserveerd.
Na de erwtensoep werd de middag al “buurtend” vervolgd, waarbij de nodige vloeibare
versnaperingen werden genuttigd
Hierbij werd ook weer de overheerlijke Hasseltse koffie geserveerd.
Dit is een likeur, die bestaat uit een mix van extracten van koffie en Hasseltse jenever, dat
opgewarmd wordt. tot 60o en daarna afgewerkt met slagroom en geserveerd in speciaal
daarvoor bestemde glazen
Hasseltse jenever is een beschermde aanduiding voor jenever gemaakt op het grondgebied
van Hasselt (Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven)..
Foppe
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4 NLDoet
NLdeed in Nuenen en hoe! 15 en 16 maart 2013
In het verlengde van de sociale taak, die vroeger het Gilde had, kreeg De Voedselbank op 16
maart wederom hulp van meerdere leden van ons gilde bij het inzamelen en sorteren van
Voedsel voor de Voedselbank. Op de foto’s een aantal van de deelnemende Gildebroeders op
die dagen.

Elfjes van Gerard Aarts over liefde
Leven
uit zich
als een golf
op d'oceaan van Liefde
Doorlopend!

Liefde
stille Kracht,
kent geen barrières;
neemt bergen en zeeën
Moeiteloos!

5

5 Hemelvaartsdag 9 mei: onthulling contouren Oude Toren.
Na de Hemelvaartdienst werd onder
begeleiding van het Sint Annagilde
Nuenen- dorp van de huidige H.
Clemenskerk naar de locatie
gewandeld. Op de locatie van de
Oude Toren aan de Tomakker werd
de herinrichting geopend en
daarnaast ook het startsein voor de
Torendag 2013 gegeven.
In 1468 of 1492 werd op de hoek
van de Smits van Oyenlaan en de
Laan van Nuenhem een kerk met
toren gebouwd. Toen bestond de omgeving nog uit akkers. De kerk werd in 1823 afgebroken,
de toren in 1885. Vincent van Gogh heeft de toren tientallen keren getekend en geschilderd.
Ton de Brouwer schreef in 2000 een boek over De oude toren en van Gogh in Nuenen
De officiële opening vond plaats door een vendelgroet door Jan Sleegers en enkele toespraken
Foppe

6 Jeugdtoernooi 2013 in Bergeijk
Het St.-Jorisgilde Bergeyk uit Bergeijk organiseerde op 26 mei het
Jeugdtoernooi 2013 van de Bond van Schuttersgilden Kring
Kempenland.
Het ‘Sint Jorisgilde Bergeyk’ bestond al voor 1463, is vanouds een
schuttersgilde en is de oudste vereniging binnen de gemeente
Bergeijk. In 2013 bestaat het gilde 550 jaar en het wilde dit jubileum
extra glans geven door de organisatie van het Jeugdtoernooi.
St-Jorisgilde Bergeyk
Koen de Brouwer en Rick van Gestel deden mee met wedstrijden in de categorie individueel
trommen.
Een groot aantal gildebroeders trotseerden de kou en waren naar Bergeijk gekomen om Koen
en Rick aan te moedigen.
Het deelnemersniveau lag volgens Jan Verbruggen (coach) erg hoog. Het was jammer dat er
niet gejureerd werd op de moeilijkheidsgraad zo deelde Jan mee. Desondanks kregen Koen en
Rick prachtige cijfers van de jury, echter niet hoog genoeg om in de prijzen te vallen.
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Foppe

7 Een heel speciale dag.
De Gildebroeders, Gildezusters, kinderen kleinkinderen en vrienden van het Gilde wilden er
niets van missen; de Kroningsdag. Hoe doe je dat? Je zorgt dat er op het Gilde terrein een
goed programma is die dag en dat de aanwezigen alles op de (satelliet) TV kunnen volgen.
Voeg daarbij het eren van Henk van Rooij die net ervoor een Koninklijke onderscheiding
kreeg, regel de nodige drankjes en goede snacks en de mensen zijn niet weg te slaan mits er
ook nog goede verzorging is. Nou, die was er in de personen van Wim en Wil Amsen plus de
nodige hulpvaardige Gildebroeders en Gildezusters.
Zelfs een mooi oranje zonnetje werkte mee zodat we ook nog een prachtige foto van de
aanwezige Gildebroeders en Gildezusters konden maken.
Ton feliciteerde namens alle Gildebroeders en Gildezusters Henk en natuurlijk ook Anita die
duidelijk stond te genieten naast Henk. Een prachtige vendelgroet verzorgd door Jan Sleegers
en onze jonge tamboers (Ja Gijs voor jou geldt dat ook nog een beetje) onderstreepten de
felicitaties.
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Het moeilijkste deel van de dag was het maken van een groepsfoto waarop iedereen op het
juiste moment naar het ‘vogeltje’ kijkt, lacht en ook nog zichtbaar is.
De aandacht voor huldiging en kroning plus de sfeer zaten wel goed op die dag. Want, we
hebben de foto’s nog zoals bij dit artikeltje te zien is.
De dag werd afgesloten door Bart van Lieshout die als toetje een staaltje acrobatisch vendelen
gaf.
Hans
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Foto’s Kroningsdag

8 Kringgildedag Eersel
Op Zondag 2 juni 2013 nam het gilde samen met meer dan 50 andere gilden in het zonnige
Eersel deel aan de 71e Kringgildedag Kring Kempenland.
Door het gilde werd bij de optocht de derde prijs behaald. Verder waren de vier tamboers
winnaar bij het groepstrommen Seniorenklasse B en won Marijn Machiels bij het trommen de
eerste prijs in klasse C

Foppe
9

9 Bezoek Poolse kinderen
Zoals elk jaar ontvangen we de Poolse kinderen, die door de Stichting Poolse kinderen een
verzorgde vakantie in Nuenen krijgen, op ons gildeterrein.
Deze kinderen komen uit sociaal zwakkere gezinnen uit een van de meest vervuilde delen van
Zuid- Polen.
Op zaterdag 6 juli 2013 was dit weer het geval, zodat om 13.00 naast een aantal gildebroeders
15 Poolse kinderen en hun gastouders met hun kinderen op het gildeterrein aanwezig waren.
Na de opkomst van het gilde gaf Riny van Rooij met begeleiding van Koen de Brouwer als
tamboer een vendeldemonstratie
Daarna werden de kinderen toegesproken door onze Koning Hans Visser, die onder anderen
vertelde hoe oud ons gilde wel was en welke taken het vroeger had. Als tolk hierbij fungeerde
mevr. Rita Heezemans. Poolse van geboorte.
De gastouders hadden het gehele terrein voorzien van spelen. Onder goedkeurend oog van de
aanwezige gildebroeders verliep een en ander in een gezellige sfeer.

Foppe

10 Prins(se)schieten en Teren
In gildetenue werd op zondag 18 augustus 2013 gestart door 16 gildebroeders met het
Prinsschieten.
Het was heerlijk weer en iedereen ging er goed voor zitten, maar de tijd om even rustig te
zitten was te kort. Al snel was de uitslag duidelijk, na het 19e schot was het Gerard Machiels
die zich Prins mocht noemen. Veel spannender was het bij de gildezusters. Er waren maar
liefst 7 zusters die schoten voor de Prinses wisselbroche. Bij het 30 e schot werd door Inge
Hellings het laatste stukje er af geschoten.
Het eten was weer heerlijk, het drinken zoals altijd en het teren ging tot laat in de avond
traditioneel verder.
Bjorn
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11 Districtdag Mierlo
Op de traditionele districtsdag van het district Noord, die plaats vond op zondag 25 Augustus
2013 bij het Gilde St Sebastiaan Mierlo werden door leden van het Gilde van Sint Anna
Nuenen- dorp de volgende prijzen gewonnen:
Jules Hellings (9 jaar) behaalde 1ste prijs luchtbuksschieten.
Martijn Machiels 1ste prijs trommen senioren individueel.
Koen de Brouwer 1ste prijs trommen junioren individueel.
Meer dan noemenswaardig is dat bij het kruisboogschieten Wim Kok moest afkampen tegen
vijf anderen. Wim bleef met Henk Hommersom over en in een spannend duel met één hand
schieten won Henk en mocht Wim zich de op één na beste noemen.
Bij het kruisboogschieten voor groepen werd door onze Gildebroeders Wim Kok, Ted
Warmerdam, John Swinkels en Wim Amsen voor het eerste 40 punten gehaald.
Het was een dag met een zilveren rand waarvoor wij de winnaars graag nog eens feliciteren.
Ook de demonstratie groepstrommen van Coen, Martijn, Martin en Rick, gaf de dag extra
kleur.
Hans
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12 Geen nieuws onder de zon

Ook tachtig jaar geleden dienden gildebroeders een vergunning te hebben om te schieten
Foppe
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13 Gilde naar Bavaria Bier
Op 14 september verzamelden de dorstigen onder ons zich bij het Bavaria Brouwerij Café in
Lieshout. Om er zeker van te zijn dat we bij elkaar zouden blijven en veilig van café naar
brouwerij en omgekeerd van brouwerij naar het café zouden komen na het drinken van bier en
het opsnuiven van de even ‘gevaarlijke’ bierdampen werden wij vervoerd in een treintje.
Als goede gastheer gaf de gids bij Bavaria prima uitleg. Met een paar ingrediënten zoals
water, hop, diverse graansoorten etc lijkt het eenvoudig bier te maken. De werkelijkheid bleek
anders als je ook nog eens meerdere soorten maakt met constante kwaliteit en dan nog
miljoenen flesjes moet vullen en transporteren naar de uithoeken van deze wereld.
De bewondering nam toe na elke stap in het brouwproces waar we uitleg bij kregen.
Het werd een leerzame en gezellige dag. Hoe kan het anders met ‘gratis’ bier.
Hans

14 Wildschieten 2013
Op zondag 15 december 2013 werd het (diepvries)wildschieten gehouden, waarbij een groot aantal
schutters meededen. Noemenswaardig is dat Peter Hoeks de 1e prijs, Jan Verbruggen de 2 e prijs en
Mark Vereijken de 3e prijs behaalde. Met een voldaan gevoel keerden, uiteindelijk een ieder, met een
prijs naar huis. Een zeer geslaagd en gezellig samenzijn.
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