“Het Martinuske”
St. Martinusgilde, sinds 1595, Luyksgestel.
Uitgave nr. 143. September 2019.
email: info@st-martinusgilde.nl

www.st-martinusgilde.nl

________________________________________________________
Beste gildebroeders en zusters,
Alweer de 143e uitgave van “Het Martinuske”. Met deze keer bijzonderheden over het
eetfestijn. Mocht je als gildebroeder/zuster ook wetenswaardigheden voor ons gilde hebben,
lever ze dan aan bij de martinuske@st-martinusgilde.nl .

Inhoud:
•
•
•
•
•
•

Mededelingen van de overheid.
Eetfestijn 8 september 2019 indeling werkgroepen
Dagindeling GGB voor 15 september 2019 Weebosch
Bergeijk Remembers op 16 september 2019
Agenda 2019.
Verjaardagen sep t/m nov.

Mededelingen van de overheid:
•

Frank van Leeuwen is op vakantie in Sri Lanka door ziekte getroffen. Een
ziekenhuisopname op intensive care was noodzakelijk. Inmiddels is een
repatriëringsvlucht onder speciale begeleiding voor maandag 2 september gepland.
Frank zal daarna in het MMC in Veldhoven verder verzorgd worden.
Frank, Lisette en Thijs zullen hierdoor helaas niet bij het eetfestijn kunnen zijn. Wij
wensen ze alle sterkte in deze bijzondere situatie en hopen op een spoedig herstel
van Frank.

•

Het eetfestijn staat weer voor de deur. Een flinke klus waar we intussen de nodige
ervaring mee hebben. We gaan ons uiterste best doen om ondanks de afwezigheid
van Frank, Lisette en Thijs alles in goede banen te laten lopen. We wensen iedereen
veel energie en werk ze met plezier.

•

Uitnodiging ontvangen voor een International Meeting of Folklore Ensembles
'Prage Folklore Days' te Praag, Tsjechische Republiek. periode 23-26 juli 2020 .o
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Eetfestijn Indeling werkgroepen. (20190107)
Werkvoorbereiding: (Aanspreekpunt: Piet van Eijck / Frank van Leeuwen)
Namen medewerker(s).

Toebedeelde taak.

Kees Waale ( Pierre Willems back-up )
Rick willems
Piet van Eijck.

Kopie inschrijfbewijs opzoeken.

Ciska. Antonis.
Froukje Willems

Keuken coördinator.
Probleem oplosser / keuken coördinator.

René Hoeks.
Hennie van Lent
Pierre Willems / vervanger Kees, Piet
Kees Hoeks (evt bij noodzaak)
Henk Janssens van 15.00

Begeleiding van gasten naar tafel.
Begeleiding van gasten naar tafel.
Begeleiding van gasten naar tafel
Begeleiding van gasten naar tafel / Ober
Begeleiding van gasten naar tafel

Verkoop consumptiebonnen.

Andre Gehoel en Koen Drempels
Afr. tafels / voorzien van nieuw bestek.
Jullie van Doorn (tot 16.00uur) Fin van Doorn Afr. tafels / voorzien van nieuw bestek.
Wies van Leeuwen
Afr. tafels / voorzien van nieuw bestek.

René Das.

Ontvangst Gasten.

Horeca afdeling: (aanspreekpunt: Noud Verspeek )
Namen medewerkers.

Toebedeelde taak.

Noud Verspeek.
Jan Paul Zwegers.
Gijs Zwegers
Peter Bax jr.
Marijn Schippers (16.00 uur)
Frans Schippers. (16.00 uur)
Kees Hoeks.
Teun Zwegers
Wies v. Leeuwen

Bar.
Bar.
Bar.
Ober.
Ober.
Ober. / Afwas
Ober./ Begeleiding gasten naar tafel
Ober
.
Ober. / Afruimen tafels

Ronnie v Doorn ( vanaf 17.30 uur)

Ober.
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Keuken afdeling: (aanspreekpunt: Frank van Leeuwen, Ciska Antonis, Sjaan Janssens)
Namen medewerkers.
Toebedeelde taak.
Lyn Antonis
Amber Antonis
Fenne v Dijk/ Inge Zwegers.

Frietwagen.
Frietwagen.
Frietwagen / Keuken.

Sjaan Janssens / Maria van Eijck
Maria v Eijck
Dinie Waale
Hariëtte Janssens vanaf 12:00 / / Inge
Miranda v Leeuwen
Fenne v Dijk / Inge Zwegers.
Arianne Zwegers
Josephine Gehoel

Chef Keuken
+ Halve haan.
Soep.
Soep.
Kip,Vis, Schnitzel.
Kip,Vis, Schnitzel.
Salade / Appelmoes./ Flex inzet.
Stoofvlees + Halve haan.
Stoofvlees + Halve haan.

Theo van Riet
Ria van Leeuwen
Maria Gehoel
Mien Houbraken (17.00 uur)
Karin Moonen. (16.00 uur)
Mia van Hout (vanaf 17.00 uur)
Lies van Riet
Anneke van Lent (18.00 uur)
Chris Wijckmans
Frans Schippers

Afwas / voorspoelen / machine.
Afwas / Afdrogen.
Afwas / Afdrogen.
Afwas / Afdrogen.
Afwas / Afdrogen.
Afwas / Afdrogen.
Afwas / Afdrogen.
Afwas / Afdrogen
Afwas / diverse zaken
Afwas / ober

Stien Das
Anita Verspeek

Afwas bestek / Keuken. (toezicht toiletten)
Afwas bestek / Keuken. (toezicht toiletten

Carla Willems
Henk Janssens tot 15.00 uur
Saartje Hoeks ( 16.00 uur )
Joris Waale ( 16.00 uur)

Bediening.
Bediening. / begeleiding gasten naar tafel
Bediening.
Bediening en indien mogelijk nacht Za-Zo ??

Organisatie randgebeuren: (aanspreekpunt: Wies van Leeuwen)
Namen medewerkers.

Toebedeelde taak.

Wies van Leeuwen
Chris Wijckmans

Plaatsen bordjes en linten parkeren
Plaatsen bordjes en linten parkeren

Wies van Leeuwen
Chris Wijckmans

Ophalen / wegbrengen tenten en meubilair
Ophalen / wegbrengen tenten en meubilair

Gelieve zondag om 11.30 uur aanwezig te zijn in het gildehuis, om de werkzaamheden
door te nemen.
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Dagindeling GGB voor 15 september 2019 Weebosch
11.30-11.50 uur. Aankomst gilden op het plein bij de Gerarduskerk (direct
inschrijven voor het gaaischieten)
11.55 uur. Opstellen voor de optocht op in de volgorde tamboers,
bazuinblazers, hoofdvaandels, koningen, Keizers, B&W en beschermheer,
zilverdragers, gildebroeders en –zusters, Vendeliers.
12.00 uur. Vertrek optocht via Weebosch, Kapelledries, Weebosch, terug naar het vertrekpunt
Lengte optocht circa 900 meter.
12.20 uur. Gilden gaan langs de kerk af naar het processiepark en stellen zich aan de overzijde van
het grasveld op voor de massale opmars.
Genodigden gemeente, beschermheer en voorzitter stuurgroep gaan aan het begin van
het processiepark uit de stoet en blijven aan de rand staan.
Volgt massale opmars. De vendeliers blijven op het terrein staan voor een vendelgroet
Na de vendelgroet gaan we naar de podiumwagen voor de officiële opening.
Openingswoord door de voorzitter van de stuurgroep, vertegenwoordiger van het
Gemeentebestuur en beschermheer.
13.00 uur. Aanvang luchtbuksschieten op kleppen (tot 16.00 uur, daarna afkampen).
13.15 uur. Aanvang Gaaischieten alleen voor gekostumeerde gildebroeders/zusters.
14.15 uur. Aanvang Burgerkoningschieten met luchtbuks op vogel.
15.30 uur. Aanvang Koningschieten met kaliber 32 op vogel
( Openingsschoten : Burgemeester, Beschermheer, afgaande Koning), daarna in
volgorde van loting
16.30 uur. Bekendmaking van de winnaar(s) van het luchtbuksschieten en het raden van de
Koningsvogel.
16.45 uur. Prijsuitreiking GGB door voorzitter stuurgroep en vertegenwoordiger gemeente.
17.00 uur. Officiële overdracht van de organisatie door de vertegenwoordiger van de Dorpsraad
De Weebosch aan de Hoofdman van het Sint Annagilde Riethoven
Afsluitingswoord door de voorzittter van de stuurgroep.
Hierna nog een gezellig samenzijn tot ………uur?
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Bergeijk Remembers op 16 september 2019. (door Henk Vrenken)
De Bergeijkse gildes zijn gevraagd actief te zijn bij de activiteiten van Bergeijk Remembers op 16
september 2019. De Gemeente geeft aan dat wij vanaf 9.30 uur ontvangen worden in de raadszaal
van het Gemeentehuis. Daar zal vooraf koffie en gebak klaar staan. Het is de bedoeling dat rond
10.15 uur de voertuigen via de rotonde Burg.Aartslaan/Burg. Magneestraat Bergeijk binnen komen
vanuit de richting Lommel. We worden op tijd geïnformeerd als wij op het gemeentehuis moeten
aanlopen. Doordat we vooraf koffie krijgen in het Gemeentehuis is het ook geen probleem als de
stoet een kwartiertje later komt, want we staan droog en we hoeven niet langs de weg te gaan staan.
Het parkeren kunnen we doen in de Raupstraat of in de wijk Jeruzalem. Er is altijd wel een plaatsje in
de buurt van het centrum te vinden. Als de stoet komt gaan wij voorop langs het gemeentehuis, voor
de gouden leeuw langs naar het marktplein. We marcheren dan over het marktplein richting de
Hofkaemer. De voertuigen worden op de markt geparkeerd. De gilden lopen door en gaan rechtsaf
richting de Raupstraat. Voor het parochiezaaltje kunnen we de stoet ontbinden en kunnen
gildebroeders via het paadje van de Dr. Raupstraat naar het Gemeentehuis terug lopen of als ze dat
willen meteen terug lopen om te kijken wat er op de markt gebeurt. Het verzoek van de gemeente is
dat ik uiterlijk woensdag 11 september een indicatie door geef van met hoeveel personen we komen.
Dit in verband met de vlaai die ze voor ons gaan halen. Het belooft ook de rest van de dag een
interessant programma te worden dus het kan een mooie dag worden. Belangrijk is verder het
volgende. We hebben goed afgesproken dat als het weer slecht is (meer dan een miezerbuitje) dat
wij zelf tot op het laatste moment mogen beslissen of wij wel of niet in de stoet meelopen. Laten we
hopen dat dit niet nodig is. Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik krijg
graag door met hoeveel personen jullie denken te komen. Geïnteresseerden gildebroeders en
zusters van het St. Martinusgilde worden gevraagd om zich uiterlijk woensdag 11 september bij
Wies van Leeuwen aan te melden.

Agenda september – november 2019

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
September

Oktober

November

12 Paulus van den Berg (67)

19 Jan-Paul Zwegers (55)
28 Carla Willems (65)

12
12
19
29

Theo van Riet (76)
Martien van der Sterren (87)
Dora Winters (83)
René Hoeks (72)

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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