
Het Sint Martinusgilde is een vrij actieve Gilde, zeker voor Gildebegrippen, en heeft een 

ledenbestand van 44 actieve leden. 
 

Een van de doelstellingen van het Sint Martinusgilde Tongelre is het levend houden c.q. het 

uitdragen van het Brabants Cultureell Erfgoed, middels optredens en deelnames aan gilde 

activiteiten en voor de stad Eindhoven belangrijke evenementen / gelegenheden. 

Om deze doelstelling volledig te kunnen realiseren is het Gilde aangesloten bij de Bond van 

Schuttersgilden Kring Kempenland. Kring Kempenland is weer aangesloten bij de Noord-Brabantse 

Federatie van Schuttersgilden (NBFS) 
 

Onder auspiciën van de Bond van Schuttersgilden neemt het Sint Martinusgilde deel aan de volgende  

openbare activiteiten 

▪ Jaarlijkse Jeugddag van Kring Kempenland 

▪ Jaarlijkse Kringgilde dag van Kring Kempenland 

▪ Jaarlijkse Vrije Gildedag binnen de NBFS 

▪ NBFS – wedstrijden Trommelen – Vendelen – Bazuinblazen 

▪ Nederlandskampioenschap Geweerschieten Opgelegd 

▪ Kring Korps Wedstrijden 
 

Naast bovenstaande activiteiten neemt het Martinusgilde eveneens deel aan de volgende activiteiten 

in en rond Eindoven 

▪ Opluistering van de H Mis bij het Maria Kapel  op de loosstraat (1ste zondag van mei) 

▪ 04 Mei – Dodenherdenking in Waalre 

▪ 09 September - Herdenking Brabantse gesneuvelde militairen en Verzetsstrijders in Waalre 

▪ 18 September – Bevrijdings activiteiten gemeente Eindhoven 

▪ Optreden bij de avond wandel 3-daagse  van de Landrijt (2de week van juni) 
 

Als laatste heeft het Sint Martinus Gilde Tongelre eveneens een aantal eigen openbare activiteiten, 

welke gehouden worden in het Gildehuis van het Gilde (Oude Muschbergweg 3 / Eindhoven) 

▪ Koningsschieten (1ste zondag van mei); Igv het Martinusgilde eenmaal per twee jaar 

▪ Kermisschieten + Burgerkoning schieten(1ste zondag van de Eindhovense Kermis) 

▪ Schutterkoningsschieten (2de zondag van september) tevens onderlinge VTB 

kampioenschappenn 
 

Naast deze activiteiten heeft het Martinus Gilde eveneens een groot aantal eigen activiteiten 

▪ Clubdag – Iedere zondag ochtend waarbij er geoefend wordt door onze Gilde Broeders 

▪ Maandelijkse ledenvergaderingen 

▪ Kaartavonden 

▪ Patroonsviering 

▪ Fietstocht 

▪ Kerstactiviteit 

▪ Carnavalsactiviteit 

▪ Sinterklaasactiviteit 
 

Daarnaast is het Sint Martinusgilde altijd bereid om mee te werken aan het opluisteren van 

openingen / verzorgen van optredens voornamelijk bij festifiteiten binnen het stadsdeel Oud 

Tongelre / Optredens voor oa Zonnebloem / Rode Kruis / Bejaarden tehuis / Kerk 


