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1 Inleiding
2018 was weer een druk jaar dat begon met de gebruikelijke
nieuwjaaractiviteiten en natuurlijk zoals elk Gildejaar een aantal terugkerende
activiteiten had waarvan er hier een aantal genoemd worden en andere wat
uitgebreider later in dit ‘Schutje’ aan de orde komen.
De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van het St. Annagilde Nuenen-dorp werd
gehouden op zondag 7 januari. De nieuwjaarswens werd uitgesproken door onze
kapitein Ton de Brouwer. Veel aandacht werd besteed aan het veertigjarig
gildejubileum van Ton de Brouwer.
Na het officiële gedeelte werd de nieuwjaarsbijeenkomst super gezellig gevierd.
Zondag 4 maart werd vanaf 14:00 uur door de evenementencommissie een goed
georganiseerde snertmiddag gehouden in de Vaan. Vijftien gildebroeders en
gildezusters trachtten de snert en roggebrood met zult op te maken.
Vrijdag 18 mei was BS De Nieuwe Linde met 23 kinderen en 3 begeleiders te
gast op ons gildeterrein. Kapitein Ton de Brouwer vertelde over de geschiedenis
van ons gilde. Vendelier Jan Sleegers verzorgde de vendelgroet bijgestaan door
(invallend) tamboer Wim Kok. De kinderen hadden de mogelijkheid te schieten
met de buks onder leiding van Jan Vereijken en mochten proberen te vendelen.
Volgens de aanwezige begeleiders voor herhaling vatbaar. Een aantal
gildebroeders (Wim Kok, Ton de Brouwer, Hans Steinmann, Jan Vereijken,
Hans Visser en Ted Warmerdam) hebben op 29 juni en 30 juni meegeholpen
door de bij diverse supermarkten een voedselinzameling te houden.
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2 Ton de Brouwer 40 jaar gildebroeder.

Dré Bemelmans
speldt Ton de
versierselen op.

Op zondag 7 januari jl. was het ‘volle bak’ in gildehuis ‘De Vaan’ aan
de Pastoorsmast. Dat niet alleen voor de nieuwjaarstoespraak en de heerlijke
oliebollen en appelflappen, maar vooral om het veertigjarig gildejubileum van
Ton de Brouwer bij ons Gilde te vieren en hem in het zonnetje te zetten. Dat
lukte prima!

Naast Gildebroeders, Gildezusters, familie, en vrienden, waren Willem Ligtvoet
(oud-burgemeester en Eredeken), Felix Crooijmans (voorzitter Kring
Kempenland), Gerard Gorselink (secretaris Kring Kempenland) en Dré
Bemelmans (Raadsheer District Noord) aanwezig. Na de nieuwjaarstoespraak
van Ton zelf, mocht hij de microfoon overdragen aan Felix Crooijmans, die de
verdiensten van Ton binnen Kring en Federatie uiteenzette, waarna Dré
Bemelmans namens Kring en District bij Ton een onderscheiding voor zijn
verdiensten mocht opspelden.
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Enige zenuwen
Daar waar Ton
kapitein/voorzitter
normaal gesproken de
jubilarissen van het St.
Annagilde toesprak, viel
nu de eer te beurt aan
zijn zoon Gijs de
Brouwer, die pas een
paar maanden ervoor tot
1e Oude Deken, ofwel
vicevoorzitter van het St. Annagilde was gekozen. Dat was even wennen voor
Gijs, die niet geheel vrij van enige zenuwen zijn vader toesprak.
Maar, hij deed het, alsof hij dit soort toespraken al jaren hield. Zo kreeg de
toespraak van zoon tot vader, die namens het hele gilde sprak, een heel
persoonlijk tintje.

Loopbaan
Gijs gaf een kort overzicht van de loopbaan van Ton binnen het gilde en
benadrukte daarbij dat het op een of andere manier gebruikelijk is dat als Ton
deelneemt in een vereniging of stichting, hij niet de verantwoordelijkheden uit
de weg gaat, maar al snel een bestuurlijke functie vervult. Zo ook bij het St.
Annagilde. Na een jaar van aspirant lidmaatschap en een jaar regulier
lidmaatschap, werd hij in augustus 1979 2e jonge deken (secretaris) binnen het
gilde. Na 17 jaar werd het tijd voor een stapje hoger en werd Ton Kapitein. Tot
op heden vervult hij deze functie, wat betekent dat hij 39 jaar onafgebroken deel
heeft genomen aan het bestuur van het gilde. Dat alleen is al een hele prestatie.
‘Tussendoor’ heeft Ton zichzelf ook nog in 1994 tot Koning geschoten, een
functie welke hij twee jaar heeft mogen vervullen. Het gilde is niet alleen
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besturen. Ook in de moeilijkere tijden in het leven van Ton en zijn gezin heeft
het gilde de nodige steun geboden en laten zien waarin een gilde goed kan zijn,
namelijk broederschap door ‘dik & dun’.

Veranderd
Het gilde is flink veranderd in de afgelopen jaren. Er heeft verjonging in het
ledenbestand plaatsgevonden en ook de gang van zaken binnen het gilde
veranderde daarmee. Ton ziet de voordelen en haalt eruit wat mogelijk is. Het
feit dat er op dit moment drie generaties De Brouwer binnen het gilde actief zijn,
maakt Ton extra trots. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over een goede
opvolging van hem en deze middag werd er al flink gespeculeerd over wanneer
Gijs zijn functie als Kapitein van hem over zal nemen en kleinzoon Koen in het
bestuur zal komen.
De middag werd, zoals te doen gebruikelijk bij het St. Anna Gilde, op gepaste
en vrolijke wijze voortgezet onder het genot van een hapje en drankje.

3 Onderhoud gildeterrein
Op 20 en 27 januari hebben een groot aantal gildebroeders werkzaamheden
verricht om de omgewaaide bomen, door de
storm, op te ruimen (vele handen maken licht
werk).
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4 Voorjaarsgilderaad
Op dinsdag 3 april heeft ons gilde de voorjaarsgilderaad gehouden.
De volgende punten werden besproken
Besluit aanmelding Jan Donkers en Jens en Ruben de Vor bij ons gilde,
Vaststellen van de begroting 2018 – 2019,
Voortgang inventarisatie historische attributen en archief,
Gronduitruil, onderzoek van de mogelijkheid onze grond in Nederwetten
kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie A nummer 1523, groot 45 aren en
20 centiaren. te ruilen voor het huidige gildeterrein
Besluit officie het schutje voortaan te laten drukken
Opzegging lidmaatschap Willy van der Sterren.

5 Koningsdag
Dit werd op vrijdag 27 april gevierd op het gildeterrein met diverse activiteiten.
Het was niet alleen gezellig er werd ook goed geschoten. Totaal deden er 19
schutters mee en er werden 315 schoten gelost op 12 puisten met een
gemiddelde van 26 schoten per puist. Noemenswaardig is dat Peter van Gestel
2x, Gerard Machiels 3x, Christel de Brouwer 2x, Jeroen de Groot, Marcel van
den Reek, Jan Vereijken, Stephan van den Reek en Gijs de Brouwer met een
prijs naar huis gingen.

6 Jan Vereijken 50 jaar gildebroeder
Op zondag 27 mei vierde Jan Vereijken zijn jubileum, 50 jaar lidmaatschap van
het St. Annagilde Nuenen-dorp. Onze kapitein Ton de Brouwer ging op ludieke
wijze inhoudelijk in op het 50 jarig lidmaatschap van Jan en citeerde daarbij uit
het ’t Schutje dat Jan 12 ½ gildebroeder werd en spelde hem daarna de gouden
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speld op van het St. Annagilde Nuenen-dorp. Ook overhandigde hij gildezuster
Ria Vereijken een prachtige bos bloemen.
Namens het bestuur Kring Kempenland
werd door Dré Bemelmans de betekenis
van het 50 jaar lidmaatschap verwoord.
Op uitdrukkelijk verzoek van Jan vond hij
het een eer om Jan vanuit zijn positie te
mogen toespreken. Door hem werd ook
een aantal vergelijkingen aangestipt
waarna hij het gouden schildje Kring
Kempenland bij Jan werd opgespeld.

Na de prachtige woorden van zowel Ton als van Dré werd door vendelier Jan
Sleegers de vendelhulde gebracht en ondersteund door de tamboers. Na de
vendelhulde en het bedankje van Jan en Ria werd door Ton aangekondigd dat er
twee nieuwe jeugdgildebroeders Jens en Ruben de Vor waren aangesloten bij
ons gilde en nog maar net in uniform wilden ze graag een demonstratie trommen
ten gehore brengen. De demonstratie trommen werd verzorgd door Wouter,
Jens, Ruben en Gijs.
Het jubileumfeest werd aangeboden door Jan en Ria. Een groot aantal
gildebroeder,-zusters, vrienden en vriendinnen, familie en vrienden van Jan en
Ria en zeker ook een grote delegatie van het St. Antoniusschut waren aanwezig .
Een gelukkige Jan en Ria waren te midden van alle genodigden zichtbaar
aanwezig.
8

7 Kringgildedag
Het Evoluon, ooit het epicentrum van vernieuwing was zondag 3 juni het decor
van een eeuwenoude traditie: de 75ste Kringgildedag Kempenland. Ruim vijftig
gildes uit de hele streek deden mee aan de wedstrijden en de massale opmars
van felgekleurde tamboers en vendeliers.
Bij het openingswoord
werden de jongeren
speciaal welkom
geheten, want iedereen
weet dat de toekomst van
de gilde-traditie in de
handen van de jeugd ligt.
'Wees trots op het gilde',
klonk het door de speakers op het grasveld bij het Evoluon.
Om twee uur begonnen de wedstrijden zoals bazuinblazen, vendelzwaaien en
het trommelen der tamboers. De uit nood geboren gildedag in het Evoluon
baadde deze maandag in het zonlicht en dat geldt als het aan de jeugd ligt ook
voor de toekomst van de gildetraditie.
Ons gilde behaalde de volgende prijzen:
-Tentoonstelling: 1e prijs mooiste jongste koningsschild van Hans Visser
- Geweer:

1e prijs Koningskruis gewonnen door koning Gerard Machiels

- Gaai

3e prijs gewonnen door Wouter Verberne

- Trommen:

2e prijs individueel klasse C gewonnen door Jens de Vor

- Vendelen:

2e prijs individueel klasse C gewonnen door Jan Sleegers
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8 Overlijden gildebroeder Wim Derks
Op 18 juni overleed onze oudste
gildebroeder Wim Derks op 82 jarige
leeftijd.
Samenkomst op vrijdag 22 juni in de
ceremonieruimte van de
Natuurbegraafplaats ’t Schoorsven te
Heeze.
Onze kapitein Ton de Brouwer heeft
tijdens de plechtigheid namens ons
gilde een woord gesproken. Een groot
aantal gildebroeders waren hierbij
aanwezig
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9 Kermis 2018

Kermis 2018 kenmerkte zich door
prima weer en ons Gilde dat zich van
zijn beste kant liet zien.
Zaterdag 7 juni gaven onze tamboers, onder toezicht van burgemeester Maarten
Houben, de jeugdburgemeester, vertegenwoordigers van de kermisexploitanten
en aanwezige gilden een geweldige show bij de aankondiging van de kermis.
Luid applaus en de lovende woorden van de burgemeester onderstreepten de
prestatie. Gijs de Brouwer leverde dit jaar eveneens een pracht prestatie door in
‘zweetweer’ een mooie vendelgroet te verzorgen. Ons kanon besloot dit jaar
maar te zwijgen. Meerdere pogingen om het kanon te laten werken mislukten en
zorgden niet voor de gebruikelijke knal maar voor de vrolijke noot onder het
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toeziend publiek. Een bezoekje aan de kermis en enkele door de gemeente
aangeboden gratis drankjes zorgden voor een prima afsluiting van de
kermiszaterdag.

Kermismaandag 9 juli ontbrak na het optrommelen van de gildebroeders de
gebruikelijke mis. Het gilde verzamelde op de Pastoorsmast en verplaatste zich
van hier maar het gildeterrein voor de opening van het gildejaar.
Grote verrassing was de huldiging van Jan Verbruggen.
Jan werd getypeerd als een
harde en stille werker, altijd
bezig en altijd ondersteunend
naar het gilde en individuele
gildebroeders.
Jan wacht niet maar Jan doet
zo omschreef Ton de
Brouwer Jan.
Jan deed dat al vanaf de eerste dag bij het gilde.
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Als teken van zichtbare waardering kreeg Jan uit handen van Ton, het zilveren
schild met het opschrift ‘Ut signum de pretio’ voor zijn verdiensten voor het
gilde. Ton de Brouwer memoreerde dat hij hoopt dat Jan Verbruggen het net als
zijn voorganger Wim Amsen met waarde zal dragen.
Mia kreeg een mooie bos bloemen voor de steun aan Jan en de uren dat zij hem
miste als hij weer eens bij het gilde bezig was.

10 Europees schutterstreffen ( EST) Leudal
Vóór onze deelname aan het Europees
schutterstreffen in Neer, dat op 17,18, en 19
augustus werd gehouden, werden door enkele
gildebroeders al oriënterende bezoeken afgelegd.
Hierbij werd onder anderen het feestterrein en Cafe
Maneslust Biej Mieke in Neer bezocht. Ook werd een plaats gezocht waar we
eventueel gezamenlijk zouden kunnen eten, Verder werd een bezoek gebracht
aan de broer van Wim Derks te Ophoven Roggel. Zijn boerderij leende zich
uitermate voor overnachtingsplaats. Hierbij konden naast het gebruik van de
boerderij voor overnachten en verder verblijf eveneens tenten en caravans
worden geplaatst. Een prachtige voorziening op slechts 5 km fietsen van het
feestterrein. Hier werd dan ook door een groot aantal gildebroeders gebruik
gemaakt.

14

Na een door Jan Vereijken verzorgd ontbijt verbleef men rustig buurtend enige
tijd in het slaapvertrek van de boerderij, waarna per fiets vertrokken werd naar
Neer.

Onderweg naar het feestterrein werd bij het binnenrijden van het dorp weer
aangelegd Biej Mieke, het café aan de Steeg. Eenmaal aten we gezamenlijk bij
Eetcafe ’t Raodhoes in Neer
Op zaterdag 18 augustus nam onze koning Gerard Machiels deel aan de
Schietwedstrijd om de titel Europese Koning
Naast de optocht op Zondag 19 augustus, waaraan 483 gilden en schutterijen
deelnamen (wij hadden nummer 424) namen we vooral deel aan de
feestmiddagen en - avonden in de feesttenten, waarbij oude contacten
herleefden en nieuwe ontstonden. Al met al een zeer gezellig gebeuren. Het
terugfietsen van het feestterrein naar de boerderij in Roggel was voor sommige
gildebroeders moeilijk en enkelen verdwaalden dan ook of fietsten te ver door.
Mogelijk kwam dit doordat sommige gildebroeders op de terugweg nog aan
moesten leggen bij een café
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Aan deze gildefeesten namen rond 25.000 gildebroeders en schutters deel,
waarnaast er 40.000 bezoekers waren.

11 Hans Visser 3e maal Koning
Zondag 2 september werd om 15.00 uur de huidige koning Gerard Machiels
door de gildebroeders opgehaald bij de Pastoorsmast te Nuenen.
Nadat kapitein Ton de Brouwer Gerard bedankt had voor zijn koningschap in de
voorbije twee jaren werd hem als dank daarvoor een fles wijn overhandigd en
kreeg Ank bloemen. Vervolgens werd door de 2e oude deken en de 1e jonge
deken het koningsvest van de koning Gerard afgenomen en onder de
schutsboom gehangen . Door loting werd de volgorde bij het koning schieten
bepaald van de 9 kandidaten. Bij het 14de schot was het Hans Visser, die zich na
vier jaar weer tot koning schoot. Hans schoot zich in 2006 en 2010 ook al
Koning .
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Nadat iedereen onder de indruk was dat de vogel er zo betrekkelijk snel was
afgeschoten werd koning Hans door iedereen van harte gefeliciteerd. Na
overleg van het officie maakte de kapitein bekend dat de koning kon worden
benoemd.

De nieuwe koning werd geïnstalleerd door het omhangen van de koningsmantel
door de 2e oude deken en de 1e jonge deken.
Nadat koning Hans Visser zijn handen had
gewassen in onschuld, het roken van de pijp en
het drinken van de erewijn ten teken van de
saamhorigheid en broederschap werd aan de
nieuwe koning een vendelhulde gegeven door
vendelier Jan Sleegers in samenwerking met de
tamboers o.l.v. hoofdtamboer Koen de
Brouwer
Met een gezellig samenzijn werd het
koningschap van Hans tot in late uurtjes gevierd.
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12 Teerdag

Zondag 9 September verzamelen de gildebroeders en zusters zich om 13.00 uur op het Gildeterrein aan de
Pastoorsmast

Om 13.15 uur vetrokken we naar Het Kasteel te
Helmond, waar ter gelegenheid van de Monumenten
dag bij de ingang een muziekje speelde met oude
instrumenten en oude liedjes ten gehore bracht. In het Kasteel kregen we van
een enthousiaste dame een uitmuntende rondleiding. Alvorens naar het
gildeterrein te vertrekken werden nog de nodige consumpties genuttigd.
Na de terugkeer op ons gildeterrein vond het “teren” plaats door het nuttigen een
Chinese maaltijd.
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13 Oktoberfest
Oorspronkelijk was voor 6 oktober een Oktoberfest in de Vaan gepland. Hierbij
werd ook aan bezoekers van buiten het gilde gedacht. Echter doordat op
verschillende andere plaatsen ook een Oktoberfest was georganiseerd, werd
weinig belangstelling van anderen verwacht.
Besloten werd daarom om
de eerste Dinsdag van de
maand een Oktoberfeest
tintje te geven. Hierdoor
waren er op deze dag een
aantal gildebroeders in
aangepaste kledij en werd
er aangepaste muziek gespeeld. Al met al werd het zo toch een vrolijke
uitbundige avond.

19

14 Verbroedering met het Sint. Antoniusschut

Zondagmiddag 7 oktober ontvingen we op ons gildeterrein aan de Pastoorsmast
dee St Antoniusschut Nuenen- Eeneind voor ons jaarlijks verbroederingfeest.
Hierbij lag de nadruk op de ongedwongen gezelligheid en was er veel tijd om te
schieten en te buurten onder het genot van een borrel en een hapje.

15 Hoofdliedendag

"Op zaterdag 13 oktober 2018 werd de jaarlijks terugkerende Hoofdliedendag te
’s-Hertogenbosch gehouden. Zoals gebruikelijk begint de dag met de Plechtige
Eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan met als
Hoofdcelebrant Mgr. Dr. G.N.J. de Korte, Bisschop van ’s-Hertogenbosch
Opluistering: Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout met als zang: Gemengd
Zangkoor Elshout en organist de heer S. de Bonth.
Het dagprogramma vond plaats in het Provinciehuis. Aanwezig van ons gilde
waren Wim Kok, Jan Vereijken, Hans Steinmann , Jan Verbruggen en op
speciale uitnodiging Gijs, Christel en Koen de Brouwer, Bas en Ine van Weert
en Janne de Brouwer.
De dag stond in het teken van de huldiging van
verdienstelijke gildebroeders en het officiële
afscheid van Ton de Brouwer als federatiesecretaris
waarbij Jos Verbeeten Ton in het zonnetje zette en
hem namens de N.B.F.S. de Zilveren medaillon
Predicaat Opperdeken opspelde.
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Ook Gerard van Uem E.G.S. sprak lovende woorden en spelde bij Ton het
Zilverenkruis van Verdienste van het E.G.S op. Het koor Sint Barbaragilde
Dinther zong een toepasselijk lied speciaal voor Ton. Het was geschreven op de
wijze van “Mi we tolerantie” en muziek van Henk Habraken, Ton de Brouwer
“un bijzondere mins”.
Ton is op 10 pril 2001benoemd tot federatiesecretaris, Ton was tot 13 oktober
2018 lid van het interfederatief overleg orgaan NBFS-GFS-OLS
Was vanaf 2001 afgevaardigde in Regio 3 van de EGS
Was vanaf 2001 lid van de Hoofdliedendagcommissie
Zat vanaf 2001 in het Dagelijkse federatiebestuur
De hoofdliedendag vervolgde met “De toekomst van de gilden en de N.B.F.S."

16 Wildschieten
Zondag 16 december 2018 werd het
“wildschieten” gehouden. Met de buks
werd geschoten waarbij in totaal 25
schutters meededen. Noemenswaardig is
dat Gijs de Brouwer met 42 punten de
eerste prijs behaalde, Peter Hoeks met 34
punten de 2e prijs en Aukje Wijdeven
met 31 punten de 3e prijs behaalde.
Ook bestond de mogelijkheid nog om op
de vlakboogbaan met de kruisboog te
schieten.
Uiteindelijk keerden alle deelnemers met
een voldaan gevoel en een prijs naar
huis.

21

17 Besmettelijke ziekte bij het Gilde

22

23

24

