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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 
 

2015 Was een jaar met blijdschap[ maar ook veel tranen. Marcel van den Reek en Martin van 

Rooij werden geïnstalleerd als Gildebroeder. Helaas overleden onze Gildebroeders Wim 

Amsen en Theo van Maasakkers. Gelukkig konden ze beiden nog meemaken dat ze 

onderscheiden werden en dat Theo ook nog eens zijn 50 jarig jubileum bij het gilde mocht 

vieren. (Lees verder over beide Gildebroeders in dit Schutje). Ook aan anderen werd weer op 

gepaste wijze aandacht gegeven. 

Verdere hoofdpunten dit jaar waren toch zeker de bezoeken aan de Brabantse Kluis te Aarle 

Rixtel, de Schutterij St. Martinus bij Château St. Gerlach te Houthem, het Europees 

Schutterstreffen in Peine en het Nederlands Militair Museum NMM op vliegbasis Soesterberg 

 (voor een klein aantal Gildebroeders). 

Ook dit jaar sleepten de ouderen maar vooral ook de jeugd weer veel prijzen weg en we 

hielpen hier en daar door gewoon aanwezig te zijn, te helpen en onze tradities uit te dragen. 

We werkten aan terrein, containers en schietinstallaties, troffen weer de eerste 

voorbereidingen voor het volgende EST enz. We waren weer druk. 

Natuurlijk was er nog veel meer. Over veel, maar niet alles, gaat dit Schutje. 

 

Hans 
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2 Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Op donderdag 1 januari 2015 was ons gilde vertegenwoordigd door Ton de Brouwer, Gerard 

Machiels en Peter Hoeks bij de nieuwjaarsreceptie van de parochie Heilig kruis. Overhandigd 

werd een peperkoek met als opschrift “Zalig Nieuwjaar St. Annagilde Nuenen-dorp”. 

 

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van het St. Annagilde Nuenen-dorp werd gehouden op 

zondag 4 januari 2015. De nieuwjaarswens werd uitgesproken door onze kapitein Ton de 

Brouwer.  

Marcel van den Reek werd geïnstalleerd als gildebroeder. Door omstandigheden kon Martin 

van Rooij niet geïnstalleerd worden en uitgesteld naar de voorjaarsvergadering 2015. Na de 

installatie van Marcel werd stilgestaan bij het werk wat Wim Amsen voor het gilde heeft 

gedaan. Hem werd door de kapitein een schildje omgehangen met de woorden “Ut signum de 

pretio” (ten teken van waardering). 

Hans Visser overhandigde de kapitein een schildje over de periode van zijn koningschap 2010 

– 2012 en 2012 – 2014. Op het schildje staat vermeld het op schaal gemaakte bolhoedje 

daaronder links het wapen van Weesp waar Hans is geboren, rechts het wapen van 

Amsterdam waar Hans is opgegroeid en in het midden het embleem/logo van het St. 

Annagilde Nuenen-dorp met daaronder de tekst “Bevoorrecht is de man die dit zilver dragen 

kan”. 

De kapitein schonk enige aandacht aan Willem van Weert die 12 ½ jaar vriend van het gilde 

was geworden en overhandigde hem een fles wijn. 
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3 Voedselbank 
 

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 2015 hebben Wim Kok, Ruud Kok, John Swinkels, Ton 

de Brouwer, Hans Visser, Peter Hoeks en Ted Warmerdam de voedselbank geholpen bij het 

leegmaken van een loods en het sorteren van geschonken voedsel en materialen. 
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4 Bezoek NMM  
 

Op 11 februari 2015 bezochten Hans, Gerard en Foppe het NMM Nederlands Militair 

Museum NMM op vliegbasis Soesterberg 

 

 

Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht werd 

opgericht staat 100 jaar later het Nationaal Militair Museum. 

 

In het Arsenaal zijn alle topstukken uit de Nederlandse militaire luchtvaartgeschiedenis 

verzameld in een spectaculaire vlucht! 
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Er zijn alle mogelijke militaire opjecten tentoongesteld , hierna enkele voorbeelden 

 

 

Bijzondere helm 

 

De trom komt uit het Fries kerkje in Schettens 

De helm van Schettens is aan de hand van 

vergelijkbare exemplaren uit andere collecties vrij 

exact te dateren op de periode 1620-1630. 

De helm valt typologisch gezien onder de gesloten 

Bourgondische stormhoeden. In Frankrijk en de 

zuidelijk Nederlanden ontstond een eigen gesloten 

Bourgondische stormhoed.  

Deze heeft specifieke eigen kenmerken zoals: 

rechthoekige ooguitsparingen met in het midden een 

omhoogstaande stang. 

 

 

Diepe trom 

 

De trom heeft een geelmetalen ketel 

en witte leren trekkers bestemd voor 

Nationale Militie 

Datering 1815 - 1856 

Materialen Ketel: Metaal, Vellen: 

Huid (Materiaal), Spankoord: Touw, 

Trekkers: Leer, Randen: Hout 

 

 
 

De trom lijkt erg op onze oude 

gildetrom 
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Renault FT17 

Dit type tank is door het 

Franse leger aan het eind van 

de Eerste Wereldoorlog aan 

het front ingezet voor 

infanterie-ondersteuning. De 

aanduiding 'FT' staat voor 

'Force de Terre'. In 1927 is 

door het Nederlandse leger één 

exemplaar, destijds 

'vechtwagen' genoemd, 

aangeschaft voor beproevings- 

en demonstratiedoeleinden. 

 Zelfs in de mobilisatie van 1939-1940 zijn er nog proeven mee gedaan om het militaire 

belang van de Waterlinie te demonstreren. 

 

 

Nabespreking door twee 

“deskundigen” 

 

 

 

Foppe 
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5 Martin van Rooij gildebroeder, Willy van der Sterren aspirant. 
 

Op dinsdag 7 april 2015 was de voorjaarsvergadering. 

Naast de gebruikelijke agendapunten kreeg deze vergadering een speciaal karakter door de 

installatie van gildebroeder Martin van Rooij. Normaal gebeurt dat tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst. Maar doordat de installatie van Martin op 4 januari 2015, door 

omstandigheden, niet door kon gaan werd deze verschoven naar de voorjaarsvergadering.  

Martin las ten overstaan van een vrijwel voltallig gilde en zijn familie de belofte hardop voor, 

tekende het Stamboek en was na het omhangen van de sjerp door de kapitein met hulp van 

koning en vaandrig een echte gloednieuwe gildebroeder. Kapitein, koning en vaandrig 

mochten hem als eerste feliciteren waarna zijn trotse ouders en oma volgden. 

Martin bedankte zijn oma voor het maken van zijn sjerp en bedankte verder een ieder voor het 

gestelde vertrouwen waarna hij de vergadering een consumptie aanbood. 

Verder werd Willy van der Sterren als aspirantgildebroeder ingeschreven. 

 

 

  

  

 

 

6 Koningsdag 
 

Op maandag 27 april 2015 werd Koningsdag gevierd met als activiteit schieten op de puist. 

Hieraan deden een groot aantal schutters mee. De prijs per puist was bijna volgens traditie, 

verse worst. 

In totaal werden er een 9 tal puisten weg geschoten door: Roy van Eerden, Peter Hoeks, Koen 

de Brouwer, Mark Machiels, Peter van Gestel, Ted Warmerdam (2x), Mia Verbruggen en Jan 

Sleegers. De viering van de Koningsdag was goed georganiseerd, was heel gezellig en verliep 

in een prima sfeer,  mede omdat ook de weergoden ons welgezind waren. 
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7 Vendelgroet Brabantse Kluis 

 
Op zaterdag 2 mei 2015 werden we (16 tal gildebroederzusters) hartelijk ontvangen door de 

Overste van het Missieklooster Heilig Bloed Zr.Ursel Beyerle en Zr. Thérèse Marie om met 

een vendelhulde het professiejubileum van 4 kloosterzusters te vierden. Nadat we de 

vendelgroet en een tromdemonstratie hadden gegeven werden we uitgenodigd op de koffie 

met zelf gemaakt gebak. 

Na afloop werden we uitgeleide gedaan door een aantal kloosterzusters, we keerden terug 

naar ons eigen gildeterrein en sloten het geslaagde bezoek af met een broodje en drankje. 
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8 Theo van Maasakkers 

Helaas kon Theo maar kort genieten van zijn 50 jarig jubileum dat hij op zondag 3 mei 2015 

mocht vieren met veel familie, vrienden, zorgverleners, gildebroeders en gildezusters. 

Al op Op 13 november 2015 overleed Theo op 68 jarige leeftijd na een langdurige ziekte. 

 

Zijn jubileum was een feest voor Theo en alle genodigden. Het was de uitdrukkelijke wens 

van Theo om dit op het gildeterrein te vieren te midden van zijn ‘eigen kringetje’; geen gedoe 

maar gezellig bij elkaar. 

Natuurlijk waren er een paar officiële momenten. Zo werd Theo namens het bestuur Kring 

Kempenland onderscheiden door Dré Bemelmans die de betekenis van het 50 jaar 

lidmaatschap verwoordde en hem het bijbehorende gouden schildje opspeldde. 

Hans Steinmann, onze 1e oude deken, verving Ton de Brouwer die op vakantie was, en ging 

op ludieke wijze in op het 50 jarig lidmaatschap van Theo waarna hij hem de gouden speld 

van ons St. Annagilde Nuenen-dorp opspeldde. 

En om bij goud te blijven, de altijd bescheiden Theo was duidelijk ‘verguld’ met zijn 

onderscheidingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al op 19 november 2015 waren we weer allemaal bij Theo. Nu voor de 

crematieplechtigheid in de Lumenzaal van crematorium Rijtackers te Eindhoven. 

Een trieste dag. 

Kapitein Ton de Brouwer heeft tijdens de plechtigheid namens ons gilde een 

woord gesproken. 
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9  Schieten met Oud Limburgs geweer bij Schutterij St. Martinus 

Op uitnodiging van de zoon van Wim en Nelly Derks  Wim jr, vertrokken op 2
e
 Pinksterdag 

25 mei 2015 een 12 tal gildebroeders en zusters naar Château St. Gerlach te Houthem om mee 

te doen aan "zestalschieten 2015" met het "Oud Limburgs geweer" 

Na een fikse regenbui aan het begin van de middag konden maar liefst 15 zestallen onder 

heerlijk warme omstandigheden en zelfs af en toe een zonnetje deelnemen aan het Houthems 

Zestalschieten op de schuttersweidevan Landgoed Chateau St. Gerlach. 

Teamleider Jan Vereijken formeerde snel een zestal bedacht voor het team de naam: "Nuenen 

Dwers" . De lijst net schuttersnamen ingediend en nadat de nodige pecunia waren betaald 

werd om de volgorde van deelname geloot. Van de 15 teams/zestallen die meededen trokken 

wij nummer 4. Het team bestond uit teamleider Jan Vereijken en de schutters: Jan Sleegers, 

Peter Hoeks, Rudi Kok, Gerard Machiels, Hans Visser en Wim Kok. 

Om precies om 13:15  uur werd een aanvang gemaakt met de wedstrijden. Het was wel even 

wennen voor onze schutters om met zo'n groot en zwaar geweer te schieten, maar uiteindelijk 

liep alles gesmeerd. Er werd door elke schutter 3 keer geschoten in totaal konden we als 

team/zestal maximaal 18 bolletjes (eigenlijk vierkantjes) er van afschieten. In de 1e rond 

misten we er 5. De tweede ronde waren we aardig op dreef en hadden "0"missers en in de 

derde ronde hadden we 1 misser. In totaal hadden we 48 punten en werden daarmee 2
e
. We 

behaalden 1 punt minder dan  de uiteindelijke nummer 1 ! 

Met een voldaan gevoel en een beker mee naar huis nemend, werd afscheid genomen van de 

familie Derks in Houthem en de organisatie van het zestalschieten.  Een zeer geslaagde, goed 

georganiseerde en gezellige dag met uiteindelijk mooi weer en een prachtige prijs!     
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10 Prijzen voor de jeugd 
 

Zondag 7 juni nam het Sint Annagilde Nuenen-dorp samen met 51 andere gilden deel aan de 

73
ste

 Kringgildedag bij het  Sint Joris Gilde te Bergeijk 

Deze stralende Kringgildedag was met name voor de jeugd van het Sint Annagilde een 

prijzenfestival 

Met Jan Verbruggen als coach en Gerard Machiels als begeleider werden de volgende prijzen 

behaald: 

Jan Sleegers eerste prijs vendelen in de klasse C 

Thijs Jacobs eerste prijs bij het trommen met een muziektrom, Jules Hellings kreeg een mooie 

oorkonde en een speld 

Koen de Brouwer, Martijn Machiels, Martin van Rooij en Wouter Verberne behaalden de 

eerste prijs met promotie bij het groepstrommen in de klasse B. 

Al met al een zeer geslaagde dag 
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11 Kermis 2015 

De kermis werd op zaterdag 11 juli 2015 d.m.v. een kanonschot traditioneel en officieel aan 

burgemeester M.J. Houben aangezegd. Dit jaar mocht ons gilde dat doen in de persoon van 

Ton de Brouwer onze kapitein. De vendelgroet werd door vendelier Jan Sleegers gebracht. 

 

Kermismaandag werd op 13 juli 2015 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. De mis werd omlijst met 

zang van Christel en Annemiek de Brouwer. 

Na de gildemis werd de brunch dit keer aangeboden door Ruud Kok en Peter Hoeks  

Een aantal gildezusters namen de verzorging op voortreffelijke wijze op zich. 

Maar liefst negen puisten werden verschoten. De gelukkige winnaars: Christel de Brouwer, 

Wim Kok, Martin van Rooij, Ted Warmerdam, Jan Vereijken, Ton de Brouwer, Gijs de 

Brouwer, Ruud Kok en Marcel van den Reek konden hun prijs in ontvangst nemen. Na het 

schieten op de puist, was het door de evenementencommissie georganiseerd “Worst eten”. 

 

 

 

 

12 Wim Amsen 

Zestien augustus 2015 overleed, na een lange strijd en een lang en kranig 

gedragen  ziekbed, onze geliefde gildebroeder Wim Amsen. Wim werd 

72 jaar. 

Wim was een echte verenigingsman en de stille drijvende kracht achter 

veel, vaak kleine onzichtbare maar zeker ook zeer zichtbare, activiteiten. 

Wim was wars van elke organisatie, commissies of clubjes in het gilde 

en pakte gewoon dingen aan die op zijn weg kwamen en waar hij 

verbetering mogelijk achtte. Natuurlijk maakte Wim deel uit van 

commissies etc. Maar, Wim was op zijn best als hij alleen en in zijn 

eigen tempo iets kon aanpakken. 

Wim was een rustige denker en spreker. In bijeenkomsten en 

vergaderingen was hij op zijn best met relativerende en soms cynische opmerkingen die een 

ieder dan weer aan het denken zette; alles met als doel het gilde te helpen. Wim was een man 

van zijn woord. Wat hij beloofde deed hij. 

Wim was natuurlijk ook de man die ‘De Vaan’ niet alleen beheerde maar die het ‘zijn 

Gildehuis’ maakte. Was er iets speciaals dan hielp Wil hem daar ook graag bij. 
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Een biertje was niet genoeg, daar moest iets meer bij. Natuurlijk, ook voordat Wim de 

beheerder was gebeurde dat. Maar Wim gaf daar zijn eigen draai aan. Was ‘De Vaan’ een 

goed gildehuis voor ons, Wim veranderde elke plank, lade, messenrekje, kastje en nog heel 

veel meer om het nog beter en gezelliger te maken. Bij dat alles nam hij graag zijn hond Bo 

mee die zich dan het gildeterrein toe-eigende. 

 

 

Als schutter nam Wim graag de boog ter hand en hij 

genoot van de uurtjes dat hij met het groepje 

boogschutters op de dinsdagen kon oefenen. 

Wim was een mensen-mens. Hij was er voor de 

gildebroeders en gildezusters en dan niet alleen 

omdat het een gilde was. 

Het schildje net de tekst  ‘Ut signum de pretio’ (ten 

teken van waardering) dat Ton hem tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst namens het hele gilde 

uitreikte kon het niet beter verwoorden. Helaas heeft 

Wim er maar kort van kunnen genieten. 

 

We zullen Wim missen. 

 

 

 

 

De crematieplechtigheid, met gilde eer, vond plaats op 21 augustus 2015 in het crematorium 

te Heeze gehouden.  

Onze kapitein Ton de Brouwer heeft tijdens de crematieplechtigheid namens ons gilde 

lovende woorden over Wim gesproken. Bijna alle gildebroeders waren hierbij aanwezig.  

 

Hans 

 

 

 

13 Europaschützenfest 2015 
 

Op 28, 29 en 30 augustus 2015 was het Europees Schutterstreffen te Peine. Ons gilde nam 

met 28 gildeleden deel aan dit driejaarlijkse gildetreffen te Peine. 

Een hoofdtaak was om onze koning Gerard Machiels te steunen bij het mogelijk veroveren 

van het Europees koningschap. Gildebroeders,- zusters en eredeken Willem Ligtvoet met zijn 

vrouw Jo-An verbleven gedeeltelijk in Algermisse (Gutshof Eucken), gedeeltelijk in een hotel 

in Sehnde en een ander deel  op een noodcamping in Peine 
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Deze camping was eigenlijk bestemd voor caravans en had slechts één douche. Op een hoek 

van het  terrein komen we onze tenten plaatsen. Voordeel was dat we ’s ochtends konden 

zwemmen en douchen in een lokaal zwembad op korte afstand van de camping. 

De donderdag avond was het verzamelen bij café Alte Liebe, waarna er gegeten werd bij de 

Italiaan. Na het eten richting feestterrein (XXXL) om de sfeer te proeven. 

Op vrijdag 28 augustus 2015 werd Ton de Brouwer afgezet in Peine, die naar een Algemene 

EST-vergadering met kerkdienst ging. Daarna zijn allen te voet naar het station gelopen om 

met de trein naar Braunschweig te gaan. Daar aangekomen was het jammer (te laat) om nog 

met de stoomlock te rijden. Na het bezichtigen van deze mooie oude stad ging het weer terug 

naar Peine. 

Zaterdag 29 augustus 2015 woonden we  het koningschieten bij om Gerard Machiels aan te 

moedigen. Het avondeten werd met zijn allen genuttigd bij de plaatselijke brouwer, zoals van 

te voren was afgesproken. Daarna weer terug naar de feesttent. 

Op zondag 30 augustus was het opstellen, onder een speciaal startnummer, in één van de 

zijstraten van de hoofdweg door Peine. Een geweldige sfeervolle en warme optocht volgde 

daarna. Er stond veel publiek langs de route. Jan Sleegers gaf tijdens de pauzes in de optocht 

een vendeldemonstratie. Dat werd zeer gewaardeerd. Ook onze tamboers waren geweldig . 

In het centrum werden onze gildebroeders begroet, door charmante in het lang geklede dames. 

Die gaven alle gildebroeders een roos. In de namiddag gaven de tamboers onder luid applaus 

nog een muzikale rondgang door het park  

‘s Avonds vertrok een aantal gildebroeders naar huis, de anderen ondernamen  de volgende 

dag de terugreis. Dit  Europees Schutterstreffen kan worden   genoteerd als blijvende 

herinnering met gezelligheid en internationaal broederschap. 

 

.Ted 

   

   

 

Nadat Jan Vereijken al eerder in de “Peine Algemeine” stond konden Dave, Bas, Foppe en 

Bjorn  niet achterblijven.(Zie de foto) 
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14 Prinsschieten St. Annagilde Nuenen-dorp 
 

Nadat de schietboom met gipsen vogel geprepareerd was kon zondag 13 september 2015 een 

aanvang gemaakt worden met Prinsschieten. Na een kort welkomstwoord van onze kapitein 

Ton de Brouwer werd er geloot. Een achttiental kruisboogschutters deed mee. Na 155 schoten 

was het Koen de Brouwer die het laatste stukje van de vogel eraf schoot en zich Prins mocht 

noemen.  

Na het Prinsschieten werd er ook nog door een zestal gildezusters geschoten voor de fel 

begeerde Prinses-wisselbroche. Na  het 19
de

 schot was Christel de Brouwer de winnaar en 

mocht zich Prinses noemen.  

Het wisselschild werd door de kapitein opgespeld bij Koen de Brouwer. Daarna speldde hij  

de wisselbroche op  bij  Christel de Brouwer. De wedstrijden vonden plaats op een mooie en 

gezellige nazomer dag. 

Wat je noemt een familiefeestje. 

 

  

 

 

15 Bevrijdingsherdenking 
 

Negentien september 2015 werd het 71ste jaar van de bevrijding herdacht. Om 18:30 uur 

liepen de Nuenense gilden voorop, van het kerkplein naar het oorlogsmonument (hoek 

Europalaan/Parkstraat) waar om 19:00 uur de bevrijdingsceremonie plaats vond.  Onderdeel 

van de ceremonie was het voorlezen van een gedicht door de Nuenense oorlogsveteraan Piet 
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Theunisse. Door de burgemeester en de jeugdburgemeester werden een aantal kransen gelegd 

en werd er 1 minuut stilte gehouden waarna de “Last Post” ten gehore werd gebracht, gevolgd 

door het Wilhelmus.  

Na deze plechtigheid vertrok de stoet naar met de Nuenense gilden voorop naar Het Klooster 

waar de gilden een soort erehaag vormden. Bij dit officiële moment werd de fakkel met het 

vuur vanuit een militaire auto overgedragen aan burgemeester Maarten Houben en de 

jeugdburgemeester. Zij ontstaken het bevrijdingsvuur. Na de bevrijdingstoespraak van de 

burgemeester werd door de Nuenense gilden een vendelgroet gebracht. 
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16 Kruisboogschieten 

 

Op 27 september 2015 was het bij St. Joris te Stratum de laatste keer van 4 keer 

kruisboogwedstrijden Kring Kempenland. Peter Hoeks en Wim Kok deden mee in de B klasse 

en promoveerden naar de A klasse met respectievelijk 17,25 en 17,0 punten gemiddeld. 

Ted startte in de A klasse en schoot er ook 20 van de 20 af maar dat hielp niet en dus 

degradeerde hij naar de B klasse.  

 

Vervolgens streden op 25 oktober 2015 streden Wim Kok, Peter Hoeks en Ted Warmerdam 

om het fel begeerde Zilveren Brabantkruis kruisboogschieten dat 4 keer plaatsvondt, bij het St 

Jorisgilde Gestel Blaarthem. Het gelukte niet om een prijs mee naar huis te nemen. Een en 

ander vond plaats op een mooie schietgelegenheid langs de Dommel. 

 

 

 

17 EST Leudal 2018 te Neer 

 
Peine is goed bevallen en sommigen kijken al ver vooruit naar het nieuwe  Europees treffen in 

de gemeente Leudal bij Neer in 2018. 

Op 28 september is een groep bestaande uit Jan en Ria Vereijken, Anke en Wim Kok, Wim en 

Nelly Derks, Ruud Kok, Peter Hoeks en Ted Warmerdam naar het Leudal gegaan om zich te 

oriënteren over het Europees Schutterstreffen te Neer in 2018. Hierbij het verslag. 

“Allereerst zijn we op bezoek gegaan bij de broer van Wim Derks die in Roggel woont (3 km 

van Neer) waar overigens ook Wim Derks is geboren. We kregen een rondleiding over het 

landgoed, waar nu o.a. een Bakkerijmuseum bij was. Er waren in totaal 9 bedden om te 

kunnen slapen. Het landgoed was groot genoeg om onze allergrootste tent (4 x 8 m)  neer te 

kunnen zetten. Na de koffie zijn we op weg gegaan naar Neer. Onderweg kwamen we de 

camping tegen, die niet eerder wilde boeken als februari 2018. Wel hebben we wat 

bescheiden meegenomen van die camping. 

Het schietterrein waar het O.L.S. in 2009 is gehouden is op een hele grote vlakte net buiten 

Neer gelegen. 

In Neer is één hotel ‘de Pastorie’ die al was vol geboekt voor 2018, er zijn 6 eetgelegenheden, 

4 kroegen en een bierbrouwerij de Lindeboom.  

We konden wel terecht in de Braampeel ongeveer 6 á 7 km van Neer vandaan, waar we een 

offerte voor hebben aangevraagd; die is tot 5 november 2015 geldig. 
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18 Teren 2015 
 

Op 11 oktober 2015 werden 22 gildebroeder -zusters ontvangen met koffie en gebak in het 

Klok & Peel museum te Asten We kregen een rondleiding en toelichting over zaken als ‘de 

klokken van de wereld, een wereld van klokken, het luiden van de klok, klokken gieten, Asten 

klinkt in de Notre Dame, klinken als een klok en de bejaard’.  

 

Daarna hadden we nog de mogelijkheid om de Peel en zijn mysterie, de zichtbare en 

onzichtbare natuur, de Peel aan zee, van Peelmoeras tot nationaal park en de bewoonde Peel 

en zijn dieren te bezoeken  Verder mogen we het bezoek aan de kruidentuinniet vergeten. 

Na terugkomst in ‘De Vaan’ werd op voortreffelijke wijze het eten geregeld en klaargemaakt 

door Peter Hoeks en Jan Vereijken en konden we aanvangen met het teren. Iedereen was het 

er over eens dat het weer een zeer geslaagde en gezellige teerdag was. 
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19 Verhuizing Heemkundekring op zaterdag 14 november 2015  

 

Op 14 november 2015 heeft ons gilde de Heemkundekring De Drijehornick middels de 

optocht van hun oude onderkomen (de kelder van het Klooster) naar hun nieuwe Heemhuis 

aan de Papenvoort te Nuenen begeleid. 

De optocht werd door hoofdtamboer Martin van Rooij met aan zijn zijde de jeugdtamboers 

Jules Hellings en Thijs Jacobs voorgegaan. 

Aangekomen op de Papenvoort heeft vendelier Jan Sleegers de vendelgroet verzorgd. Na 

diverse toespraken werd de nieuwe huisvesting van de cultuurhistorische vereniging geopend. 

 

 

20 Bezoek Omroep MAX 
 

Op 2 december 2015  maakte Omroep MAX video-opnamen op ons gildeterrein. 

De reden van het bezoek was dat de Nederlandse Volkscultuur met uitsterven bedreigd wordt 

en de jeugd geen of nog nauwelijks interesse heeft in Volklore zoals Omroep MAX dat 

noemde. Wij als Nuenense gilden in samenwerking met Het Heilige Kruis Gerwen en St. 

Antoniusschut Eeneind-Opwetten hebben dat proberen te weerleggen door de activiteiten te 

laten zien en door de woorden van Ton de Brouwer en Koen de Brouwer. De zelfde avond 

nog werden de opnamen nog uitgezonden bij “Tijd voor MAX”. 
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De verzamelde gilden bij Omroep MAX 

 

21 Wildschieten 2015 
 

Zondag 13 december 2015 werd het wildschieten gehouden. In totaal deden 21 schutters mee. 

Noemenswaardig is dat Wouter Verberne en Hans Steinmann beide met 41 punten de 1
e
 prijs 

behaalden en dat Jan Verbruggen en Wim Kok met 39 punten de 3
e
 prijs behaalden. 

Uiteindelijk keerden alle deelnemers met een voldaan gevoel, een te vroeg gestorven vogeltje 

of met een andere prijs naar huis. 

 


