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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 

 

Op 2 januari 2014 vond de Nieuwjaarsontmoeting plaats van de gemeente Nuenen, Gerwen 

en Nederwetten. Ons gilde werd vertegenwoordigd door Ton de Brouwer en Hans Visser. 

Op zondag 5 januari 2014 werd op ons eigen terrein de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 

van ons eigen gilde gehouden. De Nieuwjaarswens werd uitgesproken door kapitein Ton de 

Brouwer. Martijn Machiels werd geïnstalleerd als gildebroeder. Na de installatie van Martijn 

vond de huldiging plaats van  Betsy Royakkers-van Heugten  (40 jaar gildezuster!) en vierden 

we het 12 ½ jaar jubileum van Peter van Gestel, Dave Hellings en Bas van Weert. 

Zo kreeg 2014 een vliegende start. Een jaar waarin weer veel gebeurde. Niet alleen bij het 

eigen Gilde maar ook in de vele contacten en meetings die leden van officie en overige 

Gildebroeders hadden bij Kringvergaderingen, commisievergaderingen buiten het Gilde, 

jubilarissen bezoeken van andere Gilden dan ons eigen Gilde etc, etc. 

Op 9 maart gaf de snertmiddag een prettige onderbreking van het stille voorjaar en in maart 

begon het Gildejaar pas ‘echt’ met de voorjaarsvergadering waar Martin van Rooij aspirant 

Gildebroeder werd en over de toekomst van het Gilde werd gediscussieerd.  

In april beleefden we een gezellige Koningsdag.  

 

 

 

 

 

Verder was het een druk jaar met veel activiteiten voor de jeugd (zie verder) waar Jan 

Verbruggen en Gerard Machiels het maar druk mee hadden. We beleefden weer een 

Palmzondag, de Kleurencaravaan ‘kwam langs’ en er werd weer geholpen bij de voedselbank. 

Daarnaast oefenden de Gildebroeders door de week heel wat af met de kruisboog en werd op 

vele zondagen tijdens  de goed georganiseer de instuifochtenden  het  schieten met KKW, 

ofwel Klein Kaliber Geweer, geoefend en deskundig becommentarieerd. 

 

Hans 

 

 



 

4 

 

2 Jeugdgildedag 
 

18 mei 2014 werd het jaarlijkse Jeugdgildedag 2014 

georganiseerd en verzorgt door het gilde van Sint Agatha uit 

Heeze. Van ons gilde deden voor het eerst Jules Hellings en 

Thijs Jacobs mee.  

Onder leiding van Jan Verbruggen en Gerard Machiels 

kwamen Jules en Thijs uit in de klasse "zonder ervaring" en 

sloegen de "modelmars" op de muziektrom.  

Een groot aantal gildebroeders waren aanwezig om Jules en 

Thijs aan te moedigen.  

Uit eindelijk lukte Thijs het om de eerste prijs mee naar 

Nuenen te nemen en Jules kreeg een mooi 

herinneringsschildje mee naar huis 

 

Foppe 

 

 

3 WK Voetbal, slaaptekort en het verschil tussen  

beige-zandkleurig en zandkleurig-beige. 
 

Dat veel wedstrijden volgen, ook nog eens het commentaar erna bekijken en als dat niet 

genoeg is even kijken of het journaal en teletext het wel hebben opgepikt eist zijn tol zoals uit 

volgende verhalen blijkt. 

Het zal maandag 23 juli zijn geweest. Nederland speelde  tegen Chili. Wim Amsen had voor 

ons Gilde in de Vaan voor Gildebroeders, Gildezusters en belangstellenden satelliet TV 

geregeld. 

Het werd 2-0 voor Nederland. Snel griste ik mijn jas van de kapstok, sprong op de fiets en 

racete naar huis om zoals afgesproken mijn schoonzoon te verwelkomen die mij even zou 

helpen bij het installeren van een nieuwe router. Dat kon allemaal net voor de volgende 

wedstrijd begon. 

Volop aan de slag, met de TV aan om ook nog commentaar van echte deskundigen te horen, 

‘sleutelden’ mijn schoonzoon en ik aan de nieuwe router. 

‘Er zit een vreemd zacht piepje in jouw TV’ liet mijn schoonzoon weten. Ik hoorde niets en 

hij ook niet meer. Even later hoorde ik het ook. ‘Is het jouw mobieltje misschien’ vroeg mijn 

schoonzoon. 

Ik kon oprecht antwoorden dat die van mij anders klonk. ‘Dat zal die van jou dan wel zijn’ 

was mijn reactie. Ook dat was niet zo en het piepje was weer weg. Dan die TV maar uitzetten 

was de gedachte. 
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De TV was nog maar net uit en toen begon het weer. Nu kwam het uit de gang. Ik stapte er 

direct heen en vond een onbekende rinkelende telefoon in mijn zandkleurig-beige jasje met de 

naam van een bekende Gildebroeder op het scherm. Ik wist meteen wat er aan de hand was, 

nam de telefoon op en kreeg te horen dat ik nu echt begon af te takelen. Grote lol natuurlijk, 

ik had in ons Gildehuis een jasje gepakt dat naast de mijne hing en vergelijkbare kleuren had. 

Een uurtje later had de eigenaar jas en mobieltje weer terug.  

Kan het erger? Ja dat kan! 

We hadden zaterdag net Nederland- Brazilië gehad en zondag de finale met Duitsland-

Argentinië als we maandagmiddag 14 juli schrijven. 

Kermismaandag is een speciale dag voor het Gilde. Kermis is de start van ons Gildejaar. ’s 

Ochtends vroeg worden de Gildebroeders opgetrommeld door de tamboers van het Gilde en 

trekken zo door het dorp om na een Gildemis naar ons Gildeterrein te gaan voor een 

gezamenlijke lunch met de Gildezusters. Na de lunch kan men een kaartje leggen, met 

kruisboog en  kleinkalibergeweer schieten of gewoon gezellig bijpraten onder het genot van 

een drankje. Er waren veel bezoekers en het werd gezellig. ’s Avonds is het altijd worst eten, 

de worst was op, er werd een laatste drankje genoten en velen pakten voor donker de fiets om 

nog even naar de kermis of naar huis te gaan.  

Een klein groepje Gildebroeders en Gildezusters  ruimde de laatste spullen op en zat in de 

schemering ergens op het Gildeterrein nog wat na te praten toen we zagen dat iemand het 

terrein opfietste. De achterblijvers, niet geheel fris meer, werden het niet eens of het nu een 

vreemde of een Gildebroeder was. 

‘Ik heb mijn mobieltje hier laten liggen’ riep hij voor hij tot stilstand kwam. ‘Het moet ergens 

in het Gildehuis zijn’. Het bleek een Gildebroeder te zijn en we lieten hem zoeken. Zonder 

resultaat verscheen hij weer. ‘Het moet ergens hier zijn want ik heb dezelfde weg naar huis 

terug gefietst en overal gekeken maar nergens iets gevonden. Hier heb ik het voor het laatst 

gebruikt dus hier moet het liggen’. 

‘Dan zal ik het even bellen. Ga maar weer naar binnen’ stelde ik hem voor met in gedachten 

de gebeurtenis van een paar weken ervoor. Mijn collega Gildebroeder voegde de daad bij het 

woord en ging weer het Gildehuis in. Toen ik de tweede keer belde kwam hij lachend en 

roepend naar buiten. Het mobieltje lag nergens maar zat in zijn ‘kontzak’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catering tijdens WK in vertrouwde 

handen door Wim en Wil Amsen 
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Het voorval met het mobieltje lijkt verdraaid veel op een situatie die de grote komiek Bill 

Cosby ongeveer als volgt schetste. 

‘Hebben jullie dat ook wel eens’ was de vraag van Bill Cosby tijdens een of andere show. ‘Ik 

zit in mijn stoel en wil boek X uit de boekenkast in het zijkamertje halen. Op het moment dat 

ik voor in dat kamertje voor de kast sta denk ik ‘wat doe ik hier eigenlijk’ kijk wat naar de 

boeken maar weet het niet meer en besluit maar terug te gaan. Mijn achterwerk heeft nog 

maar net de stoelzitting geraakt als ik het weer weet. Ik moest boek X hebben. Je geheugen zit 

dus in je achterwerk’. 

Veel TV kijken en slaapgebrek zijn slecht voor je geheugen. Maar, dat wisten we geloof ik al 

lang. 

We zullen de namen maar niet vermelden. 

 

Kees 

 

 

4 Kringgildendag bij Sint-Jansgilde Soerendonk. 
 

Op 1 juni 2014 heeft het St Annagilde Nuenen-dorp deelgenomen aan de 72 ste 

Kringgildedag georganiseerd door het Sint Jansgilde Soerendonk.  

Bij binnenkomst van de optocht werd een herinneringsschildje overhandigd aan onze kapitein 

Ton de Brouwer.  

De Kringgildedag was zeer goed georganiseerd en in een groot aantal disciplines hebben wij 

deel genomen aan de wedstrijden en mooie prijzen gewonnen.  

Koen de Brouwer wist de 1
e
 prijs te behalen in het onderdeel individueel trommen senioren 

klasse C. Het was voor het eerst dat Koen meedeed in deze klasse van de senioren. 

Jan Sleegers behaalde de 1
e
 prijs bij het onderdeel individueel vendelen klasse C . Het was 

voor het eerst dat Jan de 1
e
 prijs wist te behalen.  

Wouter Verberne, Thijs Jacobs en Jules Hellings moesten op het podium verschijnen. Zij 

kregen een herinneringsschildje voor het meedoen aan de 72 ste Kringgildedag. 

Het was reuze gezellig! 
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5 Nuenen kermis 
 

De kermis 2014 werd op zaterdag 12 juli 2014 traditioneel en officieel aan burgemeester M.J. 

Houben aangezegd, door de hoofdman van het St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten Dré 

Bemelmans zo ook het brengen van de vendelgroet werd door het St. Antoniusschut Eeneind-

Opwetten verzorgd. 

Kermismaandag werd op 14 juli 2014 traditioneel gevierd.  

Door hoofdtamboer Gijs de Brouwer met aan zijn zijde tamboers Koen de Brouwer en 

Wouter Verberne werden de gildebroeders opgetrommeld. De gildemis werd geleid door 

Celebrant: pater Inno Gijsberts OMI  in de kapel van de Akkers met zang van Christel en 

Annemiek de Brouwer. 

Na de gildemis was de brunch dit keer aangeboden door Johan Oomen en Ted Warmerdam en 

voortreffelijk verzorgd door Wil Amsen, Nelly Derks, Tilly Steinmann, Ria Vereijken en 

Anke Wijga. Na gezellig schieten op de puist, was het door de evenementencommissie 

georganiseerd “Worst eten”. 

Bart Putman meldt zich aan als jeugdaspirant en Stephan van den Reek als vriend van het 

gilde. 

 

 

6 Bezoek Poolse kinderen 
 

Op zaterdag 19 juli 2014 werden voor de laatste keer de Poolse kinderen ontvangen op ons 

gildeterrein. Koning Hans Visser hield een toespraak wat vertaald werd door de organisatie 

van de Poolse kinderen. Martin van Rooij en Koen de Brouwer brachten een demonstratie 

trommen. Doordat het zo ontzettend warm was werd de waterslang uitgerold en natuurlijk 

daarna dolle pret. Het gilde heeft op ijs en chips getrakteerd. Verder konden de kinderen zich 

vermaken doordat Jeffrey Heesbeen speelattributen had neergezet. 

 

Op zaterdag 27 september 2014 zijn Wim Kok en Ted Warmerdam, op uitnodiging, naar de 

jubileumbijeenkomst geweest van Stichting Poolse kinderen in Nuenen. Het heugelijke feit 

werd gevierd dat de organisatie kinderen uit Pilchowice en omgeving ontvangt. Niet alleen 

het jubileum werd gevierd maar ook werd medegedeeld dit het laatste jaar is geweest dat de 

Poolse kinderen naar Nuenen zijn gekomen, dit door de problemen die zich voordoen van het 

aantal gastoudergezinnen. 

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. 

 

 

Ted 
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Kinderen en water. 

 

 

 

Overal hetzelfde plezier. 
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7 Jeugdgildedag Sint Agatha Heeze 
 

 

Achttien mei 2014, een zonnige zondagmiddag was het decor voor het jaarlijkse 

jeugdtoernooi van onze kring. Dit jaar werd het georganiseerd door het Sint Agatha gilde te 

Heeze.  

Na de optocht en massale opmars deden de jeugdleden van elf verschillende gildes mee in de 

wedstrijden om het zilver in het vendelen, bazuinblazen en trommen. Bij die laatste categorie 

deden Jules en Thijs mee namens het St. Anna. Dit natuurlijk onder begeleiding van Jan 

Verbruggen en diens assistent Gerard Machiels. In de klasse ‘zonder ervaring’ sloegen zij 

beide de modelmars op muziektrom. De eerste wedstrijd waar zij aan deelnamen in Gilde 

verband. Des te knapper dat Thijs Jacobs daarmee de eerste prijs won, Jules mocht een mooi 

herinneringsschildje mee naar Nuenen nemen. Dit belooft wat voor de toekomst! 

Complimenten zijn ook op hun plaats voor de meegereisde gildebroeders en vrienden van het 

gilde, die weer in grote getalen aanwezig waren om de jeugd 

aan te moedigen. 

Er was echter ook een minder zonnige kant aan deze editie 

van het jeugdtoernooi; de opkomst. Met 34 deelnemende 

jeugdleden en aanhang was het zeker een gezellige dag, 

‘maar enkele jaren terug was dit nog een opkomst van 100 

jeugdleden’, aldus de Deken van het St. Agatha Thieu 

Kessels. Die werd bijgestaan door de burgemeester van 

Heeze; Paul Verhoeven, die sprak over een moeilijke tijd die 

gildes door gaan. Het is wellicht een probleem van de 

schuttersgilde in zijn algemeenheid en niet zozeer voor het 

Sint Anna, daar waar wij een relatief grote en actieve 

jeugdafdeling hebben. Maar het is zeker iets waar ook onze 

aandacht naar uit moet gaan. 

 

Martin van Rooij 

 

 

   

8 Districtsdag Noord bij Sint Annagilde Nederwetten 
 

Op zondag 24 augustus 2014 was de districtsgildedag georganiseerd door het St. Annagilde 

Nederwetten. Alle deelnemende gilden werden in het zonnetje gezet met een speciaal 

aandenken aan de districtsgildedag 2014. 

Ons gilde liep met 7 tamboers voorop de optocht door Nederwetten. We deden mee met 

diverse wedstrijden, zo kreeg Thijs Jacobs de 1
e
 prijs bij het onderdeel junior trommen 

individueel en Rick van Gestel de 1
e
 prijs bij het onderdeel senior trommen individueel. De 
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wedstrijden werden gehouden onder leiding van Jan Verbruggen en Gerard Machiels. Rick 

van Gestel behaalde tevens nog een 1
e
 prijs bij het onderdeel luchtbuksschieten onder de 18 

jaar. Vermeldenswaardig is dat bij het kruisboogschieten als groep (Wim Kok, Jan Sleegers, 

Peter Hoeks en Ted Warmerdam) 44 punten behaalde (4 punten meer dan op de 

districtsgildedag 2013). 

 

  

  

  

 

 

 

9 Koningschieten 
 

Op zondag 31 augustus 2014 werd Hans Visser door de gildebroeders van zijn woonadres 

opgehaald. Nadat kapitein Ton de Brouwer Hans bedankt had voor zijn koningschap in de 

voorbije twee jaren werd daarna op de parkeerplaats van het winkelcentrum Kernkwartier de 

St. Annagildeboom voorzien van het nodige vocht en togen de gildebroeders met in hun 

midden de vigerende koning en met zich meedragend de koningsvogel naar de pastoorsmast. 

Bij de pastoorsmast aangekomen sloten gildeheer Hans Vossenaar, eredeken Willem Ligtvoet 

en gildezusters aan en begeleidde het voltallige St. Annagilde de vigerende koning naar de 

schutsboom waar de koningsvogel werd geplaatst 

Nadat de kapitein de nodige informatie had gegeven over het koningschieten, werd door de 2
e
 

oude deken en de 1
e
 jonge deken het koningsvest van de vigerende koning afgenomen en 

onder de schutsboom gehangen. 
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Door loting werd de volgorde bepaald van het koningschieten (10 kandidaten). 

Vooraf aan het koningschieten werd door het kerkelijk gezag (gildeheer Hans Vossenaar) 

d.m.v. één enkel schot het vrijen van de vogel verricht. Er werd door 10 kandidaten, 

bijgestaan door gildebroeder Bas van Weert die de standen bijhield, geschoten om het fel 

begeerde koningschap. Bij het 55ste schot was het Gerard Machiels die zich tot koning 

schoot. De kapitein maakte, na ampel beraad, bekend dat het officie kon mededelen dat de 

koning kon worden benoemd. 

De nieuwe koning werd geïnstalleerd, ontdaan van zijn sjerp en hem werd door de oude 

dekens de koningsmantel omgehangen. De nieuwe koning Gerard Machiels mocht als nieuwe 

Gildekoning over het vaandel treden omdat hij dat nog niet eerder in zijn leven heeft gedaan . 

De 1
e
 jonge deken overhandigde aan de koning het vooraf door de gildebroeders geofferde 

geld.  

Nadat er nog verder de traditionele handelingen waren verricht, werd de nieuwe koning met 

aan zijn zijde zijn echtgenote en gildezuster Ank een vendelgroet gegeven door vendelier Jan 

Sleegers. 

Met een gezellig samenzijn werd het koningschap van Gerard gevierd. 
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10 Teerdag en Oriëntatietocht gilde 
 

Op 13 september 2014 was het verzamelen op het gildeterrein om een puzzelrit, 

georganiseerd en uitgezet door de evenementencommissie, te rijden. Met perfect weer en veel 

enthousiasme namen de gildebroeders en zusters deel aan de puzzeltocht, dat zowel met de 

fiets als met de auto kon worden verreden. Halverwege werd er gepauzeerd met een hapje en 

een drankje bij het St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten. Niet helemaal onverwachts was het 

Ton de Brouwer die de 1
e
 prijs behaalde. 

Met heerlijk eten, door Gijs de Brouwer en Jan Vereijken klaargemaakt, werd het teren tot 

laat in de avond gezellig en traditioneel vervolgd. 



 

13 

 

  

 

 

 

Ons Nuenen 

 

Waar eens een oude linde stond 

fier met een mooie kroon 

dat is waar ik mijn plekje vond 

het dorp waar ik in woon 

 

Plaats, met bossen, Broek en heide 

met Boord, met Berg en Hool 

schoon plekje, waar ík gedijde 

de mens is hier mijn school 

 

Van Gogh’s werken geven leven 

aan boer met ploeg en paard 

vele mensen zag hij weven 

zo blijft de sfeer bewaard 

 

Dit dorp gesticht door Hertog Jan 

zo mooi, zo ruim, zo fijn 

dat zeven eeuwen bloeien kan 

zal steeds ons Nuenen zijn! 

 

Kees 
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11 Bezoek Amerikanen 
 

 

Op 18 September ontvingen 

we in Eeneind een 

reisgezelschap bestaande uit 

44 personen, die Nuenen 

bezochten  in het kader van  

“ In the Footsteps of Major  

Dick Winters” 

Tot de groep behoorden: 

Dan Steiner en zijn vrouw, 

neef van de op 31 Jan 1944 

hier in Nuenen om het leven 

gekomen 1e Lt. Delorn L 

Steiner. Tevens waren 

aanwezig: 

De 93 jarige veteraan Ed Hallo van het 501 Paratrooper Regiment 101 Airborne division, die 

70 jaar geleden bij Heeswijk per parachute landde.  

Ook de zoon van de paratrooper Worrell, die in Son sprong 

en bij de landing zijn been brak. Hij werd verzorgd door 

nonnen in het St. Odaklooster in St. Oedenrode. Verder was 

de dochter van een bemanningslid van een Amerikaanse 

bommenwerper, die in Duitsland sneuvelde en in Margraten 

is begraven, aanwezig. 

Jan van Grootel, die als jongen  ooggetuige was van de 

crash van Delorn Steiner, deed hiervan uitgebreid verslag. 

Aangrijpend was het moment, dat van Grootel een deel van 

de rubberen bescherming van een brandstoftank van het 

vliegtuig van Delorn aan zijn neef overhandigde.  

Dankzij de inzet in alle vroegte van een aantal gildebroeders 

werd deze ontvangst door de Amerikanen gezien als een van 

de hoogtepunten van hun  14-daagse trip door West Europa. 

De Amerikanen waren trots op de rubberen bescherming 

van de brandstoftank die ze mee mochten  nemen naar de USA. Het ligt nu daar in een lokaal 

museum. 

 

Foppe 
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12 Bezoek missieklooster Aarle-Rixtel 
 

Op zaterdag 25 september 2014 zijn 11 gildebroeders -zusters naar het Missieklooster Heilig 

Bloed te Aarle- Rixtel gegaan waar zij een rondleiding hebben gekregen van zuster Maria-

Therese en zuster Liesbeth. Noemenswaardig is dat er 49 kloosterzusters en de gemiddelde 

leeftijd van boven de 80 jaar verblijven. Na veel indrukken opgedaan zijn we gaan 

aanschuiven in de herberg de Brabantse Kluis voor een uitgebreide Brabantse koffietafel. 

Tijdens de koffietafel werden we voorgesteld aan de jongste zuster Sandra (30 jaar en kwam 

uit Gambia). Het was een goed georganiseerd uitstapje. 

 

Ted 

 

 

13 Verbroedering met Antoniusschut 
 

Zondag 28 September 2014 vond de jaarlijkse verbroedering met het Sint Anthoniusschut uit 

Eeneind plaats. Hieraan werd genietend van de zon, een hapje en drankje door een veertigtal 

gildebroeders en -zusters deelgenomen. Onderling werd druk gekletst, waarbij bij sommige 

groepjes tot algemeen genoegen “oude koeien uit de sloot werden gehaald” 

Ook werd er een schietwedstrijd georganiseerd. Opvallend was, dat een zestal aspiranten zich 

duidelijk vermaakte met kruisboogschieten en een voor mij onbekend kaartspel. 

 

 
 

 

Foppe 
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14 Vissen Westerschelde 
 

12 november 2014 

Iets anders dan schieten 

Wanneer je een goede schutter bent en weet hoe je met lood kunt schieten dan ben je nog 

geen goede visser omdat die ook met lood weet om te gaan. Dit werd al snel duidelijk op 12 

november 2014. Maar, uitzonderingen zijn er. Lees dus vooral verder. 

Het begon vele maanden eerder toen John een voorstel lanceerde om eens iets anders te gaan 

doen b.v. ‘zeevissen’. Het idee was geboren. Hoe, wat precies, waar, wanneer enz waren 

allemaal vragen die later beantwoord zouden worden. Belangrijkste was, peilen of er 

belangstelling genoeg was om een klein bootje vol te krijgen. 

Al een paar weken later hadden we zes enthousiaste Gildebroeders en twee andere 

enthousiaste vissers bijeen; precies genoeg om een boot(je) te vullen. (John , Martien, Jan 

Verbruggen en zoon Wil, Wim Kok, Gerard Machiels, Ad Brand een vriend van Hans Visser 

en Hans Visser.) 

Op dit moment toonde Martien Spanjers zich een ware organisator. Binnen de kortste keren 

had hij een boot geregeld en stond de datum vast. Het werd woensdag 12 november en vissen 

op de Westerschelde. De groep vertrok rond 6 uur met 2 auto´s vanuit Nuenen en rond kwart 

voor 8 vertrok de boot vanuit Hansweert richting Terneuzen. Na een half uurtje varen 

kwamen we op onze bestemming aan. We pakten een heerlijk bakje koffie en het vissen kon 

beginnen.  Het duurde even voor we beet hadden, maar na een half uurtje beet Martien het 

spits af met de vangst van een mooie gul (jonge kabeljauw). Hierna begonnen ook de andere 

vissers te vangen.  

Het was wel eenbeetje behelpen aan boord. Alles was te klein of met acht mensenwaren we 

met te veel. Onze moest onze grote behoefte, als je het echt niet kon ophouden, op een emmer  

en zelfs de beste schutter aan boord kon zijn schoenen niet droog houden als hij in een soort 

trechter moest mikken  om de urine buitenboord te krijgen. Bijkomend verschijnsel van de 

kleine boot was dat we heel veel met de lijnen in elkaar zaten. Maar met engelen geduld 

werden die elke keer door de bemanning uitelkaargehaald. 

Ondertussen werden we door de eigenaren van de boot goed verzorgd met koffie, soep, 

broodjes hamburger, chicken wings en frisdrank. Ja, ze hielpen zelfs bij enkele ‘angstige 

vissers’ bij het aan de haak doen van de zagers en woren. 

Uiteindelijk wist iedereen vis te vangen, Halverwege de dag werd duidelijk dat Gerard de 

meeste vissen zou gaanvangen; hij takelde ze achter elkaar binnen. 

Gezamelijk werden er ruim 70 vissen aan boord gehaald, bestaande uit wijting, gul en een 

paar botjes. Onder een heerlijk najaarszonnetje  voeren we rond half 4 weer terug naar de 

haven. Aan boord werden de meeste gevangen vissen door de bemanning schoongemaakt en 

om 4 uur konden we met de auto de terugreis naar Nuenen weer beginnen. Een geslaagde dag, 

met heerlijk novemberweer en als afsluiting een hapje bij een bistro op de terugweg. 

Zeker voor herhaling vatbaar. 

Hans 
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15 Audit 
 

Op 28 november 2014 werd ons gilde geauditeerd door auditor de heer Piet Vromans namens 

de KNSA. De audit duurde bijna 2 uur. Nadat de auditor aan de KNSA heeft gerapporteerd 

worden wij in kennis gesteld over de definitieve uitslag. Op 12 december kregen we een brief 

van de KNSA dat wij voldoen aan alle normen van het programma Basiscertificering en werd 

ons het Certificaat KNSA Basiscertificering toegestuurd. Op dinsdag 6 januari 2015 (de eerste 

dinsdag van de maand) werd door onze kapitein Ton de Brouwer het certificaat onthuld. 

 

Ted 

 

 

 

 

 

 

16 Wildschieten 
 

Op zondag 14 december 2014 werd het wildschieten gehouden, waarbij in totaal 20 schutters 

meededen. Noemenswaardig is dat Jan Sleegers met 49 punten de 1
e
 prijs, Willy van der 

Sterren met 47 punten de 2
e
 prijs en Twan van de Mortel met 42 punten de 3

e
 prijs behaalde. 

Uiteindelijk keerden alle deelnemers met een prijs naar huis. 
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17 Bepaald niet erg gildebroederlijk 
 

Voor het nieuwe vaandel van St.-Annagilde. Met dit beroep op de goedgeefsheld van de 

burgerij trok in oktober van het vorig jaar opperman. G. S. in zijn woonplaats Nuenen langs 

enkele huizen om geld in, te zamelen. De opbrengst droeg hij echter niet af aan de 

penningmeester van het St. Annagilde maar hij stak die in zijn eigen zak. 

Het bestuur van St. Anna had er inderdaad wel eens over beraadslaagd hoe aan geld te komen 

voor een nieuw vaandel maar nooit had het iemand verzocht hiervoor te collecteren. Het 

initiatief was geheel van S. zelf uitgegaan. Maandagmiddag stond hij, verdacht van 

bedriegerij, voor de Eindhovense politierechter. Hier bleek dat de opperman graag dronk en 

zich dan wel eens vreemd gedroeg. De ingezamelde gelden had hij inmiddels toch aan het St.-

Annagilde afgedragen. De politierechter veroordeelde tot fl. 40.-- boete subs. 8 dagen 

hechtenis. De officier van Justitie had 3 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf geëist met een 

proeftijd van 2 jaar en fl 20.--  boete subs. 4 dagen hechtenis. Daarnaast vond hij ook 

ondertoezichtstelling van een bureau voor alcoholisme noodzakelijk. 

Het vrĳe volk : democratisch-socialistisch dagblad 9-06-1962   


