Ontstaan en tijdslijn Sint Martinus Gilde Berkenbos
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werden er in Limburg de nodige
contacten gelegd tussen de verschillende nog bestaande handbooggilden.
Het was onder impuls van hun eerste voorzitter Bervoets Alfons dat er 6 gilden
samen kwamen om in 1946 de verbroedering “Gewest Beringen” te stichten.
Deze 6 gilden waren :
• St. Pietersgilde Tervant
• St. Sebastiaangilde Tervant – Kruisbaan
• St. Sebastiaangilde Meelberg
• St. Willibrordusgilde Heusden Oud
• St. Willibrordusgilde Heusden Jong
• St. Antoniusgilde Kruisbaan
Door de algemene vergadering werd het reglement van het Gewest Beringen
opgemaakt en goedgekeurd met vermelding dat eventuele nieuwe gilden
aangenomen moesten worden door de algemene vergadering.
In dat zelfde jaar ontstond in de gemeenschap van Hal – Heusden een nieuwe
gilde die als patroonheilige “St. Sebastiaan” had. Zij sloten met 26 schutters
aan bij de verbroedering van het Gewest Beringen, doch reeds in hetzelfde jaar
ontstond er onenigheid in hun rangen en om verdere ruzies te vermijden
verlieten een aantal schutters de St. Sebastiaangilde om een nieuwe gilde te
stichten die in haar vaandel “St. Martinus” draagt.
Op 30 november 1947 ontstond aldus de handboogschuttersgilde
“St. Martinus Heusden – Berkenbosch” met het volgend bestuur:
•
•
•
•
•
•

Voorzitter: Lambert Elsen
Ondervoorzitter: Hendrik Maesen
Kapitein: Bartholemeus Vanhoudt
Schrijver: Hendrik Moons
Schatbewaarder: Benedictus Moons
Leden: Hendrik Elsen, Jozef Claes, Jan Millen, Jozef Zeeuws, Jozef
Stalmans, Felix Gijbels en Jules Vanherle.

Om toe te kunnen treden tot de gilde werd een reglement opgesteld dat nauw
verband hield met het reglement van het Gewest Beringen, waar de gilde
intussen ook aansluiting gevonden had..

Kortweg kwam het hierop neer dat om aangenomen te worden in de gilde men
rooms-katholiek moest zijn, met een aantal verplichtingen, die als men zich
hieraan niet hield beboet werden met een geldboete die ging van 5 tot 25 fr..
Zo moest men:
-meedoen aan de processie en begrafenissen
-aanwezig zijn op de jaarlijkse H-mis ter nagedachtenis van
overleden leden
Bij schietingen zich voorzien van boog en pijl
Zo mocht men:
-niet vloeken
-geen ruzie maken
-geen buitenstaanders meebrengen

Het eerste koningschieten vond plaats op onze Lieve Heer Hemelvaartsdag in
1948. Er werd geschoten op één pluim die bevestigd was op de wip. Men schoot
in groep en wanneer de koningspluim werd neergehaald, werd de pluim
teruggezet totdat de ronde uit was.
Deze pluim neerhalen was een hele kunst en het duurde soms ook heel lang
alvorens de koning bekend was. Hij die de koningstitel drie opeenvolgende jaren
kan bemachtigen krijgt de titel “Keizer van de gilde”.En dit was Volders Adolf
bijna gelukt. Hij wist de titel te bemachtigen in zowel 1948 als 1949.
In 1950 was Millen Jan de beste zodat er tot op heden nog steeds niemand de
titel van keizer kon bemachtigen.

In 1951 nam Lambert Elsen ontslag als voorzitter en werd opgevolgd door
Hendrik Maesen die in 1955 ten gevolge van een zware operatie overleed en
opgevolgd werd door Livinus Geerts.
Vanaf 1970 tot 1972 kende onze gilde een dieptepunt qua actieve schutters.
In 1973 werd gestart met 8 nieuwe en tevens regelmatige schutters zodat het
probleem van beginjaren 70 definitief achter de rug was.

Vanaf 1976 konden onze schutters zich gaan meten buiten de provincie doordat
de gilde besloot zich aan te sluiten bij de Nationale bond. Datzelfde jaar werd
beslist een VZW op te richten. De gilde heet nu voortaan
“VZW Schuttersgilde Sint Martinus Berkenbos”.

.

Door de opkomst van de katrolbogen werd het boogschieten voor de buren
onveilig. De koppen werden bij mekaar gestoken en op initiatief van onze
schatbewaarder werden 2 kapwippen eigenhandig gemaakt.
Na het breken van onze laatste open wip werd er in 1986 een derde kapwip door
onze schutters gemaakt en geplaatst.
In 1987 vierden de we het 40 jarig bestaan van onze gilde. Iedereen werd in de
bloemetjes gezet en kreeg een blijvend aandenken.
In 1989 konden we voor het eerst gebruik maken van onze nieuwe en degelijke
zaal die officieel geopend werd op 2 maart 1990.

Van 1990 in de jaren 2000 wist de gilde nog enkele mooi resultaten te behalen
in zowel het kampioenschap als met de bondsfeesten.

HUIDIG BESTUUR.
- Voorzitter: Jean Moons
- Ondervoorzitter: Johan Mangelschots
- Schatbewaarder: Leon Mangelschots
- Secretaris: Patrick Hermans
- Kapitein: Ludo Engelen
-Schietmeesters: Jozef Marx ; Ronny Raf Hermans ; Raf Engelen
- Feestcomité: Pierre Beutels.
LATER MEER!!!!!!!!!!!!!!!

