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Momenteel laat de Corona-crisis geen normaal verenigingsle-
ven toe. Om toch wat perspectief te creëeren vindt u hier enige 
data die van belang zouden kunnen zijn voor onze vereniging.
 
AL DEZE ACTIVITIETEN ZIJN UITERAARD ONDER VOORBEHOUD!

Uitbating hoppeschuur

Open monumentendag

Pinksterwandeling

Infoavond omtrent familiekunde

Oude ambachten

Op deze zondag staat het Bodeghavebestuur weer achter de toog 
in de hoppeschuur van het huisje Mostinckx. uisje Mostinckx.

Piet Verhasselt gidst ons langs interessante gebouwen gelegen in de dorpskern 
van Sint-Martens-Bodegem.hoppeschuur van het huisje Mostinckx.

Deze wandeling zal starten en eindigen bij de Boom van Hoop, op het 
grasperk vóór het huisje Mostinckx, en geleid worden door bestuurslid 
Geert Van der Elst. Elk lid zal ten gepaste tijde een uitnodigingsmail voor 
deze wandeling krijgen.eschuur van het huisje Mostinckx.

Hoe maak ik een stamboom?
Datum en locatie nog te bepalen.ostinckx.

Meer info hierover volgt later.hnckx.

5 september

12 september

23 mei

Najaar

OP HET PROGRAMMA VOOR 2021



WAT VIEL ER REEDS TE BELEVEN?
“DE BOOM VAN HOOP”







INHULDIGING VAN DE 
“DE BOOM VAN HOOP”
Op zaterdag 20 februari 2021 werd 
de “boom van hoop”, in januari ge-
plant door onze voorzitter Luk Zelder-
loo, ingehuldigd door Willy Segers, 
burgemeester van Dilbeek.













Foto’s: Suzanne Junius & Walter Semay



Digitale lezing over de kerk

Op 20/04/2021 om 20 uur organiseerden wij een online infoavond over de kerk van Bodegem en het ontroerend stemmige 
kerkhof er omheen.
Waar moet het naartoe met het kerkhof?  Wat is mooi in deze historisch belangrijke kerk?  Hoe beheer je zo’n monument?  
Al deze en nog veel meer vragen kwamen aan bod. 

Deel 1: Hoe beheer je een kerk? 
Spreker: Dhr. Pol De Saeger namens de Kerkfabriek.

Deel 2: Het kerkhof van Sint-Martens-Bodegem … voortdurend in beweging.
Spreker: Mevr. Anne-Mie Havermans , kunsthistorica, deed een paar jaar terug een onderzoek naar de historische waarde 
en mogelijke bestemmingen van het kerkhof in Bodegem

Deel 3: Pareltjes in de kerk. Overzicht van de belangrijkste historische elementen te bezichtigen in de kerk .
Spreker: Dhr. Edgard Van Droogenbroeck, heemkundig onderzoeker en lid van BKW

Daarna was er een vraag- en antwoordsessie met de deelnemers.

Deze boeiende lezing werd opgenomen. Je kan hem downloaden in MP4 formaat via de rubriek “NIEUWS” op deze website 
of door de link hieronder te kopiëren en te plakken in de adresbalk van google. 

https://dilbeek-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/elsemieke_detroy_dilbeek_be/EUJYfePX5ARImWubOrDGM0cBlZSG25g-
JT1JEZ3QgPJCfAg?e=pwncZW ntmoeting


