“Het Martinuske”
St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.
Uitgave nr. 140. December 2018.
www.st-martinusgilde.nl
________________________________________________________
Inleiding:
Beste gildebroeders en zusters,
Hierbij op de valreep het laatste Martinuske van dit jaar. De volgende aflevering
verschijnt in maart 2019.
Mededelingen van de overheid:
•

•

•

Met het stoppen van Eric Hoeks als 1e deken schrijver zijn we genoodzaakt
om zijn taken elders onder te brengen. Zijn taken binnen de overheid worden
overgenomen door de nieuwe deken schrijver, Pierre Willems. Voor de
website wordt aan een nieuwe opzet gedacht, met nieuwe mogelijkheden en
een gebruiksvriendelijke manier om de inhoud actueel te houden. Hennie van
Lent is hiervoor een voorstel aan het uitwerken. Hij zal tevens het Martinuske
en de publicaties in de Eyckelbergh verzorgen. Dinie Waale neemt de
Facebook taken op zich.
Frank van Leeuwen heeft tijdelijk de taak van deken schatbewaarder op zich
genomen. Het is de bedoeling om op termijn hier een definitieve oplossing
voor te vinden.
Uiteraard betreuren wij het vertrek van Eric Hoeks ten zeerste, maar we
respecteren zijn keuze en willen hem langs deze weg nogmaals dankzeggen
voor de vele jaren dat hij lid was van ons gilde en de bijzonder kundige wijze
waarop hij het deken schrijverschap invulde.

Uitnodiging:
Nieuwjaarsreceptie in het gildehuis
Vrijdag 4 januari 2019, om 20:00 uur.
We hopen samen met jullie allemaal op
het nieuwe gildejaar te proosten.

Dankwoord van Cisca Antonis,
Beste gildebroeders en zusters,
Ik wil alle gildebroeders en zusters bedanken
voor dit geweldig afscheid van Jan. Zijn wens
was dat het gilde een voorname rol zou
vervullen bij zijn afscheid. Een droom. Zo een
afscheid, het ontbrak aan niets, tot in de puntjes
verzorgd. En dan de serenades, kippenvel en
tranen, zo mooi. Dit was en is voor mij een grote
steun. Dit zal ik niet vergeten. Het fotoboek
vertelt mij een verhaal van een trieste maar
mooie dag. Ze laten zien wat ik niet allemaal zag, er zit warmte in en veel verdriet.
Dankjewel voor dit geweldig mooie boek. Bedankt, dit ook namens de kinderen.
Groeten, Cisca.

Verjaardagskalender:
December 2018

Januarie 2019

Februari 2019

2 René Das
16 Maartje van Gerwen
28 Tini Zwegers

4 Stien Das
10 Thea van Hoof
26 Luc Buyens
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19
19

Pauline van den Berg
Kees Waale
Hennie van Lent
Frank Houben

Kerst- en Nieuwjaarswens:
De overheid van St. Martinusgilde wenst al haar leden en hun dierbaren een fijne
kersttijd toe en een voorspoedig 2019.

