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St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.
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email: info@st-martinusgilde.nl

www.st-martinusgilde.nl

________________________________________________________
Beste gildebroeders en zusters,
Alweer de 142e uitgave van “Het Martinuske”. Met deze keer leuke verhalen van Frank van
Leeuwen, Lisette Fijn en Wies van Leeuwen. 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.
Koningsdag 2019
Kempenschieten 2018-2019.
Familiedag op het schietterrein.
Kringgildedag Gerwen
Kees Hoeks onfortuinlijk op de Franse weg.
Agenda 2019.
Verjaardagen juni t/m aug.

Mededelingen van de overheid:
•

•

•

•

15-16 juni Sacramentsprocessie
Zaterdag om 13:00 uur verzamelen we bij de kerk voor het versieren van de route.
Zondag om 9:30 uur verzamelen we in het gildehuis, 9:45 uur vertrek naar de kerk.
Om 14:00 uur starten we met het opruimen van de route. Kom a.u.b. zaterdag en
zondag met zoveel mogelijk mensen, dan is het karwei snel geklaard. Na afloop is er
koffie met gebak in het gildehuis.
Vrijdag 21 juni Uitwisseling met het St. Jorisgilde Bergeijk
De activiteiten starten om 19:00 uur in het gildehuis. We hopen op een goede
opkomst bij deze verbroedering en kunnen ons daarmee een goede gastheer tonen.
Zondag 7 juli fietstocht.
Aanvang 13:00 uur op het schietterrein. We beginnen met koffie, daarna gaan we
schieten voor de Ellenteut, Turfschipper en een dames wedstrijd voor niet leden.
Daarna vertrekken we voor een fietstocht van ongeveer dertig kilometer (met een
stop). Om 17:00 uur gaan we naar het gildehuis voor de BBQ of wokken. Geef je op
voor 3 juli, met vermelding van je voorkeur. Kosten € 10 euro p/p.
Nieuwe website St-Martinusgilde
De nieuwe website is bijna klaar en zal een spoedig in de lucht komen. Mocht je
onvolkomenheden aantreffen geef ze dan a.u.b. aan ons door.
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Koningsdag 2019, door Frank van Leeuwen.

Dit jaar was het een zeer
druk weekend waarin we
ook Koningsdag hebben
gevierd. In de vroege
ochtend hebben een 7 tal
schutters en een 4 tal
gildebroeders een aantal
tenten opgebouwd op ons
schieterrein “De Bronzen
Toppen” voor de afkamp
en prijsuitreiking van de
Kempenschutters op
zondag. Daarna zijn ook
deze gildebroeders naar
huis gegaan om zich om
te kleden voor de
rondgang en de aubade
ter gelegenheid van
Koningsdag 2019.Iedereen heeft zich verzameld in het dorpspark dus ook Jules die weer
vrolijk was opgetooid voor deze dag. Maartje ging samen met Jules trots en fier voorop.
Maar er was ook iets nieuws te melden: Karin Moonen heeft haar eerste optreden als
tamboer meegemaakt. Ze heeft de hele winter thuis flink geoefend en na wat rondjes bij de
molen en boven in het gildehuis moest het er maar eens van komen. Nou we kunnen stellen
Karin haar 1e optocht prima geslaagd is, ondanks de zenuwen. Dus Karin welkom bij de
tamboers en we gaan er gezellig tegen aan. Na de rondgang hebben we nog net voor de
regenbui een aantal leuke foto’s gemaakt in het schilderij om deze in te dienen voor een prijs
van “De Drie Linden“ Jules, Maartje en Frans hebben zich in bochten gewrongen om in de
lijst te passen terwijl Lisette de foto’s maakte. Karin en Maartje hebben een selectie gemaakt
en ingestuurd voor de wedstrijd. Inmiddels hebben we het nieuws ontvangen dat de
beschikbare prijs gewonnen is door Maartje en Jules. Proficiat en geniet er samen van.
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Kempenschieten 2018-2019, door Frank van Leeuwen.

Op zondag 28
april was het
vroeg dag voor
de schutters en
de ondersteunde
gildebroeders op
het schietterrein
“De Bronzen
Toppen”. De
tenten die
zaterdag
ochtend
opgebouwd
waren moesten nog voorzien worden van tafels, stoelen en de schietbomen moesten gereed
gemaakt worden. Natuurlijk was de koffie al klaar dus iedereen kon een welverdiend bakkie
nuttigen. Ook was het horeca team uitgebreid met de nodige gildezusters.
Afgelopen jaar zijn we met 11 schutters naar 7 wedstrijden geweest om onze punten te
verzamelen. Er waren 3 schutters uit Luyksgestel die nog moesten strijden voor hun zilver.
Dat waren Peter Bax jr., Marijn Schippers en Frank van Leeuwen. Helaas was de
concurrentie te sterk voor Peter en Marijn en vielen ze buiten de prijzen. Frank had ook pech
want door een fout in het toepassen van de reglementen werd hem de 1e prijs ontnomen en
werd hij derde. Frank heeft s’avonds protest aangetekend en dat was maar goed ook want
hij is nu de trotse bezitter van de 1e prijs vrije hand ere klasse. Het viertal opgelegd
bestaande uit Noud Verspeek, Frank van Leeuwen, Janpaul Zwegers en Marijn Schippers.
Het afkampen en de prijsuitreiking zijn prima verlopen en door de inzet van alle helpende
gildezusters en broeders is dit allemaal mogelijk gemaakt. Men was onder de indruk zoals
het verzorgd was. Ook
financieel is het goed
uitgepakt voor de kas.
Zondag avond is er al flink
opgeruimd maar helaas
moesten de tenten wachten
tot maandag omdat ze nat
waren van de regen
Tot slot schutters proficiat
met de prijzen en alle
gildezusters en broeders
hartelijk dank voor jullie inzet
en tijd. Zo doen we dat bij
Sint Martinus in Luyksgestel.
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Familiedag op het schietterrein, door Lisette Fijn.
Tijdens het Pinksterweekend is mijn
familie massaal op bezoek geweest in het
Brabantse. Op tweede Pinksterdag was
Frank namelijk jarig en daar hoorde een
feestje bij. Daarnaast was dit de uitgelezen
gelegenheid om ook een keer kennis te
maken met het ‘Schieten bij het Gilde’. Na
al mijn verhalen (en die van Frank
natuurlijk) wilden niet alleen de mannen,
maar ook de vrouwen in de familie wel
eens een schot wagen. Op zondag kwam
mijn oudste broer met vrouw, kinderen en
aanhang al in de middag richting Brabant.
Na een gezellige barbecue bleef iedereen
slapen. Overal in huis lag wat. In totaal 13
man-vrouw. Een gezellige bende dus. Op maandagochtend moest iedereen vroeg op, want
om 10:00 uur werden we verwacht op het schietterrein. Daar was inmiddels ook mijn jongste
broer met vrouw en dochter gearriveerd, zodat de groep inmiddels uit 16 mensen bestond.
De koffie en thee mét koek stond al klaar toen we aankwamen. Daar hadden René en Stien
voor gezorgd! Een aantal gildebroeders hadden zich vrijwillig aangemeld om ons de fijne
kneepjes van het schieten te leren. René had zijn Brabants geweer meegenomen. Dat was
de eerste uitdaging. Frank zorgde voor de theorieles aan de hand van tekeningen. Men was
onder de indruk van de grote en zwaarte van het geweer. Vooral de mannen die dachten wel
even raak te kunnen schieten, vielen van hun voetstuk. De vrouwen deden het beter, maar
uiteindelijk won bij het afkampen mijn jongste broer. Bij de overige schietbomen kon met het
gewone geweer geschoten worden. Zowel opgelegd als vrije hand. René, Frans, Marijn,
Karin, Chris en Mika stonden klaar om iedereen te helpen. Met veel geduld werd uitgelegd
waarop geschoten moest worden en hoe je door het vizier moest kijken. Iedereen had het
enorm naar zijn zin. Al snel werd duidelijk dat schieten op een wip veel moeilijker is dan het
lijkt. Uiteindelijk hebben we niet op alle bomen geschoten, dat zou te lang duren. Van de
vrouwen was er maar 1 die 3 punten schoot. Bij de mannen moest er afgekampt worden.
Mathew, de jongste van 12 jaar, ging er bijna met de prijs vandoor, maar hij miste helaas het
laatste schot. Normaal gesproken wordt er een fles wijn uitgereikt aan de winnaar, maar
gezien de leeftijd van sommige deelnemers hadden Frank en ik een feestverpakking snoep
gekocht. Tijdens de prijsuitreiking kon er nog wat gedronken worden in het clubhuis. René en
Stien hadden dat fantastisch geregeld. Mede door het mooie weer is het een hele leuke
geslaagde dag geworden.
Iedereen heeft het superleuk
gevonden om een keer te kunnen
schieten. Het is dat mijn familie
helemaal in Gouda en omstreken
woont, want anders was het Gilde
16 leden rijker geworden! Ik wil
nogmaals René Hoeks, René en
Stien Das, Frans, Marijn, Karin,
Chris en Mika bedanken voor hun
medewerking aan deze
fantastische dag.
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Kringgildedag Gerwen, door Wies van Leeuwen
Onder een stralende zon werd deze dag begonnen in een particuliere tuin die er prachtig uit
zag. De bisschop ging voor in de dienst waar Pierre en Wies ook bij aanwezig waren. Na de
dienst werd in een andere tuin de koffietafel genuttigd die er ook goed uitzag. Om twaalf uur
vertrok de optocht. We starten met het minimale aantal tamboers en vendeliers. Tijdens de
optocht werd nog uitgebreid met een tamboer. Dit resulteerde ondanks (of dankzij) toch in
een tweede prijs in de optocht. Zeer onverwacht maar wel leuk. De schutters waren
teleurgesteld, volgens hun klopte er niks van de van de puntentelling. Het resulteerde toch in
een tweede prijs voor viertallen. Al met al toch een geslaagde dag.

Kees Hoeks onfortuinlijk bij fietstocht in Frankrijk, door Wies van Leeuwen
Kees Hoeks is in Frankrijk onfortuinlijk met de fiets ten val gekomen. Er stak een dame over,
met een flinke smak op de weg tot gevolg. Hij heeft er flinke schaafwonden overgehouden,
een hersenschudding en een gebroken helm maar verder gaat het naar omstandigheden
goed. Hij heeft vooral rust is nodig. Wij wensen hem een voorspoedig herstel.

Agenda juni – november 2019
Juni
2 juni
16 juni
21 juni
23 juni

Kringgildedag in Gerwen.
Sacramentsprocessie.
Uitwisseling St. Jorisgilde Bergeijk in Luyksgestel.
Nederlands Kampioenschap opgelegd.

Juli
7 juli

Fietstocht en barbecue.

September
1 september
8 september
11 september
15 september
15 september

NBFS geweerschieten Kring Maasland.
Eetfestijn.
Dodenherdenking Waalre.
Koningsschieten Groot Bergeijkse Gilden in de Weebosch.
NBFS toernooi V-T-B-S te Lage Mierde.

Oktober
5 oktober
13 oktober

Hoofdliedendag in Den Bosch.
Bedevaart Gerardus Weebosch.

November
3 november
9 november
10 november
11 november
16 november

Schietwedstrijd, Bronzen Toppen Luyksgestel.
Lampionnen optocht.
Gildemis.
Najaarsvergadering
Teeravond.
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Verjaardagskalender
2019
Juni

Juli

Aug

3 Dinie Waale (59)
10 Frank van Leeuwen (56)
30 Maria Gehoel (59)

9 Maria van Eyck (65)
29 Kees Hoeks (52)

7
8
13
25
27

Joke van de Heiden (78)
Jo van Hove
Andre Gehoel (66)
Piet van Eyck (65)
Henk Janssens (65)

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.
Jeu de boules.
Met de zomeravonden is het ook weer leuk om Jeu de boules te spelen. De baan is
voorzien van een nieuwe deklaag en ligt er perfect bij. Laat je talent maar eens zien!
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