
Nieuwjaarsbrief
Beste leden van Heemkring Bodeghave,

De derde zondag van januari nadert met rasse schreden, gewoontegetrouw ontmoeten we elkaar dan voor 
onze jaarlijkse algemene vergadering; onze feestvergadering. Helaas, drie werf helaas… een onooglijk klein 
onding, corona genaamd, maakt dit onmogelijk. 
Het voorbije jaar was een onwezenlijk moeilijk jaar voor ons allen, toch is het aangewezen een moment stil te 
staan bij de leden waarvan we definitief afscheid moesten nemen.

In 2020 overleden: Rosalie Jans, Jan Van den Houte, Ghislaine De Koster, Raf Zelderloo, Henri Van der Gracht, 
Marcel Leys, Octavie Verdoodt. 
Wij zullen hen missen; Bodegem zal hen missen. Namens het bestuur wens ik alle achterblijvende partners, 
hun gezinnen en vrienden vele warme herinneringen toe om te koesteren. 
Omdat we niet kunnen samen zijn voor onze feestvergadering, bezorgen we je dit feestelijk pakketje. Hopelijk 
is het wat balsem op de coronawonde; hopelijk brengt het toch enkele momenten van verbondenheid.

In het pakketje zal je het volgende vinden:
• Een nieuwjaarsgedicht van onze erevoorzitter
• Het activiteitenverslag van vorig jaar
• Een quizfilippine
• Een rebus
• De oplossingen van de quizvraagjes bij de kerstbrief
• De oplossingen van de quizvraagjes van dit pakketje

Om de lange winteravonden op te fleuren bieden wij je ook graag een flesje wijn en een boek aan. Myriam 
Zelderloo beschrijft in het boek de – haar - jeugdjaren in het pensionaat te Heverlee en tegelijk het leven in 
Bodegem 50 jaar terug; gezien door de ogen van een opgroeiend meisje. Velen onder jullie zullen de 
verwijzingen naar onze eigen meisjesschool, situaties en – fictieve? - personen herkennen. Veel leesplezier 
gewenst.
Tijdens de samenkomst op de derde zondag van januari werden ook traditioneel de lidkaarten vernieuwd. 
Dit jaar krijg je die kaart samen met deze brief en het pakje door een bestuurslid aangeboden.  
U kan het lidgeld ten bedrage van 10 € betalen aan de bezorger van je pakje of overschrijven op 
rekeningnummer BE29 7340 1416 7564 van de kring.

Beste leden hoe moeizaam 2020 ook was en hoe chaotisch de start van dit jaar er ook uitziet … er is hoop. 
Weldra zal het gewone leven opnieuw aarzelend hervatten. Tot dan zullen we elkaar beschermen en steunen. 
Veel moed gewenst om vol te houden wat nodig is. 

“Wat waard is, blijve, wat mooi is, weze verdedigd”… als kring bereiden wij ons voor om dit spoedig weer 
enthousiast en vasthoudend te doen, samen met jou. Allerbeste wensen voor een hartverwarmend 2021.
Namens het bestuur van Heemkring Bodeghave.

Luk Zelderloo, voorzitter.



Gedichtje vanwege Piet Verhasselt

’t Gebubbel gauw vergeten
weinig kommer, best tevreden.
Voorgoed gespaard van covid-19
of enige andere kwaal
’t zij bacteriologisch of viraal.

Gedaan de lockdowns
en het elleboogniezen,
nimmer ’t goed humeur verliezen.
Nu ’t barre coronajaar
eindelijk is verslenst,
een vredig, vreugdevol
en gezond 2021 toegewenst.



Verslag van het bijzondere jaar 2020.

2020 kondigde zich aan als een heel gewoon jaar, misschien zelfs wat evenwichtiger dan andere jaren.
Een mooi evenwicht in het getal… tweemaal 2, tweemaal 0, tweemaal 20. Het zal tot 2121 duren alvorens we 
weer zo een mooi evenwicht in het getal hebben. Het voorbije jaar werd echter allesbehalve evenwichtig of in 
balans. Het werd een echt rampjaar; een annus horribilis. Onze economie stokte, we werden met z’n allen tot 
eenzaamheid veroordeeld, ons kot werd onze cel, kwetsbare geliefden vielen weg. Ook het verenigingsleven 
kraakte in alle voegen. Het bestuur van jouw heemkring probeerde toch nog wat verbinding te brengen en af 
en toe een glimlach op jouw lippen te toveren. Hier het relaas van een jaar zonder voorgaande.

Op 19/1/20 werd de jaarlijkse feestvergadering georganiseerd.
Met 124 aanwezigen werd een waar recordaantal bereikt. Jullie waren er massaal. In een goed gevuld Sol-
leveld werd geklonken op 2020 en teruggeblikt op 2019. Suzanne vergastte ons andermaal op een mooi en 
beeldrijk overzicht van het jaar dat achter ons lag.
Tijdens de feestvergadering werd het nieuwe bestuur aan de leden voorgesteld. Na jaren het bestuur van de 
kring onvermoeibaar te hebben geleid, geeft Piet Verhasselt het voorzitterschap door aan Luk Zelderloo. Brigitte 
Gins wordt aangesteld als vicevoorzitter. Tevens wordt Walter Semay opgenomen in het bestuur. Met Maria, 
Maggie, Geert en Tom wordt het bestuur vervolledigd. Uit erkenning voor de jarenlange inzet wordt Piet tot 
erevoorzitter voor het leven benoemd en ontvangt hij een fraai kunstwerk van de hand van Geert Van der Elst. 
De leden worden uitgenodigd om het ideeënbusje te spijzen met suggesties voor de toekomst.

Half maart gaat het land in quasilockdown en moeten alle geplande activiteiten in de koelkast. 
Het bestuur besluit niet bij de pakken te blijven zitten en start met een reeks ‘Corona-brieven’.
Vanaf 25/03 tot 22/05, 8 weken lang, worden coronabrieven aan de leden bezorgd. Naast een ironische 
blik op de actualiteit bevatten de brieven ook spreuken, Beugoems, quizjes en fotozoekertjes. Om deze rare 
coronatijden in beeld en woord vast te leggen stuurden we onze plaatselijke fotografe op pad en werd een 
vragenlijst aan een groep dorpsgenoten bezorgd ….wie weet wordt dit ooit een tentoonstelling.
Bij de eerstvolgende samenkomst van Heemkring Bodeghave ontvangen al wie meewerkte aan deze 
geschiedschrijving een (spiek)madoille. 

Net voor de zomer werd de lockdown opgeheven en konden we opnieuw aan het plannen slaan; evenwel 
niet voor lang. Net na onze herfstwandeling ging een goed deel van de samenleving opnieuw op coronaslot.

Op 3/10 wandelde de kring onder een warme herfstzon van het dorpsplein in Bodegem naar de Coronabar 
in Ternat. We bezochten het katten- en hondenhotel. Het bestuur trakteerde met een verfrissing en bood de 
gelegenheid om terug te keren met de huifkar; de meesten van de 40 deelnemers kozen inderdaad voor de 
paardentram.

Voor december werd een winterwandeling met kerstreceptie gepland, doch opnieuw viel deze activiteit in het 
Coronawater. Als alternatief verzorgde het bestuur een Kerstbrief met wat ironie, een quiz, een geut 
Beugoems, fotozoekers en raadseltjes. Dit werd onze laatste bijdrage aan een jaar om snel nooit te vergeten.

Luk Zelderloo 

Voorzitter.



Zoek de woorden, ditmaal niet volgens omschrijvingen, maar wel aan de hand van foto’s. Wanneer een woord ingevuld is, 
kunnen de letters van dat woord overgezet worden naar de gelijk genummerde vakjes in de rest van het diagram. Probeer, 
steeds gebruik makend van de reeds gevonden letters, het diagram helemaal in te vullen en de oplossing te achterhalen.
De oplossing is het woord dat men bekomt in de gele vertikale kolom en is een begrip in de geschiedenis van Heemkring
Bodeghave.
Tip: vrijwel alle oplossingen zijn te vinden op onze website www.heemkringbodeghave.com

Beugoemse eindejaars-quizfilippine
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Rebus vanwege Brigitte Gins

!



Oplossingen kerstbrief
Oplossing “Op z’n Beugoems” (Kersteditie)

In onze kerstbrief haalden wij “nen oep klieërozje oit ons klierkas”.
Wij waren benieuwd te weten of jij al die “dingen” in ’t Beugoems kon benoemen.
Ziehier de oplossing :

- sokken (wutte …) : sjoséttn
- onderbroek (vroeger volstond een “hum mè lange slippen” : kalsôken
- onderhemd of lijfje (Hè stont da in zè …) : lefken
- trui (een wèrme …) : vareus
- mouwloze trui (weer volop in de mode) : débardeur
- das (alleen nog veu ministers) : plastrong
- halsdoekje (veu ne sjikken tip) : foelarken
- lefdoekje (in zèn veuste zaksken) : stoeferken of posjetteken
- overjas, winterjas (ne nuuven …) : pardessuu  (voor de vrouwen) paltoo
- regenjas, schoudermantel (compleet in onbruik geraakt) : kabâ
- lichte overjas (voor het voor- en najaar) : demissézon
- korset (mènne … spant !) : korsee
- onderjurk (Wie doet da nog aan ?) : kombinézôn
- bh of bustehouder : soetjên of soetjên zjorsj
- kousophouder (in onbruik geraakt ?) : zjartèl
- slof, pantoffel (Ge kunt er ook onder liggen !) : slaitsj
- laarzen (in ’t dialect kun je ze ook kussen) : botten
En tot slot :
- vest (ieên tegen a … trekken) : zjelee
           Maar … voorzichtig ! Want in deze coronatijd mag dat nog altijd niet !

Vragen of opmerkingen : contacteer Piet van Gust van Pie Boer

    

Oplossingen Rebus:

DE DONKERE DAGEN VOOR KERSTMIS

       -

ER IS EEN KINDEKE GEBOREN OP AARD



Op zijn Bruegels...



Oplossingen nieuwjaarsbrief
Oplossingen Rebus:
EEN GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR!

Oplossing quizfilippine:
FEESTVERGADERING

heemkring bodeghave


