
Kerstbrief
Sint-Martens-Bodegem, 17 december 2020

Beste vrienden,
Het zijn barre tijden voor wie graag een feestje opzet of wil uit de bol gaan met vrienden. Deze zomer waren we 
samen een aantal weken collectief in absolute ontkenning van wat er aan het gebeuren was … corona is terug. 
Springlevend.
We zijn nu met z’n allen een illusie rijker, voorzichtigheid blijft geboden. Ons leven ziet er alweer totaal anders 
uit dan verhoopt. Vergeet het reisje naar de sneeuw of het restaurantbezoek rond nieuwjaar met die telkens 
opnieuw zatte nonkel.

Dit jaar is overigens het jaar van de terugkerende zaken.
Na de zomer hadden we plotsklaps weer een regering, een af-geserveerde minister keerde door de grote poort 
terug, Wilmes werd ziek… en kwam verpopt als buitenlandminister weer, een virus ging en kwam, virologen 
werden buiten gekeken en maakten een rentree om U tegen te zeggen. Zelfs onze coronabrieven zijn terug. Het 
jaar van de wederkomst; ja, die kat kom weer.
Een paar dagen terug ontving ik ook een klachtenbrief van Sinterklaas en - het commerciële Amerikaanse af-
kooksel ervan - de Kerstman. Beide heerschappen zijn op de spreekwoordelijke pik getrapt omdat zij hun ma-
gische opdracht voor kinderen (en voor de verkoopindustrie) niet kunnen volbrengen zoals zij hadden voorzien. 
Ik liet ze weten beschikbaar te zijn voor het harde werk om alle pakjes tijdig op de juiste plaats te krijgen. In 
samenwerking met onze super alerte bpost is dat zo geklaard. Zoals je weet, kan je weldra ook op zondag de 
postman binnenvragen voor een neutje jenever.
Intussen stromen ook bij mij de berichten binnen van kindjes groot en klein die willen laten weten dat zij O 
ZOOOOooo gelukkig zijn met hun elvendertigste speelgoedje en het allernoodzakelijkste knuffeldiertje dat op de 
reeds aanwezige toren van Babel is bijgeplaatst om stof te verzamelen.

Zelf droeg ik ook bij – zo dacht ik toch – tot een betere wereld door een stukje zeep te zenden aan een kerel met 
een vuile snoet: Roetveegpiet genaamd. Jammer… na een paar dagen kreeg ik bericht van de guitige kerel, 
nu-zonder-roetvegen, dat de Sint hem als ‘niet meer nuttig’ in de werkloosheid had gedumpt. Neen, geen tijde-
lijke werkloosheid om reden van corona maar … een naakt ontslag in volle winter; brrrr. ‘Dat hij nu thuis maar 
de nagels gaat afkloven, op van de zenuwen bij zijn kinderen die online (n)iets bijleren’ gromde de wijze heilige 
man nog tussen snor en lippen. Het moet gezegd: de heilige man viel even uit zijn rol. Ook de Kerstman ging 
ei-zo-na in cadeaustaking, maar een milliseconde nadat hij was gecontacteerd en de rode mantel uitgeveegd 
door mijnheer en mevrouw Verkopen & Meer liep hij weer in ganzenpas achter het hertenspan te hohoho-en. 
De arme commerce-turbobooster werd even op z’n plaats gezet.
Er gebeuren meer en meer rare zaken in deze coronatijden. Zo is er het debat over het al dan niet openen van 
de niet-essentiële winkels. Wablief? Een winkel die niet essentieel is moet er toch gewoon NIET zijn!
Kerstversiering en slingers met vele lichtjes werden zeer essentieel bevonden. We treden het bij, laat de lampjes 
nog maar eens goed branden; of er volgend jaar nog stroom is, weet immers geen kat.

Omdat onze regeringen het zo moeilijk kunnen laten, werden de voorbije weken opnieuw vergaderingen geor-
ganiseerd om te bepalen wat wel en vooral wat niet mag. Het was een hele geruststelling de boodschap van 
de Eerste Minister nu in bijna geheel verstaanbaar Nederlands te krijgen. Toch moet het mij van het hart dat mijn 
broek afzakte door de toespraak van (x2) denbroucke. Met mijn Jambonnen bloot stond ik daar toch een Beke 
kou te vatten, wat zou leiden tot lijden aan niezen en kuchen; lichte koorts misschien. Op een haar na ontsnapte 
ik aan een koppel weken achter slot en quarantainegrendel.



Intussen werden we met z’n allen hypochonders; een duur woord voor het feit dat de media en wijzelf ons ei-
genste zelve voortdurend aanpraten dat we corona hebben… en als we het nog niet hebben, wel dan gaan we 
het heel weldra TOCH hebben. Zoals een V-hals dragende expert zei: de vraag is niet ‘of’ we ooit corona gaan 
hebben maar wel ‘wanneer’. Dat vind ik echt op het Ranstje af. Leve de optimisten en diegenen die hoop geven.
             
Van hoop gesproken… de vaccins zijn bijna klaar. De mekaar beconcurrerende bedrijven – vijf nu al - hebben 
alvast hun beurskoersen opgekrikt, dus voor hen is de buit binnen; nu voor ons nog. België heeft intussen onge-
veer 23 miljoen dosissen besteld. Sorry, slik….even terugspoelen. 23 miljoen dosissen? Oeps … zijn we al met 
zoveel? Ik had wel verwacht dat de nieuwe Minister van Asiel en Migratie een ander beleid zou brengen – hoe-
wel Maggie (Celine Louise De Block) en Mahdi (Sammy) slechts een paar letters verschil is – maar 10 miljoen extra 
inwoners na slechts een paar maanden aan het roer? Dat is wat ik noem ‘merk-waardig’.

Alle gekheid op een stokje, het is formidabel nieuws dat er weldra een vaccin zal zijn. Maar alweer zakte mijn 
spreekwoordelijke (vanden) broucke af bij het horen dat 30% van de bevolking het vaccin niet wil ook al is het 
gratis…. in Nederland zou mijn klomp breken. Schreeuw het van de daken want vanaf begin januari worden 
in België de eerste naalden in de al wat verfrommelde achterwerken geplant. Op ons voorstel wordt een geut 
geuze – of kriek – toegevoegd. Dat wordt dus een plezante ervaring, intraveneus een geuze. Trouwens, waarom 
maken we er geen wereldkampioenschap vogelepik van? Veilig vanop 2 meter afstand - distancing! - een gooi 
wagen.... ik zie het al gebeuren.

Beste leden, ik veroorloofde me wat eigenzinnige - soms zelfs grappig bedoeld - commentaar op deze uiterst 
rare tijd waarin we leven. Hopelijk kunnen jullie dit smaken. Om zeker te zijn dat er voor elk wat wils is, zit in dit
pakket ook wat passend Beugoems, rebussen, zoek de verschillen, en wat wijze raad van tante … Maria en 
Maggie.

Samen met het voltallige bestuur van Heemkring Bodeghave wens ik jou en jouw familie een warm-menselijk 
jaareinde en een gezond (wat is dat belangrijk geworden) nieuwjaar. 2020 was een jaar zonder voorgaande: 
wijzelf, onze nabije en verre relaties werden ondersteboven gehaald, de economie en vrijetijdsbeleving onder-
gingen een tsunami aan schokken. 2020 was een bochtig parcours en hobbelig pad. Soms was het verrassend
verfrissend en ontspannend, vaak echt hels. Namens het bestuur hoop ik dat het voor jou toch meer verfrissend 
dan hels was. Mocht dat niet zo zijn geweest en diepe onrust of pijnlijke ervaringen de boventoon hebben ge-
haald dan wensen we je moed. Er is licht - en vaccin - aan het einde van de tunnel.

Genegen groeten, warme kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Luk Zelderloo
Voorzitter heemkring Bodeghave



Op z’n Beugoems...

vanwege Piet van Gust van Pie Boer

De zomerkledij is al lang weer opgeborgen.
Wachtend op betere tijden.
En “ons vareus” kunnen we weer best verdragen.

In deze kerstbrief hebben we het over “klieërozje” (kledij).
Merkwaardig hoeveel woorden van Franse herkomst we gebruiken om te 
benoemen wat we dag in dag uit aan- en weer uittrekken.
Hier volgt een lijstje “klieërozje”.

Weet jij hoe wij al deze dingen “in ’t Beugoems” benoemen ?
“Trekt a klierkas ma es open !”

- sokken (wutte …)
- onderbroek (vroeger volstond een “hum mè lange slippen”)
- onderhemd of lijfje (Hè stont da in zè … .)
- trui (een wèrme …)
- mouwloze trui (weer volop in de mode)
- das (alleen nog veu ministers)
- halsdoekje (veu ne sjikken tip)
- lefdoekje (in zèn veuste zaksken – 2 woorden)
- overjas, winterjas (ne nuuven …)
- regenjas, schoudermantel (compleet in onbruik geraakt)
- lichte overjas (voor het voor- en najaar)
- korset (mènne … spant !)
- onderjurk (Wie doet da nog aan ?)
- bh of bustehouder (soms ook met twee woorden benoemd)
- kousophouder (in onbruik geraakt ?)
- slof, pantoffel (Ge kunt er ook onder liggen !)
- laarzen (in ’t dialect kun je ze ook kussen)

En tot slot :
- vest (ieên tegen a … trekken)           
  Maar … voorzichtig ! Want dat mag in deze coronatijd niet!



Op zijn Bruegels...

Zoek de 15 verschillen



Inpakpapierhouders (na het maken van mooie pakjes).
Knip een leeg toiletrolletje in de lengte door en doe dat om 
resterend inpakpapier.

Plakbandtrucje
Wel eens op zoek geweest naar het begin van het plakband? 
(om geschenkjes te maken)
Zorg ervoor dat je een spijker bij de hand hebt en leg hem 
onder het uiteinde als je klaar bent met je plakband. 
De volgende keer geen probleem...

Scharenslijper
Als je vlijmscherpe scharen wilt, knip dan vormen uit een 
dubbelgevouwen stuk schuurpapier (hoe grover de korrel, 
hoe beter).

Antislipsnijplank
Maak een vel keukenpapier nat en leg het onder je snijplank; 
zo schuift de plank niet weg en bescherm je je kostbare 
vingers! 

•  Hangt met Kerst ‘t ijs aan de twijgen, gij zult met Pasen palmen krijgen.
•  Is ‘t op Kerstmis nog niet koud, dan vraagt de winter niet veel hout.
•  Veel sneeuw rond Oudjaar, wis veel hooi in ‘t nieuwe jaar.
•  December vol mist, geeft goud in de kist.
•  December koel en nat, ledigt gans het korennat.
•  Decemberwind uit het oost, brengt de zieke weinig troost.
•  Brengt december kou en sneeuw in het land, dan groeit er koren zelfs op zand. 
•  Zijn er eind december al veel mollen, dan laat de winter met zich sollen

De gouden raad van tante..... 
Maria

Weerspreuken van Maggie.... Deboosere
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