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

  Uitgave nr. 146. December 2019. 

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

 ________________________________________________________ 

Beste gildebroeders en zusters, 

De 146e en tevens allerlaatste uitgave van dit gildejaar. Met o.a. de kennismaking van een 

kersverse gildezuster en het voorlopige jaarprogramma  2020.  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.  

• Gildevriend Jan Vercammen overleden 

• 60 jarig huwelijk fam. Zwegers 

• Nieuwe gildeleden geïnstalleerd. 

• Even voorstellen 

• Voorlopig jaarprogramma 2020 

• Vrijwilligers eetfestijn op stap. 

• Verjaardagen dec t/m feb. 

• Kerst en Nieuwjaarswens 

 

Mededelingen van de overheid: 

 

• Nieuwjaarsreceptie. 

Wij nodigen u van harte uit op de 

nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 3 januari 2020, 

aanvang 19:30 uur in het gildehuis. We willen heel 

graag  samen met jullie op het nieuwe gildejaar 

proosten. 

• Op de woensdagavonden  25 december en 1 januari zijn er geen gildebijeenkomsten 

in het gildehuis.  

• Hartelijk dank aan Jan Paul Zwegers die alle deuren en kozijnen in het gildehuis 
opnieuw heeft geverfd zodat alles weer pico bello in orde is. 
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Gildevriend Jan Vercammen overleden. 

Op 14 november 2019 is Jan Vercammen om het leven 

gekomen. Een delegatie van ons gilde was op 21 

november in Overpelt aanwezig op de uitvaart. Hoewel Jan 

geen gildebroeder was van het St. Martinusgilde, ontbrak 

hij zelden bij onze activiteiten. Hij was wekelijks aanwezig 

op de woensdagavonden om te kaarten. Met Jan hebben 

vele gildebroeders een bezoek gebracht aan de nonnen 

om daar te bidden voor goed weer bij het Koningschieten 

of voor andere bijzonder intenties. Wij zullen hem zeker 

gaan missen.   

 

Diamanten huwelijk Tini en Paulien Zwegers geëerd met vendelgroet.  

Op 28 november 2019 waren Tinie en 

Paulien Zwegers 60 jaar getrouwd. 

Natuurlijk wilden we dat als St. 

Martinusgilde niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan. Daarom werd op 16 november 

voorafgaand aan de teeravond, een 

huldiging gehouden. In de verlichte tuin bij 

het gildehuis werd het paar toegesproken 

door de hopman Wies van Leeuwen. Ze 

werden verrast met een mooie bos 

bloemen, een uitgebreide vendelgroet en 

een speciale serenade van de 

bazuinblazers. Het paar was onder indruk 

van dit mooie gebeuren.  
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Nieuwe gildezuster en gildebroeder geïnstalleerd 

Eindelijk was het dan weer eens zover. Na het aanbonen op de najaarsvergadering konden 

op de teeravond weer nieuwe gildeleden verwelkomt worden. Hopman Wies van Leeuwen 

heeft Karen Moonen en Mika  Wijckmans, traditiegetrouw op het vaandel, de eed af laten 

leggen. Zichtbaar onder de indruk werden zij daarna uitgebreid gefeliciteerd. Van harte 

welkom bij ons gilde! 

 

Mag ik me even voorstellen: (Door Karin Moonen) 

Mijn naam is Karin Moonen, ik hoor bij Frans Schippers. Hij is op zijn 12de met 

vendelzwaaien begonnen bij deze guld. Wij wonen in Valkenswaard. Onze kinderen zijn 

Anneke, zij woont samen met haar vriend Caspar in Den Bosch, en Marijn, is vaak bij zijn 

liefste, Jane, in Eindhoven, waar hij ook werktuigbouwkunde studeert en woont bij ons.Waar 

ik zoal mee bezig ben: Ik werk twee dagen in de week als winkelmedewerker. Frans en ik 

hopen er voor te zorgen samen met zijn familie, dat hun moeder, die sinds kort op Merefelt in 

Veldhoven woont, zich daar thuis gaat voelen. Eén keer per week ga ik op bezoek bij ons 

mam d’r eeneiige tweelingzus, zij is 94 jaar. In het voorjaar loop ik achter de kar en ons 

Belgisch trekpaard Lies en verzamel met een grijper zwerfafval. Frans traint dan ons Lies 

voor de processie naar Handel, zodat de scouts van Dick van Toor op de huifkar kunnen als 

zijzelf of hun voeten niet meer kunnen. En ik vang twee vliegen in één klap: ik blijf fit en onze 

omgeving blijft schoon. De dagen dat ik niet werk probeer ik naar de paarden te gaan om ze 

te voeren en water te pompen en in de zomer mest uit de wei te halen.  Eén keer per week 

fiets ik naar een tante van 88 in Leende, waar mijn nichtje met haar moeder van 90 ook naar 

toe komt en gaan we rikken. Ik rijd op ons Juul en Frans op ons Lies en samen maken we 

boswandelingen in de omgeving van de Malpie en Borkel. Verder zwem, fiets en badminton 

ik graag om fit te blijven. Frans en ik zijn de laatste jaren aan het heuven en genieten van de 

oogst. De laatste jaren ben ik er steeds vaker bij wanneer er iets te doen is bij de guld. Ik zie 

dan dat het er gezellig aan toe gaat, er hangt een goede sfeer. Dat begon acht jaar geleden 

toen ik als chauffeur ons Marijn wekelijks naar het gildehuis bracht waar hij samen met drie 

anderen het tamboeren repeteerde. Tegenwoordig proberen Frans en ik op woensdagavond 

erbij te zijn om te rikken. René Hoeks vroeg op een gegeven moment, omdat ik er toch 

steeds vaker bij was, of ik zou willen schrijven bij het onderdeel “Brabander” tijdens de eigen 

vleeswedstrijden. Sjaan zocht handjes om bij het eetfestijn te helpen bij het klaarzetten en 
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voorbereiden, tijdens en daarna mee afbreken. Bij optochten blijf ik een beetje in de buurt 

van ons Juul  en standaardruiter Maartje voor extra handen. Mij kun je vragen voor het één 

en ander wat betreft de gildekostuums en gildepakken zoals herstelwerkjes, innaaien en 

uitleggen, gildezilver mee bevestigen, nieuwe kragen maken en aanpassen van de kleding 

voor onze standaardruiter. Vorig jaar dreigde er tijdens het koningschieten maar één 

tamboer van ons eigen guld te zijn, waarvan hij wakker had gelegen. Ik ben twee jaar 

geleden, gelijktijdig met het afronden van de cursus gewichtsconsulent mijn levensstijl aan 

gaan passen en flink wat kilo’s afgevallen dus durf daardoor me in een gildepak te vertonen. 

Ik heb  de stoute schoenen aangetrokken en aangekondigd tamboer te willen worden. Door 

flink te oefenen thuis (sorry buren☺) gaat het inmiddels al een beetje en loop ik mee vanaf 

koningsdag. Bedankt Frank en Marijn voor de support! En bedankt alle gildebroeders en –

zusters voor alle complimentjes die ik heb mogen ontvangen. Ik weet dat het nog lang niet 

perfect gaat maar het doet me goed. Dus dan komt het logisch vervolg om  lid te worden van 

de guld. Ik ben tijdens de najaarsvergadering aangeboond en tijdens de jaarlijkse teeravond  

geïnstalleerd samen met Mika. Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer nieuwe gildeleden 

aanbonen.  
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Voorlopig jaarprogramma St. Martinusgilde 2020. 

Januari 

3 januari  Nieuwjaarsreceptie Gildehuis.  

12 januari  Nieuwjaars schieten cal.12 in Luyksgestel 

 

Februari 

2 februari  Competitie Brabander in Luyksgestel  

 

Maart 

8  Maart  Schietwedstrijd. 

9  Maart  Voorjaarsvergadering. 

29 Maart  Afkampen competitie Brabander in Schaft 

 

April 

?? april   Uitwisseling met de grensschutters. 

26 april   Afkampen Kempenschutters in Borkel 

27 april   Koningsdag Luyksgestel. 

 

Mei 

4  mei   Dodenherdenking in Bergeijk. 

?? mei   Koningsschieten in Waalre. 

17 mei   Districtsgildedag in Riethoven. 

 

Juni 

7 juni   Kringgildedag in Leende. 

14 juni   Sacramentsprocessie. 

19 juni   Uitwisseling St. Jorisgilde Bergeijk in Bergeijk. 

 

Juli 

5 juli   Familie dag, fietstocht en barbecue. 

 

Augustus 

23 augustus  Koningsschieten  

 

September 

6   september  Federatie schieten in ??  

13 september  Eetfestijn. 

20 september  Koningsschieten Bergeijkse Gilden 

20 september        NBFS toermooi V-T-B-S te Lieshout 

18 september  Dodenherdenking in Waalre. 

 

Oktober 

10 oktober  Hoofdliedendag in Den Bosch. 

11 oktober   Bedevaart Gerardus Weebosch. 

 

 

 

?? van enkele activiteiten is de datum nog niet bekend bij ons.  
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Vrijwilligers eetfestijn (door Sjaan Janssens) 

 

Voorafgaand 

aan de 

teeravond zijn 

de jeugdige 

helpers van het 

eetfestijn 

getrakteerd op 

een gezellige 

bowlingmiddag, 

waarbij veel 

plezier beleefd 

werd. 

 

 

 

Verjaardagskalender 

                          2020 
 

Januari Februari Maart 

   
 4   Stien Das (74) 1  Pauline van de Berg (40) 14 Marijn Schippers (25) 

10  Thea van Hoof (77) 19 Hennie van Lent (66) 17 Chris Wijckmans (48) 

25  Luc Buyens (58) 19 Frank Houben (81) 25 Frans Schippers (57) 

   

   

 

 

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.  
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Het Martinuske”  wenst u: 

 

 

Een gezellig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar  

 

 


