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

  Uitgave nr. 145. November 2019. 

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

 ________________________________________________________ 

Beste gildebroeders en zusters, 

De 145e en tevens laatste uitgave van dit gildejaar. Deze keer met o.a. nieuws over de 

afsluitende gildeactiviteiten van 2019.  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.  

• Lampionnenoptocht 

• Gildemis 

• Teeravond 

• Brainstormsessie Kring Kempenland 

• Rabobank Clubsupport campagne 

• Najaarsvergadering  

• Agenda 2019. 

• Verjaardagen okt t/m dec. 

Mededelingen van de overheid: 

 

• De nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 3 januari 2020, aanvang 19:30 uur in het 

gildehuis. Graag alvast reserveren! 

 

Lampionnenoptocht, zaterdag 9 november 2019  

De jaarlijkse lampionnenoptocht ter ere van St. Maarten begint om 18.00 uur met een korte 

kinderdienst in de St. Martinuskerk. Daarna gaan we in rondgang met de kinderen langs de 

St Maartensvuren van Luyksgestel. Afsluiting zal bij de kiosk in het dorpspark zijn. We 

verzamelen om 17.45 uur bij de kerk. 

Gildemis, zondag 10 november 2019  

Onze jaarlijkse viering ter ere van onze patroonheilige St. Martinus vindt plaats op zondag 10 

november 9:30 uur met een eucharistieviering in de St. Martinuskerk. Het gemengd koor St. 

Martinus zal deze dienst opluisteren. Na afloop is er koffie in het gildehuis. We verzamelen 

om 9.00 uur bij het gildehuis. 
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Teeravond zaterdag, 16 november 2019. 

Deze avond in het gildehuis wordt een feestelijke afsluiting van een mooi gildejaar 2019. Er 

wordt gezorgd voor eten, drinken en entertainment! Aanvang 19:00 uur. De kosten zijn € 

10,00 p.p. Geef je uiterlijk 11 november (bij de jaarvergadering) bij Wies van Leeuwen op. 

 

Brainstormsessie Kring Kempenland. (door Hennie van Lent)  

Op 28 oktober is in Valkenswaard een bijeenkomst van ons Kempenland district 

georganiseerd. Onderwerp was de toekomstbestendigheid van de gilden. Met de 5 gildes uit 

groot Bergeijk, de gildes uit Dommelen, Aalst-Waalre en Valkenswaard werden een aantal 

thema’s besproken in het kader van de toekomst van onze gilden. In deze in eerste instantie 

informatieve bijeenkomst deden de gildes verslag van hun lokale status. Zorgen om het 

dalende ledenaantal, nieuwe ideeën voor een effectieve ledenwerving en gebrek aan 

organiserend vermogen waren overeenkomstige onderwerpen. Maar ook vraagstukken over 

wat het sluiten van diverse kerken voor de gilden betekent. Positief was de bereidwilligheid 

om samen te werken en meer aandacht te besteden aan vormen voor uitwisselbaarheid 

tussen de gildes onderling. Bij een volgende bijeenkomst zal hier o.a. op verder gebouwd 

gaan worden.    

 

Rabobank Clubsupport  2019 is afgesloten. Dank je wel voor het uitbrengen van 

stemmen op het St. Martinusgilde.  Rabobank De Kempen stelde dit jaar € 270.000,- 

beschikbaar voor Rabo ClubSupport. Alle leden van de bank hebben door stemmen  bepaald 

hoe dit bedrag over de deelnemende verenigingen en stichtingen verdeeld is. Voor de kas 

van het Gilde St. Martinus leverde dit € 336,42 op. Een mooi resultaat! 

 

Najaarsvergadering, maandag 11 november 2019, 20.00 uur in het gildehuis. 

a. Opening 

b. Mededelingen. 

c. Notulen voorjaarsvergadering 2019. 

d. Jaarverslag 2019. 

e. Evaluatie eetfestijn 2019. 

f. Financieel verslag 2019, wordt toegelicht in de voorjaarsvergadering  

g. Kascontrole 2019. Zie punt G. 

h. Verslag van de schutters 2019. 

i. Prijsuitreiking onderlinge schiet-competitie. 

j. Aanbonen Mika en Karin. 

k. Bestuursverkiezing. 

l. Rondvraag. 
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Agenda  november 2019 – januari 2020  
3 november  Schietwedstrijd, Bronzen Toppen Luyksgestel. 

9 november  Lampionnen optocht. 

10 november  Gildemis. 

11 november  Najaarsvergadering 

16 november  Teeravond. 

 

3  januari  Nieuwjaarsbijeenkomst Gilde St. Martinus 

 

 

 

 

Verjaardagskalender 

                          2019/2020 
 

November December Januari 

   
12  Theo van Riet (76)   2  René Das (76)   4   Stien Das (73) 

12  Martien van der Sterren (87) 16  Maartje van Gerwen (22) 10  Thea van Hoof (76) 

19  Dora Winters (83) 28  Tini Zwegers (86) 25  Luc Buyens (57) 

29  René Hoeks (72)   

   

 

 

Kom tijdens de donkere winterwoensdagavonden naar 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.  

 


