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Feestvergadering
Meer dan honderd aanwezige leden luisteren aandachtig naar het activi-
teiten- en financieel verslag van 2017, genieten van de beeldmontage die 
terugblikt op de kringactiviteiten van het voorbije jaar en smullen nadien 
de bruegeliaanse feesttafel lekker leeg.

21  januari
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Schoonmaak huisje Mostinckx

Jaarlijkse zwerfvuilactie

De Bodegemse Gemeenteraad wil het huisje Mostinckx een grote schoon-
maakbeurt geven. Met een forse delegatie versterkt Heemkring Bodegha-
ve de poetsploeg van dienst.

De Kring werkt graag mee aan de jaarlijkse zwerfvuilactie die de gemeen-
te Dilbeek op het getouw zet en nodigt daarom zijn leden uit om een hand-
je te helpen.

17  maart

24  maart

I
Erfgoeddag in het Castelhof
Bodeghave laat de bezoekers via rondleidingen de geschiedenis van het 
“historische” Castelhof ontdekken en laat het jonge volkje kennis maken 
met (vreemde) voorwerpen en speeltuigen uit de tijd-van-toen.
Bekend gemaakt wordt ook dat “dasjteren” verkozen werd tot het schoon-
ste Dilbeekse dialectwoord.

22  april

Foto’s: Suzanne Junius
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Foto: Walter Semay
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Bodeghaves galerij
Achttien exposanten (hoofdzakelijk Bodeghaveleden) transformeren de 
grote Solleveldzaal drie dagen lang tot “Bodeghaves galerij”.
Zij brengen een rijke variatie aan schilder-, keramiek en beeldhouwwerk, 
foto’s en wenskaarten. Zoveel moois om van te genieten!

27,  28 & 29  april

Foto’s: Walter Semay
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Uitbating hoppeschuur
Op beide zondagen staat het Bodeghavebestuur weer achter de toog in 
de hoppeschuur van het huisje Mostinckx.

6 mei en 2 september
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Foto’s: Suzanne Junius
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Foto’s: Suzanne Junius

Busreis naar Luik
De traditionele dagreis, georganiseerd door KWB, Landelijke Gilde en 
Heemkring Bodeghave brengt de deelnemers dit jaar naar de “Vurige 
Stede”,  Luik.

15 september
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2 november Van Bodegem tot Vladivostok
Tijdens de voorbije twee jaar maakten ons bestuurslid Luk Zelderloo samen 
met zijn eega Anne Poffijn, weliswaar in verschillende etappes, een imposan-
te reis die hen van Bodegem naar Vladivostok bracht. Hun boeiende, leuke, 
soms ook nare belevenissen goten zij in een een uitgebreide fotoreportage 
die ons samen het hen deze memorabele tocht liet herbeleven.

Foto’s: Luk & Anne Zelderloo
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II Winterwandeling

Met een (frisse) winterwandeling zet Bodeghave een punt achter het werkjaar 
2018. De wandelaars (her)ontdekken een paar “in ere herstelde” Bodegemse 
wandelwegen. Afgerond wordt met een gezellige eindejaarsbabbel bij een jene-
vertje en een dampend kommetje wintersoep.

Foto’s: Suzanne Junius

9 december
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