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________________________________________________________
Beste gildebroeders en gildezusters,
Het prachtige voorjaarsweer heeft een winters dipje. Maar niet getreurd, het komt vast goed.
Het gildeleven is weer opgestart en er is ook weer zicht op de nodige activiteiten. Inmiddels
heeft de voorjaarvergadering al plaats gevonden en is het jaarprogramma 2022 vastgesteld.
Helaas hebben we daar ook moeten constateren dat we met ons gilde niet meer in staat zijn
om op eigen kracht grote evenementen te organiseren. De vergrijzing slaat toe en dat geeft
voor de toekomst de nodige zorgen. Hoog tijd dus om in actie te komen. Des te mooier is
dan het bezoek van leerlingen van de basisschool van de Weebosch aan ons gilde. Hoop
doet leven !
Mocht je als gildebroeder of zuster wetenswaardigheden voor ons gilde hebben, lever ze dan
aan bij : martinuske@st-martinusgilde.nl .
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Mededelingen van de overheid:
•

De overheidsvergadering van het gilde is verplaatst naar 12 april 2022.

•

Het traditionele eetfestijn zal vanaf 2022 niet meer georganiseerd worden. De
benodigde inzet is niet meer met eigen en kracht en voldoende animo te realiseren.
Het spijt ons dat na 16 succesvolle jaren een einde komt aan een mooie traditie die
een substantiële inkomstenpost voor onze begroting was.

•

Het gilde neemt deel aan Koningsdag 2022 Luyksgestel. Op dit moment zijn helaas
nog geen bijzonderheden, zoals aanvangstijdstip, bij het gilde bekend.

•

Het gilde zal niet deelnemen aan het Europees Koningsschieten Deinze België 2022.

•

Het Koningsschieten Groot Bergeijk op 18 september 2022 te Luyksgestel zal op de
locatie rondom het gildehuis aan de Rijt georganiseerd worden.
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•

Tijdens de komende najaarsvergadering op 14 november 2022 zijn de functies van
wapenmeester en sergeant herkiesbaar. Gegadigden kunnen zich bij de
dekenschrijver tot 6 weken voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de deken
schrijver.

•

Voor leden en hun familie zijn stoelen, tafels, tent, barkrukken en keukenspullen te
huur tegen een redelijk tarief. Op deze manier kan mogelijk een deel van de
wegvallende inkomsten uit het eetfestijn gecompenseerd worden.

Basisschool van de Weebosch op bezoek . < door Wies van Leeuwen>
Woensdag16 maart jl. zijn12
kinderen van de basisschool
van de Weebosch bij het
gilde op bezoek geweest.
Ondanks dat de
voorbereidingstijd kort was
heb ik toch enkele
gildeleden kunnen vinden
die bereid waren om samen
er een leuke voormiddag
van te maken. We zijn
begonnen met een korte
uitleg over de betekenis van
het gilde en wat we zoal
doen. Na een korte pauze met uiteraard een traktatie zijn de kinderen zelf aan het werk
gegaan. Zowat alle disciplines zoals trommelen, bazuinblazen, vendelen en laserschieten
konden beoefend worden. Henk, Piet, Karin en Noud hebben de nodige uitleg en begeleiding
verzorgd. René zorgde voor de catering. Al met al een leuke voormiddag tot elf uur. Hierna
stond molenaar Jan Buis klaar om de kinderen een rondleiding te geven in de molen. Om
kwart over twaalf gingen de kinderen weer een stukje wijzer naar huis. Dank aan allen die
hebben meegeholpen aan dit mooie stukje gildepromotie.

Koppelwedstrijd Gilde St. Martinus en Kleiduifschietvereniging De
Grensschutters <door René Hoeks en Mark Verhoeven>
Op zaterdag 9 april 2022 organiseren het Gilde Sint Martinus en de Kleiduifschietvereniging
De Grensschutters een onderlinge koppelwedstrijd. Aanvang van de wedstrijd is 12:30 uur.
Alle deelnemers worden verzocht op dat tijdstip aanwezig te zijn. Deelname aan de wedstrijd
kost € 15 p.p. (inclusief 1 doos hagel, kaliber22 en Brabander patronen). Het gaat bij deze
koppelwedstrijd niet perse om het winnen, maar om het versterken van de onderlinge band
tussen de beide verenigingen die gebruik maken van het schietterrein aan de
Postelscheheideweg. In teams van 4 personen bestaande uit 2 kleiduifschutters en 2
gildeschutters wordt op de volgende disciplines geschoten: 25 kleiduiven en 21 wip en
Brabander. De teams worden door het lot bij aanvang van de wedstrijd samengesteld.
Afhankelijk van het aantal deelnemers op de dag zelf kan de samenstelling van het team
wijzigen. Tijdens het schieten van de kleiduiven mag slechts 1 patroon in het geweer gedaan
worden. Dubbele schoten worden als ”0” score geregistreerd. Ieder lid van het team moet op
alle disciplines en posten schieten. Het winnende team is het team met de hoogste score. Bij
een gelijke score van de bovenste teams wordt door een barrage bepaald wie zich winnaar
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mag noemen. De schutter met de meeste punten is de individuele dagwinnaar. Alcoholische
dranken mogen pas genuttigd worden als de schutter zijn of haar laatste schot gelost heeft.

Oproep van Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.
Beste gildebroeders en -zusters, Zoals wellicht bekend is er binnen de SAT-commissie van
onze Kring een werkgroep Archivering actief. Deze werkgroep is al enkele jaren bezig het
Kringarchief en de archieven van (oud-)bestuursleden te digitaliseren en op gepaste wijze in
het digitale archief op te slaan. Op zeker moment wordt alles zodanig opgeslagen dat alle
stukken volgens toe te passen regels opgeslagen worden, en zorgt men ervoor dat de
archieven uiteindelijk ook online beschikbaar komen. Voor genoemde werkgroep is de SATcommissie op zoek naar enkele enthousiaste mensen die hier hun steentje aan bij willen
dragen. De werkgroep is in principe elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur actief maar indien
gewenst kan er in overleg ook op andere dagen of tijden worden gewerkt. Verder hoef je niet
elke week beschikbaar te zijn. In onderling overleg kunnen andere afspraken worden
gemaakt. De werkzaamheden worden verricht in Geldrop waar de commissie over een eigen
ruimte beschikt. Als lid van de werkgroep hoef je niet per se ook lid te worden van de SATcommissie, maar dat mag natuurlijk wel. Een beetje basiskennis van computers is wenselijk.
Ben je op zoek naar een zinvolle, leerzame maar vooral ook leuke vrijetijdsbesteding, neem
dan contact op met, Raadsheer SAT, Leo van Heertum. Tel.: 06-44851423 E-mail:
leovanheertum@kpnmail.nl
Verder is de Kring Kempenland op zoek naar een technisch raadsheer Vendelen, Trommen
en Bazuinblazen. Daarnaast wordt nog gezocht naar leden die deze commissie kunnen
aanvullen.

Definitief Jaarprogramma 2022
13 Maart
Vleeswedstrijd in Luyksgestel.
14 Maart
Voorjaarsvergadering.
27 Maart
Afkampen competitie Brabander in Leende.
9 April
Koppelwedstrijd met kleiduivenschutters de Grensschutters
10 April
Afkampen competitie Kempen schutters in Borkel.
27 April
Koningsdag.
1 Mei
Koningsschieten District Zuid in Waalre op de braderie.
4 Mei
Dodenherdenking Bergeijk.
6 Juni
Kringgildedag Riethoven.
17 Juni
Uitwisseling Jorisgilde Bergeijk.
19 Juni
Sacramentsprocessie.
3 Juli
Familiedag - fietstocht, schieten en barbecue.
28 Augustus Koningsschieten Gilde St- Martinus.
18 September Koningsschieten groot Bergeijk in Luyksgestel
8 Oktober Hoofdliedendag Den Bosch.
9 Oktober Bedevaart Gerardus op de Weebosch.
6 November Schietwedstrijd in Luyksgestel.
12 November Lampionnenoptocht.
13 November Gildemis.
14 November Najaarsvergadering.
20 November Teeravond.
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Verjaardagskalender
2022
April

Mei

Juni

7 Peter Bax
22 Jan Houbraken

2
10
14
17
21

3 Dinie Waale
10 Frank van Leeuwen
30 Maria Gehoel

Pierre Willems
Wies van Leeuwen
Jan van Hout
Mika Wijckmans
Noud Verspeek
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