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  Uitgave nr. 152,   Apr 2021. 

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

 ________________________________________________________ 

 

Beste gildebroeders en gildezusters, 

Het is Pasen en daarmee hebben we weer zicht op het voorjaar. Voor velen toch de mooiste 

tijd van het jaar waarin alles in de tuin weer op gang komt. Helaas hebben nog geen zicht op 

het opstarten van ons gildeleven, maar hoop doet leven en zodra het weer veilig kan zullen 

we weer alles in het werk stellen om de nodige activiteiten te gaan organiseren. Voorlopig 

moeten we het nog even doen met de wetenswaardigheden uit het Martinuske. Niet bijster 

veel deze keer, maar een kinderhand is snel gevuld. Dankjewel aan alle inzenders. 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.  

• Berichten van Gildeleden 

• Verjaardagen Apr t/m Jun 2021 

Mededelingen van de overheid: 

• Berichtje van Deken Schatbewaarder. 

Hallo gildezusters en gildebroeders hier even een berichtje van de Deken 

Schatbewaarder. Tja door alle corona perikelen is de mogelijkheid van contant 

betalen van je contributie nagenoeg niet mogelijk. We hopen dat jullie er geen 

probleem mee hebben dat we toch graag de normale contributie mogen ontvangen 

ondanks dat we afgelopen jaar niets hebben kunnen ondernemen. Als we allemaal 

ons zo veel mogelijk aan de regels houden en onze prik gaan halen kunnen we 

waarschijnlijk dit jaar nog wel iets gaan doen, al is het maar weer eens lekker bij 

buurten. 

Om even terug te komen op de contributie is de vraag of diegene die normaal contant 

betaald, dit jaar zijn contributie per bank over te maken. Graag op rekening nummer 

NL 46 RABO 0130 6926 62 ten name van Sint Martinusgilde Luyksgestel. Ook 

even vermelden contributie 2021 en voor wie. 

Diegene die al per automatische overschrijving betaald hartelijk dank voor jullie 

contributie. 

Fijne Paasdagen en met gezonde gildegroet, Frank. 

mailto:info@st-martinusgilde.nl
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• De overheid van het St. Martinusgilde wenst 

alle leden, hun familie en alle vrienden van 

het gilde een: 

 

   Zalig Pasen.  
 

 

 

 

 

 

Berichten van Gildeleden: 

 

Wies van Leeuwen 

Als hopman voel ik me, ondanks dat ik niet veel te melden heb, toch geroepen om iets te 
schrijven. Ik hoop dat, voor dat de helft van het jaar om is, we het gildehuis weer open 
kunnen doen.  Zodat we weer bij elkaar te komen. Ik vind dat dit lang genoeg heeft geduurd. 

  Zoals jullie wel gehoord hebben is Jo Bogers naar Bergeijk  verhuisd. Onlangs hebben de 
nieuwe buren hun aangekochte huis al betrokken. Het jonge gezin Cayers heeft twee 
kinderen. Twan Cayers werkt bij Frakoo in Bergeijk.  Zijn vrouw Jessie werkt in de zorg. Het 
zijn leuke buren en ik hoop dat we ze op een fijne manier bij het gilde kunnen betrekken. 

   Ria en ik zijn verschoond gebleven van Corona en hopen dat zo te houden nu de vaccinaties 
in zicht zijn. Ik kan mijn tijd goed besteden, ben regelmatig bij Bart Fiers aan het hobbyen en 
mag daarnaast nog af en toe een handje toesteken op een van de bouwprojecten van mijn 
schoonzoon Rob. Ik mis de gildecontacten en vooral dat we niks mogen organiseren.  Er 
staan nog wel enkele activiteiten onder voorbehoud op het programma. Maar eerst moet het 
sein op veilig staan. Samen met Andre Gehoel hebben we nog een stuk beukenhaag gezet 
tussen het gildehuis en het huis van de buren. Fijn dat de beukenplanten door de gemeente 
geschonken zijn. Het is voor Ria en mij een spannende periode omdat Sandra binnenkort 
gaat bevallen van haar tweede kindje. Een mooi vooruitzicht, leukere oppeppers bestaan er 
niet. Blijf allen gezond en hopelijk tot spoedig ziens. Fijne Pasen. Groeten van Wies. 

 
 

Familie Willems  

Beste Gildebroeders, Gildezusters, 

 

Met dit berichtje willen wij jullie allemaal een hele fijne en gezellige Pasen toewensen. 

Hier in Lommel is er niet veel veranderd. 

Alles is hier heel rustig en wij blijven gezellig thuis. 

Deze paasdagen hebben we alles in vakken verdeeld, voormiddag en namiddag. 

Zodat er toch even paaseieren gezocht kunnen worden bij opa en oma. 

We hopen dat we volgend jaar weer met z’n alle tezamen Pasen kunnen vieren. 

Veel groetjes en blijf allemaal gezond. 

Pierre en Carla Willems. 
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Frank van Leeuwen  

Wat doe je zoal tijdens de Coronaperiode ? 

Ik denk dat de meeste van ons al heel veel hebben gewandeld en vele kilometers op de fiets 

gereden hebben. En niet te vergeten het lezen van boeken en het maken van heel veel en 

grote legpuzzels.In Veldhoven en Gouda hebben we dit ook allemaal gedaan. Maar deze tijd 

hebben we ook aangegrepen om eindelijk iets aan de woonkamer in Veldhoven te gaan 

doen. Een opknapbeurt was hard nodig. In het najaar zijn we aan de slag gegaan en hebben 

we hiervoor advies ingewonnen bij een vriendin van Lisette die samen met ons een mooi 

plan op papier heeft gezet. Uiteindelijk bleef er niets meer over van het huidige interieur en 

besloten we ook gelijk een nieuwe keuken te plaatsen. De grindvloer werd eruit gesloopt en 

ook een muur moest het veld ruimen. Wanden en plafond werden opnieuw gestuct en een 

nieuwe muur weer opgebouwd. Er is zelfs een gezellige haard geplaats voor extra sfeer en 

warmte op koude dagen. Na vele wolken stof, nog meer puin ruimen en schoonmaken kon 

het opbouwen weer beginnen. Samen met goede vrienden die een handje kwamen helpen 

en profies zijn we inmiddels een heel eind verder. Het is nog even wachten op de keuken en 

het meubilair. Maar als dat allemaal weer een plekje heeft gekregen hebben we weer meer 

tijd voor de guld. Dat er de afgelopen maanden geen verplichtingen waren voor het Gilde 

kwam ons dus erg goed uit. Wij wensen iedereen fijne paasdagen en maak er ondanks de 

beperkingen iets gezelligs van! Frank & Lisette.  

 

Familie Janssens 

Beste gildebroeders en zusters, 

2021 is al weer voor 1/4 voorbij. We leven in een bijzondere tijd waar niet veel mogelijk is om 

te ondernemen. Een tijd waar alles even stil staat en we meer aan huis gekluisterd zijn. Een 

tijd van angst wanneer je naasten het corona virus hebben of een andere ziekte hebben. 

Helaas is dit Henk overkomen op 4 jan. We kwamen in een rollercoaster terecht van leven 

en dood. Hij had een lekkende aneurysma in zijn buik van 11,8cm. Gelukkig door snel en 

adequaat  handelen is Henk met spoed geopereerd en hebben ze een stent geplaatst. Na 4 

dagen ziekenhuis mocht hij gelukkig weer naar huis met de nodig zorg. Ondertussen zijn we 

bijna 3 maanden verder en we moeten zeggen dat het goed gaat met hem. Hij is bijna 

helemaal de oude maar het kost tijd en geduld. Hij is ook al weer wat aan het hobbyen. Henk 

heeft een engeltje op zijn schouder gehad! We kijken er naar uit om weer eens gezellig met 

z’n allen in het gildehuis te mogen vertoeven. Geniet van de lente met alle moois van 

bloemen die weer boven komen, nieuwe blaadjes aan de bomen, blauwe luchten, 

zomerdromen.  Pasen luidt het mooie weer in. Wij wensen iedereen fijne paasdagen.                           

Henk en Sjaan Janssens.  

 

Hennie van Lent 

“Functie elders” werd deze week geopperd over een prominent CDA kamerlid. “Iets heel 

normaals” zou je zeggen, ware het niet dat heel Den Haag zijn schenen beschikbaar stelde 

om er tegen aan te schoppen. Ik heb wel eens betere poppenkast gezien. Wat als deze 

energie gebruikt was om het vaccinatietempo op te schroeven? We zouden ons geluk niet op 

kunnen als we weer eens een gezellig terrasje zouden mogen bezoeken. Trouwens geluk zit 

in een klein hoekje. Daar weten ze in de Luyksgestels Kerkewei alles van. 

Zalig Pasen, Groeten, Hennie. 
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Verjaardagskalender 

                          2021 

 
April Mei Juni 

   
  7  Peter Bax (55)   2  Pierre Willems (66)   3 Dinie Waale  (61) 

22 Jan Houbraken (77) 10  Wies van Leeuwen (69) 10 Frank van Leeuwen (58) 

 14  Jan van Hout (72) 30 Maria Gehoel (61) 

 17  Mika Wijckmans (20)  

 21  Noud Verspeek (68)  
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