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________________________________________________________
Beste gildebroeders en gildezusters,
Deze uitgave met helaas weer extra aandacht voor de maatregelen i.v.m. de coronacrisis.
De situatie is ernstig in grote delen van ons land en onze regio is daarbij niet uitgezonderd.
Verder aandacht voor een mooi plan van de gemeente Bergeijk waarbij ook inzet van ons
gilde gevraagd wordt. Mocht je als gildebroeder of zuster wetenswaardigheden voor ons
gilde hebben, lever ze dan aan bij : martinuske@st-martinusgilde.nl .

Inhoud:
•
•
•

Mededelingen van de overheid.
Actie monitoring mezenkasten
Verjaardagen Okt t/m Dec.

Mededelingen van de overheid:
•

I.v.m. met de nieuwste corona richtlijnen zijn we helaas genoodzaakt om het
gildehuis met onmiddellijke ingang tenminste 3 weken voor alle bijeenkomsten te
sluiten.

•

Bij het gildehuis is een compostbak met inhoud van ca 1m3 over. Als iemand
belangstelling heeft kan hij of zij zich bij de hopman melden.

•

Bericht ontvangen van het overlijden van Jan Antonis. Jan was gildebroeder van het
St. Annagilde Riethoven en tevens lid van de stuurgroep Koningschieten Groot
Bergeijk.

•

Op dit moment is het nog niet bekend of de Gerardus bedevaart voor 11 oktober op
de Weebosch kan doorgaan. De gemeente Bergeijk heeft eerder al wel een
vergunning verleend maar met het oog op de nieuwste maatregelen is het nog
onzeker of het doorgang kan vinden.

Het Martinuske, Uitgave nr. 150, 29 September 2020.

Pagina 1.

Actie Nestkast Monitoring (brief aan de overheid door Amber Antonis)
Beste bestuursleden, In de maanden oktober en november is het nodig om nestkasten
schoon te maken die opgehangen zijn voor de natuurlijke bestrijding van de
eikenprocessierups. De schoonmaak en controle willen we graag door plaatselijke
organisaties, zoals gildes, laten doen. De voorkeur gaat uit naar een groep of groepen van
minimaal 2 personen met een uitrusting. In de bijlage is aangegeven hoe we dat willen
vormgeven. Voor de schoonmaak en controle ontvangt u een kleine vergoeding voor uw
vereniging. Ik hoor graag van u of uw vereniging een bijdrage zou willen leveren aan deze
actie. Met vriendelijke groet, Amber Antonis. Stagiaire gemeente Bergeijk.

Beste gildebroeders en gildezusters,
Bovenstaande oproep van Amber Antonis spreekt
voor zich. Het lijkt ons een prima idee om als gilde een
steentje bij te dragen. De gemeente heeft een
werkbeschrijving gemaakt en stelt ook
beschermingsmiddelen beschikbaar. Wie kan er
meehelpen? Geïnteresseerden kunnen zich bij Wies
van Leeuwen melden.

Verjaardagskalender
2020
Oktober

November

December

19 Jan-Paul Zwegers (56)
28 Carla Willems (66)

12 Theo van Riet (77)
12 Martien van der Sterren (88)
19 Dora Winters (84)
28 Myranda Sagaert (42)
29 René Hoeks (73)

2 René Das (77)
16 Maartje van Gerwen (23)

Helaas is het gildehuis voorlopig dicht op woensdagavond!
.
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