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“Het Martinuske” 
  St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel. 

  Uitgave nr. 141.  Maart 2019. 

  email: info@st-martinusgilde.nl       www.st-martinusgilde.nl 

 ________________________________________________________ 

 

Beste gildebroeders en zusters, 

Met veel plezier presenteren we de 141e uitgave van “Het Martinuske”. Ook deze keer weer 

met een aantal belangrijke zaken zoals het jaarprogramma en de voorjaarsvergadering. 

Mocht je als gildebroeder/zuster ook wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze 

dan aan bij de info@st-martinusgilde.nl t.a.v. “redactie Martinuske”.  

 

Inhoud: 

• Mededelingen van de overheid. 

• Hoe gaat het met schutters van het gilde. 

• Carnaval 2019. 

• Voorlopig Jaarprogramma 2019. 

• Agenda voorjaarsvergadering 11 maart 2019 

• Verjaardagen. 

• Woensdagavond in het gildehuis. 

 

Mededelingen van de overheid: 

• Nieuwe website St-Martinusgilde 

De huidige website van het gilde is toe aan een opknapbeurt. Dit is nodig om 

(toekomstige) nieuwe mogelijkheden te kunnen benutten en het onderhoud 

gebruiksvriendelijk te maken. Inmiddels is men begonnen om een ontwerp voor de 

nieuwe website op te stellen. Na de bouw van het framewerk zal de inhoud van de 

oude website overgezet gaan worden, daarna kunnen eventuele nieuwe onderdelen 

worden toegevoegd. Volgens planning zal in de eerste helft van April de nieuwe 

website in de lucht zijn. 

 

• Jeu de boules 

De  baan is voorzien van een nieuwe deklaag. Deze ligt er nu perfect bij . Nu nog 

gildebroeders en zusters die mee willen doen, zodat deze baan vaak gebruikt wordt. 

We stellen voor op woensdagavond, bij goed weer, om half acht te beginnen. 
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Hoe gaat het met de schutters van de Guld?,  door Frank van Leeuwen. 

Nou die hebben het er maar druk mee. Is het niet een vleeswedstrijd op de zondagmiddag 

dan is er wel het Kempenschieten, het Brabants schieten of de onderlinge competitie op de 

Bronzen Toppen. Om maar met het laatste te beginnen, de onderlinge competitie wordt 

verschoten op de schaarse “vrije“ zondagochtenden op ons eigen schietterrein. Vanwege de 

weinige vrije zondagen en dat het soms pijpenstelen regende hebben we pas 4 tellende 

wedstrijden geschoten. Bij het Kempenschieten zijn de schutters op 23 september van het 

vorig jaar gestart met een serie van 7 tellende wedstrijden. Inmiddels zijn er 6 wedstrijden 

geweest en zie hieronder de individuele resultaten van onze schutters, opgelegd en vrije 

hand. De schutters zijn ingedeeld naar klasse. Te weten:  Ere, A, B, C en zelfs een senioren 

klasse 70+. 

Opgelegd      Vrije hand 

Rene Hoeks  23 punten   Rene Hoeks   21 punten  

Noud Verspeek 22 punten   Noud Verspeek 23 punten  

Frank van Leeuwen 26 punten   Frank van Leeuwen 29 punten     

Jan Paul Zwegers 28 punten   Jan Paul Zwegers 23 punten   

Henk Janssens 25 punten   Henk Janssens 22 punten  

Frans Schippers 27 punten   Frans Schippers 26 punten   

Mika Wijckmans 25 punten   Mika Wijckmans 26 punten  

Peter Bax jr.  30 punten   Peter Bax jr.  23 punten   

Chris Wijckmans 13 punten   Chris Wijckmans 22 punten       

Pierre Willems 12 punten   Pierre Willems 24 punten       

Marijn Schippers 29 punten   Marijn Schippers 22 punten 

Natuurlijk zijn er ook viertallen samengesteld maar de resultaten vallen eigenlijk een beetje 

tegen dus vermelden we ze maar even niet en wachten we af wat de resultaten van de 

wedstrijd in Valkenswaard hier nog aan gaan veranderen. Tot slot nog de resultaten van het 

Brabants Schieten. Dit is ook een reeks van 7 wedstrijden waarvan er nu 5 verschoten zijn. 

Naast de persoonlijke 6 punten voor de competitie wordt er ook iedere wedstrijd nog 

gestreden om de dagprijs. Dit gaat tussen de schutters die 6 punten hebben geschoten die 

dag. Ook hier zijn er altijd wel van Luyksgestel bij om mee te strijden. De resultaten tot nu 

toe: 

Peter Bax jr.  27 punten    Rene Hoeks  25 punten   

Henk Janssens 23 punten   Frank van Leeuwen 29 punten  

Frans Schippers 23 punten   Marijn Schippers 23 punten   

JeanPaul Stessens 21 punten   Noud Verspeek 26 punten   

Chris Wijckmans 22 punten              Mika Wijckmans 27 punten                        

Jan Paul Zwegers 26 punten 

Mocht er toch ergens een puntje teveel of te weinig genoteerd zijn, dan sorry bij dezen!    

Met vriendelijke gildegroeten, Frank. 

 

Carnaval 2019.  

De overheid van het St. Martinusgilde wenst al haar gildebroeders en 

-zusters een fijne carnaval toe en veel succes in het bijzonder aan zij 

die deelnemen in de optocht. 
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Voorlopig Jaarprogramma  2019 (definitief vast te stellen in de 

voorjaarsvergadering)  

Maart 

10 Maart  Schietwedstrijd, Bronzen Toppen Luyksgestel. 

11 Maart  Voorjaarsvergadering. 
 

April 

13 april   Uitwisseling met de Grensschutters. 

27 april   Koningsdag Luyksgestel. 

28 april   Afkampen Kempenschutters. 

 

Mei 

4 mei   Dodenherdenking Bergeijk. 

5 mei   Koningsschieten in Waalre. 

26 mei   Nederlands kampioenschap vrije hand. 

 

Juni 

2 juni   Kringgildedag in Gerwen. 

16 juni   Sacramentsprocessie. 

21 juni   Uitwisseling St. Jorisgilde Bergeijk in Luyksgestel. 

23 juni   Nederlands Kampioenschap opgelegd. 

 

Juli 

7 juli   Fietstocht en barbecue. 

 

September 

1 september  NBFS geweerschieten Kring Maasland. 

8 september  Eetfestijn. 

11 september  Dodenherdenking Waalre. 

15 september  Koningsschieten Groot Bergeijkse Gilden in de Weebosch. 

15 september  NBFS toernooi V-T-B-S te Lage Mierde. 

 

Oktober 

5 oktober  Hoofdliedendag in Den Bosch. 

13 oktober   Bedevaart Gerardus Weebosch. 

 

November 

3 november  Schietwedstrijd, Bronzen Toppen Luyksgestel. 

9 november  Lampionnen optocht. 

10 november  Gildemis. 

11 november  Najaarsvergadering 

16 november  Teeravond. 
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Uitnodiging: 

De overheid van het St. Martinusgilde nodigt al haar gildebroeders en -zusters 

uit voor de voorjaarsvergadering.  

 

Maandag 11 Maart 2019, aanvang 20:00 uur. 

Agenda:  

1. Opening door de hopman. 

2. Mededelingen door de hopman. 

3. Notulen van de algemene najaarsvergadering november 2018. 

4. Verkiezing Deken Schatbewaarder (penningmeester).* 

5. Vaststellen jaarprogramma 2019. 

6. Contributie 2019. 

7. Vissen bij Chris. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

*. Kandidaten voor de functie van Deken Schatbewaarder kunnen zich tot aanvang 

van de vergadering aanmelden. 

 

 

Verjaardagskalender 

                          2019 
 

Maart  April  Mei  

   
14   Marijn Schippers  (24)   7   Peter Bax  (53)   2  Pierre Willems (64) 

17   Chris Wijckmans  (47) 22   Jan Houbraken (75) 10  Wies van Leeuwen (67) 

25   Frans Schippers  (56)  14  Jan van Hout (70) 

  17  Mika Wijckmans (18) 

  21  Noud Verspeek (66) 

 

 

Woensdagavond in het gildehuis:  

Niks op TV?, zin in kaarten of een praatje?  Kom dan op 

woensdagavond ook naar het gildehuis. Om 20:00 uur staat de koffie 

klaar, grote kans dat je het gezellig vindt.  


