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

  Uitgave nr. 144. Oktober 2019. 

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

 ________________________________________________________ 

Beste gildebroeders en zusters, 

De 144e uitgave van “Het Martinuske”. Dit is alweer de voorlaatste uitgave van dit gildejaar. 

Deze keer met o.a. nieuws over de start van een ledenwerf campagne.  Mocht je als 

gildebroeder of zuster wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze dan aan bij de 

mailbox van “Het Martinuske”:   martinuske@st-martinusgilde.nl .  

Inhoud: 

• Mededelingen van de overheid.  

• Bericht van Frank van Leeuwen 

• Uitzending St. Martinusgilde op Kempen TV 

• Gerardus bedevaart Weebosch  

• 40 jarig huwelijk van Carla en Pierre Willems 

• Schutterij vleeswedstrijd 

• Rabobank Clubsupport campagne 

• Agenda 2019. 

• Verjaardagen okt t/m dec. 

Mededelingen van de overheid: 

• Ledenwerfactie: De publiciteit die we met de uitzending van Kempen TV krijgen is 

een mooi startpunt voor een ledenwerf campagne. Met het oog op de toekomst en 

ons voorbestaan is het hoog tijd om in actie te komen. Daarvoor worden op dit 

moment een aantal plannen ontwikkeld. We denken o.a. aan een artikel in de 

Eyckelbergh en op onze nieuwe website www.st-martinusgilde.nl.  Om dit succesvol 

te laten verlopen doen we tevens een beroep op alle gildebroeders en zusters om in 

hun familie-, vrienden- en kennissenkring het gilde onder de aandacht te brengen  en 

mogelijk geïnteresseerden in contact te brengen met het gilde.  

 

Bericht van Frank van Leeuwen 

Hallo gildezusters en gildebroeders, hier even een berichtje vanuit het ziekenhuis in 

Veldhoven. Ik ben helaas weer opgenomen nadat de koorts te hoog begon te worden en ik 

last kreeg van kortademigheid. Dit is nu alweer een week geleden. Ik ben tussendoor 

gelukkig een week thuis geweest waarbij ik in goede handen was van Lisette. Vrijdag 4 

oktober krijg ik mijn 2e chemokuur toegediend en dan afwachten wat dit gaat brengen. Lisette 

en ik willen jullie hartelijk danken voor jullie medeleven en beterschapswensen die we 

hebben mogen ontvangen. Dit geeft een goed gevoel. Ook was het fantastisch om foto’s en 
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filmpjes te mogen ontvangen van het eetfestijn. Mooi dat er een hele enthousiaste ploeg 

weer in staat is geweest om er en goed lopend eetfestijn van te maken. Hieruit blijkt dat er 

veel mensen het gilde een warm hart toedragen. Nogmaals dank voor al jullie warme 

reacties. Groeten en als het een beetje goed wil gaan graag tot snel in het gildehuis of op het 

schietterrein. Frank. 

Uitzending St Martinusgilde op Kempen TV. 

Op 23 september 2019 zijn in het gildehuis opnames gemaakt voor een uitzending op 

Kempen TV onder de titel “Wat weette de gij van de Guld” . Tony Vaessen interviewde een 

aantal mensen over de wetenswaardigheden van ons gilde. De uitzending zijn een week 

lang te zien vanaf zaterdag 5 oktober 2019. 

Gerardus bedevaart Weebosch 13 oktober 2019  

De drie gildes van Luyksgestel en Bergeijk  vertrekken gezamenlijk om 10:45 vanaf het 

gemeenschapshuis ’t Zand.  Er kan geparkeerd worden op het schoolplein. Na  de H. Mis 

wordt een vendelgroet gebracht door het Gilde St-Martinus, tijdens de vendelgroet wordt het 

vendelgebed voorgelezen. 

40 jarig huwelijk van Pierre en Carla Willems 

Na afloop van de Gerardus Bedevaart op 13 oktober 

worden de gildebroeders en zusters uitgenodigd in het 

gildehuis voor koffie, gebak en een borrel ter 

gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van Carla en 

Pierre. 

 

 

Schutterij Vleeswedstrijd  3 november 2019  

Op  3 november wordt op het schietterrein de Bronzen Toppen weer een vleeswedstrijd 

gehouden. De gildebroeders en zusters worden van harte uitgenodigd om omstreeks 13.00 

uur aanwezig te zijn om de schutters te ondersteunen en/of aan te moedigen. 

Rabobank Clubsupport  is weer van de start gegaan. Rabobank leden kunnen 5 

stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op een vereniging en daarmee de clubkas 

aanvullen. Vergeet niet je stemmen uit te brengen op het. St Martinusgilde. 

Agenda  oktober – november 2019  
5 oktober  Hoofdlieden dag in Den Bosch. 

13 oktober   Bedevaart Gerardus Weebosch. 

 

3 november  Schietwedstrijd, Bronzen Toppen Luyksgestel. 

9 november  Lampionnen optocht. 

10 november  Gildemis. 

11 november  Najaarsvergadering 

16 november  Teeravond. 
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Verjaardagskalender 

                          2019 
 

Oktober November December 

   
19   Jan-Paul Zwegers (55) 12  Theo van Riet (76)   2  René Das (76)  

28    Carla Willems  (65) 12  Martien van der Sterren (87) 16  Maartje van Gerwen (22) 

 19  Dora Winters (83) 28  Tini Zwegers (86) 

 29  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. Ook niet 

gildeleden zijn van harte welkom.  

 


