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1 Inleiding.
Naast vele hoogtepunten werd 2017 gekenmerkt door het wegvallen van
Gildebroeder Jan van Maasakkers waaraan wij een speciaal Schutje hebben
geweid, en Gildezuster Henny Visser Lentz (Zie verder in dit Schutje). Gelukkig
hebben ze wel vele goede herinneringen achtergelaten. We zullen ze gedenken.
We waren weer behoorlijk actief in 2017. Er werden nieuwe Gildebroeders
aangenomen, we hadden jubilarissen en waren veel activiteiten waaraan
behoorlijk wat Gildebroeders deelnamen. Zo deden we weer mee met de
inzameling voor de voedselbank op 30 juni en 1 juli. Een aantal gildebroeders
(Wim Kok, Ton de Brouwer, Hans Steinmann, Jan Vereijken, Ted Warmerdam
en Hans Visser) hielpen mee met voedsel en goederen inzamelen bij diverse
supermarkten.
We lieten ons ook goed zien bij de traditionele Gilde-activiteiten zoals
koningsdag, kringgildedag en het Landjuweel, Daar sleepten we prijzen weg.
Maar, er was ook ruimte voor bijzondere activiteiten, b.v. de Bierfesten, een
etentje etc.
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Een pluim verdienen de Gildebroeders die steeds weer, en soms met hulp van
Gildezusters, de steeds wederkerende activiteiten organiseren en goed
verzorgen. Denk aan de dinsdagavonden, de inloopochtenden met schieten op
zondag, het wildschieten, het prinsschieten of een snertmiddag. Het loopt
allemaal op rolletjes. Tel je daarbij het onderhoud van het terrein en onze
spullen dan blijkt dat het Gilde behoorlijk actief is.

2 Nieuwjaarsbijeenkomst
De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van het St. Annagilde Nuenen-dorp werd
gehouden op zondag 8 januari 2017. De nieuwjaarswens werd uitgesproken door
onze kapitein Ton de Brouwer. Een speciaal welkom was er voor Gildebroeder
Henk van Rooij die na een lang ziekbed herstellende was en zich met zijn vrouw
Anita graag weer liet zien op deze bijzondere bijeenkomst

De jubilarissen, Riny van Rooij 40 jaar gildebroeder, Jan Sleegers 12 ½
gildebroeder en Theo van Tuijl 12½ vriend van het gilde werden gehuldigd.
Kapitein Ton de Brouwer sprak iedere jubilaris persoonlijk toe en zette ze in het
zonnetje. De gildebroeders Willy van der Sterren, Roy van Eerden, Koen de
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Brouwer en Wouter Verberne werden na het plechtig uitspreken van de belofte,
waarbij ze het vaandel vasthielden aangenomen als gildebroeder.
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Drie generaties de Brouwer.

Na het officiële gedeelte werd de nieuwjaarsbijeenkomst heel gezellig verder
gevierd.
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3 Overlijden Gildezuster Henny (Hendrikje Elisabeth) Visser
Lentz

Op 14 februari 2017 overleed geheel onverwachts onze gildezuster Henny
Visser-Lentz. Henny werd 76 jaar. Henny droeg het Gilde een warm hart toe en
was er vanaf het begin dat Hans erbij was bij veel activiteiten aanwezig. Henny
behoorde met, Juliette Aarts en Greet Thomasse tot het groepje dat onder
leiding van Tonny Brouwers het Schutje samenstelde/bijeen plakte en afdrukte.
Dat was heel wat meer werk dan nu.
Henny opereerde graag op de achtergrond. De laatste jaren werd het steeds
moeilijker voor haar om bij de gilde-activiteiten aanwezig te zijn. Vooral haar
gezondheid, het wegvallen van oude bekenden en vrienden, alsmede de door
haar ‘geproefde’ veranderende sfeer waren daar, volgens haar debet aan.
De crematieplechtigheid vond op
21 februari 2017, onder grote
belangstelling, plaats in de aula
van het crematorium te Heeze.
Namens ons gilde sprak Ton de
Brouwer.
Vrijwel alle gildebroeders,
gildezusters, eredeken, gildeheer,
vrienden en vriendinnen van het
gilde waren hierbij aanwezig.

Henny was een fijne gildezuster.
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4 Snertmiddag
Op zondag 5 maart 2017 vanaf 14:00 uur werd door de evenementencommissie
de traditionele snertmiddag gehouden in de Vaan, waar 18 personen aan
deelnamen om te trachten de snert op te maken. Een en ander was door Jan
Vereijken en Peter Hoeks uitstekend verzorgd. Bij het nuttigen van de snert
werd tot volle tevredenheid roggebrood met katenspek en zult geserveerd.

5 Koningsdag
Op donderdag 27 april 2017 werd Koningsdag gevierd op het gildeterrein. Er
waren diverse activiteiten. Het was niet alleen gezellig er werd ook goed
geschoten. Totaal deden er 17 schutters mee en werden er 259 schoten gelost op
12 puisten met een gemiddelde van 22 schoten per puist (een record).
Noemenswaardig is dat Gijs de Brouwer 3x, Jan Vereijken 2x, John Swinkels,
Marco Arts, Ted Warmerdam, Christel de Brouwer, Willem Ligtvoet 2x, en Bart
van Lieshout met een prijs naar huis gingen. Door de evenementencommissie
een goed georganiseerde Koningsdag.
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6 Kringgildedag pinkstermaandag 5 juni 2017

Het Evoluon, ooit het epicentrum van vernieuwing was
maandag 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.
Lange tijd heeft het erna uitgezien dat de Kringgildedag
niet zou doorgaan maar gelukkig is er een initiatief
ontstaan om toch een Kringgildedag te organiseren. Een
Kringgildedag waar alle gilden de handen ineen hebben
geslagen, om gezamenlijk de jaarlijkse traditie in ere te
houden, geholpen door gildebroeders, gildezusters en
vrijwilligers om samen de Kringgildedag te maken. Na ‘s morgens de
eucharistieviering en de koffietafel in het Evoluon trokken de vijftig gildes in de
optocht mee rondom het Evoluon. Na de presentatie van alle gilden aan de
genodigden, vond de officiële opening plaats. Na de officiële opening gingen de
diverse individuele en groepswedstrijden van start op de wedstrijdvelden
rondom het Evoluon.
Bij het openingswoord worden 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', klinkt het door de speakers op het grasveld bij het
Evoluon.
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7 Een zilveren schild met veel historie en een gouden randje.
Het was een mooie zonnige dag die 25 juni 2018. Het Gilde van Huissen
(Officieel, een fusie tussen de Gilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius
binnen de stad Huissen.) had binnen het programma van het jaarlijkse
koningsschieten ruimte gemaakt voor iets heel speciaals.
Onze Gildebroeder Johan Oomen zou een door hem op een veiling gekocht
honderden jaren oud zilveren schild, dat ooit toehoorde aan het Gilde, schenken
aan het Gilde. Burgemeester, oudheidkundigen de lokale pers en het hele Gilde
waren uitgenodigd om dit moment mee te maken. Al vroeg in ochtend
vertrokken Johan en Hans Visser naar Huissen. Johan had het schild mooi
gepoetst en ingepakt bij zich en Hans zorgde voor vervoer. Eerst werden onze
Gildebroeders als eregasten ontvangen bij de ochtendmis om direct erna een
kopje koffie te genieten en aan te schuiven bij het Gildediner in het prachtige
Gildehuis.
Een van de aan het Gilde verbonden oudheidkundigen startte het officiële
gedeelte met een prachtig verhaal over het verdwenen schild. Niet alles was
meer bekend maar waarschijnlijk zijn in het verleden meerdere schilden
verkocht en is een deel zelfs via omzwervingen in Engeland weer terug
gekomen in Nederland en daar op een veiling beland. Johan altijd alert en
geïnteresseerd in het erfgoed van de Gilden ging naar de veiling en besloot
meteen het schild te kopen.
Na dit mooie verhaal,
waaruit eveneens bleek
dat het schild een grote
emotionele waarde
vertegenwoordigde voor
het Gilde, overhandigede
Johan het schild aan het
officie. Iedereen mocht
het even vasthouden en
er met verwondering
maar vooral verbaast naar
kijken.
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Na enkele toespraken tijdens het diner en ergens tussen soep en aardappels
waagde de geschiedkundige voorzichtig te vragen of er misschien nog een ander
schild in bezit was van Johan. Dat was zo! Was het dan misschien verwisseld?
Dat was niet duidelijk. In ieder geval was het geschonken schilde niet het juiste.

Johan en ik besloten nog dezelfde dag terug te rijden naar Eindhoven en dit te
controleren. Daar lag het juiste schild. Als de donder weer naar Huissen waar
men het toetje allang op had en het feest midden in Huissen voortzette.

Wat was men blij met het juiste en het nu helaas ongepoetste schild.
Maar, het kreeg nu wel een gouden randje.
Hans
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8 Kermis 2017 8-10 juli
Traditie moet er zijn! Kermis kenmerkt de start van ons gildejaar. Ieder jaar
hetzelfde en toch helemaal anders.
Ook dit jaar hadden we weer eens prima weer. De opstelling van de gilden was
tussen de herrie makende draaimolens en sirenes van de diverse attracties. Met
muziek voorop was het goed ‘gaan’ zoals een gilde doet.

Geleidelijk verdween het kabaal en nam de
muziek het over. Kinderen liepen mee met
de optocht naar het stadhuis en bezoekers
van Nuenen, die toevallig langs de route
stonden, vroegen wat we daar aan het doen
waren. Niet verrassend, altijd leuk en nooit
hetzelfde.
Leuk waren de altijd andere woorden van
welkom die de burgemeester uitsprak
waarbij hij zoals gebruikelijk aangaf dat er
kermis in Nuenen was mocht dat nog niet
opgevallen zijn.
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Namens het gilde sprak de hoofdman van het St. Antoniusschut EeneindOpwetten , de muziek speelde zijn deuntje, er werd een vendelgroet gebracht en
we vertrokken met burgemeester en wethouders naar de kermis en het gratis
door de gemeente geschonken bier. Het was zoals ieder ervoer prima zo.
Ook kermismaandag verliep uitstekend hoewel we een goede route en mis (die
deze keer ontbrak) weer in ere moeten herstellen.
De brunch werd geschonken door Riny van Rooij en Pieter Meulendijk……
Eten en gezelligheid was er in overvloed

Het was een fijne en ontspannen dag.
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9 Overlijden Gildebroeder Jan van Maasakkers
Met zijn heengaan op 27 juli 2017
eindigt ook de jarenlange
vertegenwoordiging van de familie Van
Maasakkers in ons gilde.
Toen rond 1965 het gilde dreigde te
gaan slapen was het Johan van
Maasakkers, Jan zijn vader, die samen
met zijn vrouw Anna kans zag om het
gilde op de been te houden.
Drie zonen, Henk, Jan en Theo werden
als eersten ingelijfd bij het St Annagilde.
Jan was – zowel in levensjaren als ook
in gildejaren – onze oudste gildebroeder.
49 Jaar officieel lid van het St.
Annagilde Nuenen-dorp.
Een trouw lid. Niet ‘n op de voorgrond
tredend lid. Het ging Jan ook niet om het schieten bij het gilde. We hebben Jan
in al de voorbije jaren bijna nooit één schot zien lossen met kruisboog of
geweer.
Jan had andere gildekwaliteiten. Hij zorgde op de achtergrond goed voor de
honger en vooral dorst van de gildebroeders.
De opening van ons nieuwe gildejaar - met Nuenen kermis - ging na de H. Mis
altijd gepaard met een door Jan aangeboden en zeer uitgebreide en goed
verzorgde koffietafel.
Veel nieuwe koningen werden door Jan ingehaald in Apollo en hun werd dan
door Jan de traditionele aarden pijp en de erewijn aangeboden.
Jan was, zonder te schieten, zonder zelfs ooit Koning te zijn geweest, een
gildebroeder die begreep dat de essentie van het gildebroederschap de
saamhorigheid van het met elkaar omgaan is.
.Jan heeft onze gildespreuk uit 1609 “Waert ombenyt” met ere uitgedragen.
.
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10 Prins- en Prinsesschieten
Op het gildeterrein aan de Pastoorsmast organiseerde het St. Annagilde Nuenendorp op 27 augustus 2017 het Prins(es)schieten. Er wordt geschoten met een
kruisboog op een gipsen vogel.
Na een welkomstwoord door kapitein Ton de Brouwer en de loting en werd er
een aanvang gemaakt met het schieten.
Een 16 tal gildebroeders deed eraan mee en uiteindelijk was het gildebroeder
Ted Warmerdam die het laatste stukje van de vogel eraf schoot en zich Prins
mocht noemen. Na het Prinsschieten werd er door een 5 tal gildezusters
geschoten op de fel begeerde Prinses wisselbroche. Uit eindelijk was het
gildezuster Christel de Brouwer die zich voor de tweede maal Prinses schoot. Na
de wedstrijd werd het wisselschildje door onze kapitein opgespeld bij Ted
Warmerdam en de wisselbroche bij Christel de Brouwer
Mede door het prachtige weer een gezellig en goed georganiseerd
Prins(es)schieten.
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11 Landjuweel bij Groot Gaesbeeker Gilde te Soest
Op zondag 3 september 2017 organiseerde het Groot Gaesbeeker Gilde het 19e
Brabantse Landjuweel 2017 te Soest. Een landjuweel is een Brabants
gildetreffen op federatieniveau met als hoogtepunt een Gildedag, welke een
grootsere opzet heeft dan de reguliere Kringgildedagen en Vrije Gildedagen.
Een Brabantse landjuweel wordt eens in de 7 jaar gehouden.
Na de opening van de gildedag en vendelgroet begon de optocht, waaraan 123
gilden deelnamen.
Vervolgens begonnen de wedstrijden. Het St. Annagilde Nuenen-dorp deed mee
aan diverse disciplines, zoals koning schieten, trommen, vendelen,
geweerschieten op de wip en kruisboogschieten op de wip.
Bij het onderdeel geweerschieten op de wip leverde Koen de Brouwer een
mooie prestatie, maar kon bij de eindstrijd geen prijs behalen.
Het 4-tal kruisboogschieten op de wip van het St. Annagilde Nuenen-dorp
bestaande uit Ted Warmerdam, Peter Hoeks, Wim Kok en Jan Sleegers behaalde
57 punten (maximale score 60 punten) en won daarmee de 3e prijs.
Bij het kruisboogschieten op de wip individueel deden zowel Wim Kok als
Peter Hoeks met 25 andere kruisboogschutters mee aan de eindstrijd. Bij de
vierde boom met een plaatje van 4 cm moest Peter Hoeks afhaken. Wim Kok
hield vol en uiteindelijk behaalde hij op een voortreffelijke wijze de 3e plaats.

Wim Kok als prijswinnaar
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Daarna konden Wim Kok en het 4-tal zichtbaar trots het zilver voor de 3e plaats,
onder luid gejuich en applaus, gaan ophalen.
Een goed georganiseerd Landjuweel 2017 met prachtig mooi weer.

Het viertal als prijswinnaar
En………… wat lol.
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12 Gezamenlijke activiteit en teeravond
Op 10 september vond de gezamenlijke activiteiten gevolgd door de teeravond
plaats
Na het verzamelen op het gildeterrein werd op eigen gelegenheid vertrokken
om een bezoek te brengen aan het DAFMUSEUM Tongelresestraat 27
Eindhoven ,waar meer dan 85 jaar DAF geschiedenis is te vinden
De geschiedenis van DAF gaat terug tot 1928, toen de broers Hub en Wim van
Doorne de basis legden voor wat vandaag de dag DAF Trucks is.
Wat begon als een kleine machinefabriek en smederij,
ontwikkelde zich tot de snelst groeiende
truckproducent van Europa. Dit bezoek duurde
tot ongeveer 16.00 uur waarna we ons begaven
naar Café 100 Watt. Het proeflokaal van de
Stadsbrouwerij Eindhoven hartje Eindhoven in
de Oude Schellensfabriek voor de ultieme
bierbeleving bij de bron, 14 taps met wisselende
bieren
Na nog wat te hebben gedronken keerden we
om 17:30 uur naar het gildeterrein om het vlees,
klaargemaakt op de maxi Skottel braai, naar
binnen te werken. Een door de evenementen
commissie georganiseerde zeer geslaagde teerdag.

13 Bevrijdingsbijeenkomst
Op 22 september 2017 was het 73ste jaar van de bevrijdingsherdenking. Om
18:30 uur liepen de Nuenense gilden voorop, van het kerkplein naar het klooster
waar om 19:00 uur de bevrijdingsceremonie plaats vond. Hier werd de fakkel
met het vuur vanuit de militaire auto overgedragen aan burgemeester Maarten
Houben en de jeugdburgemeester. Zij ontstaken het bevrijdingsvuur.
Door de burgemeester en de jeugdburgemeester en andere genodigden werden
een aantal kransen gelegd. Na de bevrijdingstoespraak van de burgemeester
werd door de Nuenense gilden een vendelgroet gebracht en werd er 1 minuut
stilte gehouden waarna de “Last Post” ten gehore werd gebracht, gevolgd door
het Wilhelmus.
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14 Wildschieten

Op zondag 17 december 2017 werd het wildschieten gehouden, waarbij in totaal
18 schutters meededen. Noemenswaardig is dat Twan van de Mortel met 36
punten de eerste prijs behaalde, Peter Hoeks met 29 punten de 2e prijs en Wim
Bocken samen met Peter van Gestel de 3e prijs behaalde. Uiteindelijk keerden
alle deelnemers met een voldaan gevoel en een prijs naar huis.
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