
Wateroverlast!
Ook in onze contreien kon men er in de voorbije weken een nattig 
woordje over meespreken.
Ook Bodegem bleef niet gespaard. Het onweer en de bakken water 
die op vrijdag 4 juni uit de hemel vielen, zetten het Dorpsplein en de 
omliggende straten compleet blank. De nabijgelegen huizen, waar-
onder het huisje Mostinckx, kregen eveneens hun deel van de water-
miserie.
Het was van 10 mei 1978 geleden dat het Dorpsplein ook toen in een 
heus “meertje” werd herschapen. (zie kleurfoto) 
“Sjâle Mostinckx” moest toen – ocharmen – via het slaapkamerven-
stertje uit zijn huisje worden geëvacueerd.
De Poverstraat (zo blijkt uit enkele archieffoto’s) moest het in het ver-
leden al wat vaker ontgelden. In de vakantiemaanden van 1963 kon 
men er de hoge laarzen best gebruiken en ook in de eerste helft van 
de jaren 80 nam de nabije Plankenbeek er een ongenode uitbreiding.
Hopen maar dat de weergoden ons in de toekomst van dit noodweer 
sparen !



Wateroverlast!
Ook in onze contreien kon men er in de voorbije weken een nattig woordje over meespreken.
Ook Bodegem bleef niet gespaard. Het onweer en de bakken water die op vrijdag 4 juni uit de hemel vielen, zetten het 
Dorpsplein en de omliggende straten compleet blank.
De nabijgelegen huizen, waaronder het huisje Mostinckx, kregen eveneens hun deel van de watermiserie.
Het was van 10 mei 1978 geleden dat het Dorpsplein ook toen in een heus “meertje” werd herschapen. (zie kleurfoto) 
“Sjâle Mostinckx” moest toen – ocharmen – via het slaapkamervenstertje uit zijn huisje worden geëvacueerd.
De Poverstraat (zo blijkt uit enkele archieffoto’s) moest het in het verleden al wat vaker ontgelden. In de vakantiemaanden 
van 1963 kon men er de hoge laarzen best gebruiken en ook in de eerste helft van de jaren 80 nam de nabije Plankenbeek
er een ongenode uitbreiding.
Hopen maar dat de weergoden ons in de toekomst van dit noodweer sparen !


