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________________________________________________________
Beste gildebroeders en gildezusters,
De 147e en tevens de eerste uitgave van het nieuwe gildejaar. Het jaar is nog pril en het
gilde komt zo langzamerhand uit zijn winterslaap. Dus is er ook nog niet zoveel nieuws te
melden. Maar we gaan van start met o.a. de agenda van de voorjaarsvergadering en een
verslag van een schietwedstrijd. 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.
Agenda voorjaarsvergadering
Verslag Grootkaliber Nieuwjaarswedstrijd
Voorlopig jaarprogramma 2020
Voorjaarschietwedstrijd 8 maart 2020
Verjaardagen maart t/m mei.

Mededelingen van de overheid:
•

Voorjaarsvergadering.
Wij nodigen alle gildebroeders en gildezusters van harte uit op de
voorjaarsvergadering op maandag 9 maart 2020, aanvang 20:00 uur in het gildehuis.
Kom op tijd, we willen graag op tijd beginnen!
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Agenda voorjaarvergadering 9 maart 2020 in het gildehuis, aanvang 20.00 uur
1. Opening door de hopman.
2. Mededelingen door de hopman.
3. Notulen van de algemene najaarsvergadering november 2019.
4. Verslag kascommissie.
5. Toelichting op de jaarrekening.
6. Verkiezing kascommissie.
7. Vaststellen jaarprogramma 2020.
8. Contributie 2020.
9. Toelichting aandelen plan 2020 en verder.
10. Werven nieuwe leden.
11. Excursie.
12. Rondvraag.
13. Sluiting door de hopman.

Groot kaliber wedstrijd, 12 januari 2020, Luyksgestel. (door Frank van Leeuwen)
Al weer editie 27 van de Grootkaliber Nieuwjaars wedstrijd dit jaar verschoten in Luyksgestel.
Deze wedstrijd wordt alle jaren afwisselend georganiseerd door het Sint Martinus Gilde
Luyksgestel, Sint Catharina en Sint Barbara Gilde Eersel en Monulphus en Gondulphus
Gilde uit Knegsel. Er waren dit jaar 36 deelnemers aanwezig. Door de aanwezige schutters
van Luyksgestel werden er 7 van de 19 verschoten puisten gewonnen. Tenminste als de
slager de bestelde vlees schalen had geleverd. Door een misverstand bij de slager werden
de prijzen deze dag helaas niet geleverd en hebben we met alle schutters samen gezellig
zitten wachten tot de mededeling kwam dat de slager niet ging komen. De vleesschalen zijn
alsnog uitgereikt op zondag 2 februari na de Brabants geweer competitie op schietterrein de
Bronzen Toppen.Ook werd er Brabants geschoten waarbij de viertallen buiten medeweten
om werden samen gesteld. Het winnende viertal bestaande uit Peter Bax , Johan Huibers,
Toon van Woekum en Mika Wijckmansl wonnen de Induvert Duis trofeé. Deze krijgt een
plaatsje in de huiskamer van Johan Huibers in Vessem. Voor de individuele rangschikking
moesten er heel wat kampronden verschoten worden met de volgende plaatsen voor onze
schutters: 2e plaats Janpaul Zwegers, 4e plaats Mika Wijckmans. Ook heeft Henk Janssens
de Cor in ’t Veld wisseltrofeé uitgereikt voor de beste kaliber 32 ( Brabants ) schutter van
seizoen 2018-2019. De winnaar is geworden net als vorige jaar Mika Wickmans. Heren
proficiat met de prijzen. Volgend jaar zal de wedstrijd in Eersel worden verschoten.
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Voorlopig jaarprogramma St. Martinusgilde 2020.
Januari
3 januari
12 januari

Nieuwjaarsreceptie Gildehuis.
Nieuwjaars schieten cal.12 in Luyksgestel

Februari
2 februari

Competitie Brabander in Luyksgestel

Maart
8 Maart
9 Maart
29 Maart

Schietwedstrijd in Luyksgestel.
Voorjaarsvergadering.
Afkampen competitie Brabander in Schaft

April
?? april
26 april
27 april

Uitwisseling met de grensschutters.
Afkampen Kempenschutters in Borkel
Koningsdag Luyksgestel.

Mei
4 mei
?? mei
17 mei

Dodenherdenking in Bergeijk.
Koningsschieten in Waalre.
Districtsgildedag in Riethoven.

Juni
7 juni
14 juni
19 juni

Kringgildedag in Leende.
Sacramentsprocessie.
Uitwisseling St. Jorisgilde Bergeijk in Bergeijk.

Juli
5 juli

Familie dag, fietstocht en barbecue.

Augustus
23 augustus

Koningsschieten

September
6 september
13 september
20 september
20 september
18 september

Federatie schieten in ??
Eetfestijn.
Koningsschieten Bergeijkse Gilden
NBFS toermooi V-T-B-S te Lieshout
Dodenherdenking in Waalre.

Oktober
10 oktober
11 oktober

Hoofdliedendag in Den Bosch.
Bedevaart Gerardus Weebosch.

?? van enkele activiteiten is de datum nog niet bekend bij ons.
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Voorjaarsschietwedstrijd zondag 8 Maart 2020. (door René Hoeks)
Op 8 maart wordt op het schietterrein de Bronzen Toppen aan de Postelscheheideweg te
Luyksgestel weer een vleeswedstrijd gehouden. Er wordt geschoten op de volgende
onderdelen: Vrije hand, Kampioen opgelegd, Personeel opgelegd, Brabant schieten kal 32,
Grote puist kal 32 en kleine puist. Er is een loterij voor de vleespakketten. In de verwarmde
hut bij het schietterrein zijn o.a. koffie, soep en belegde broodjes verkrijgbaar. Inschrijven
vanaf 13:00 uur. Aanvang wedstrijden 13:30 uur. Alle gildebroeders en gildezusters worden
van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn om de schutters te ondersteunen en/of aan te
moedigen. We hopen op een leuke en spannende middag.

Verjaardagskalender
2020
Maart

April

Mei

14 Marijn Schippers (25)
17 Chris Wijckmans (48)
25 Frans Schippers (57)

7 Peter Bax (54)
22 Jan Houbraken (76)

2
10
14
17
21

Pierre Willems (65)
Wies van Leeuwen (68)
Jan van Hout (71)
Mika Wijckmans (19)
Noud Verspeek (67)

Kom op de woensdagavonden 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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