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WAT VIEL ER 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.
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Digitale lezing over de kerk

Op 20/04/2021 om 20 uur organiseerden wij een online in-
foavond over de kerk van Bodegem en het ontroerend stem-
mige 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 waar-
de en mogelijke bestemmingen van het kerkhof in Bodegem

Deel 3: Pareltjes in de kerk. Overzicht van de belangrijkste his-
torische elementen te bezichtigen in de kerk .
Spreker: Dhr. Edgard Van Droogenbroeck, heemkundig on-
derzoeker en lid van BKW

Daarna was er een vraag- en antwoordsessie met de deel-
nemers.



Pinksterwandeling naar de Kleuddemansplank
Op zondag 23 mei 2021 organiseerde Heemkring Bodeghave een Pinksterwandeling, op touw gezet door Geert Van der Elst 
(waarvoor onze dank). Meer dan veertig wandelgrage Bodeghaveleden verzamelden bij de Boom van Hoop om in twee groepen 
-zoals de Coronamaatregelen het voorschrijven- onder leiding van respectievelijk Geert en Brigitte van Sint-Martens-Bodegem 
naar Sint-Ulriks-Kapelle heen en terug te stappen. Halfweg stond Piet Verhasselt klaar bij de zogenaamde “Kleuddemansplank” 
om de legende van “Kleudde” uit de doeken te doen.







KLEUDDEMANSPLANK
In het kader van de “Nacht van de geschiedenis” werd op dins-
dag 22 maart 2005 “Kleudden-met-z’n-keet” door toedoen van 
Heemkring Bodeghave gevangen genomen en zonder enige 
vorm van genade of dispensatie tot de strop veroordeeld.
De Pinksterwandeling bracht de wandelaars dan ook naar het 
bosje waar de baarlijke kwelduivel, die eeuwenlang onze con- 
treien heeft geteisterd, destijds bij de lurven werd gevat.
Voor deze gelegenheid werd de akte van beschuldiging-van-toen 
nog even uit de Bodeghave-archieven opgediept. Zo konden de 
wandelaars aanhoren op grond van welke zwaarwichtige fei-
ten “Kleudden” destijds werd terechtgesteld.

1ste bezwarend feit
Op nen tweede paasdag komen Stinneken en Katrien Muis te-
gen valavond van nen beeweg naar Sint-Cornelius in Bekker-
zeel.
In het boske vlak voor Kleuddemansplank steekt er in enen keer 
nen hevige wind op. Ze horen een geritsel in de bomen, Stin-
neken zegt nog rap ’t gebed van Keizer Karel op, maar voor ze 
’t goed weten, liggen ze alle twee in de beek. Die twee arme 
schapen zijn die avond kleddernat en vol moor thuis gekomen.

2de bezwarend feit
Op ne zomeravond hoort Dore van de Mussepot een wreed ge-
roeffel in zijn kiekerekot. Hij gaat zien en ziet nog just ne zwarten 
hond achter d’ haag wegritsen. Zijn kiekeren vliegen rond dat 

de pluimen in de geburen stuiven en van grote schrik hebben ze 
van ze leven geen ei meer gelegd.

3de bezwarend feit
Soiken van ’t Verken komt op nen avond weer van Kapellen 
waar hij een varken had geslacht. Hij is nog maar goed de 
beek over als hij in ene keer een zwart briesend paard door ’t 
oogstveld ziet galopperen. Van grote schrik laat hij zijne zak met 
slagersmessen vallen en is hij gaan lopen. Hij heeft zijne zak 
nooit meer weergevonden, maar bij Staaf van Leës lagen er drie 
dagen daarachter vijftig schoon hopranken afgesneden.

4de bezwarend feit 
Guske van Petjen ziet op ne morgen twee koeibeesten in zijne 
stal staan en heel Beugoem weet dat de man al zijn leven maar 
één koei heeft gehad. Hij spant een van de koeien in om een 
stukske veld op “d’ hoef” te gaan ploegen. Maar als ie goed en 
wel vertrokken is, is de koei ineens verdwenen.
Pie Dokes heeft hem moeten helpen om zijn ploeg weer naar 
huis te trekken. Guske zijn kaken zagen van ’t verschieten zo 
rood as ne kool vuur en hij is er nooit ne meer vanaf geraakt.

5de bezwarend feit 
De eerwaarde heer pastoor van Kapellen gaat na een begrafe-
nis in Beugoem in klaarlichten dag te voet naar huis. Van onze 
mijnheer pastoor heeft hij een fles van zijnen beste wijn mee-
gekregen.



Just voor Kleuddemansplank voelt den eerwaarde heer pastoor 
van Kapellen dat er iemand op zijne rug springt. Hij probeert de 
onverlaat nog van zich af te schudden, maar voor hij het goed 
weet ligt de eerwaarde al in de beek. En zijn fles was nog weg 
ook. Dikke Kasuis heeft ze dagen later in zijnen ast weergevon-
den, maar ze was leeg …

6de bezwarend feit
De Slinken, die van duvel noch helle schrik had, wou Kleudde 
ne keer een leske leren. Hij trok in de bamestijd tussen licht en 
donkeren naar Kleuddemansplank. Van ver hoorde hij Kleudde 
met zijn keet rammelen. Met ne schapulier in zijn één hand en 
een fleske wijwater in zijn ander hand, hoorde hij Kleudde jan-
kend op de vlucht slaan. Maar ’s anderendaags zat zijne kelder 
vol ratten en zijne beste lambiek was zuur geworden.

Aan het einde van de terechtstelling in het Castelhof sprak de 
champetter toen aldus: “Dorpsgenoten en andere medebur-
gers, gij kunt vanaf nu vrijelijk en in de grootste gemoedsrust 
uwen weg verder zetten, bevrijd van deze baarlijke kwelgeest 
en zijn schabouwelijke streken.
Ik heb gezegd.”

Met dank aan Piet Verhasselt voor dit spannend verhaal.
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SINT-ULRIKS-KAPELLE

Kleuddemansplank

Boom van Hoop

We vertrokken aan de “Boom van Hoop” aan het huisje Mostinckx. Langs de Molenbeek ging het richting Wijmenier. Op het 
einde zijn we rechts de Sint-Martinusstraat ingestapt om dan verderop links de St-Elooistraat te nemen; vervolgens gingen wij 
rechts naar omhoog. Aangekomen op de Tenbroekstraat zijn we links richting spoorwegbrug gestapt.
Rechtdoor langs de voetweg richting bos en vóór het bosje naar rechts tot aan “Kleuddemansplank”. Daar heeft onze erevoor-
zitter Piet het verhaaltje verteld over “Kleudde”.
Na het verhaal zijn we door het bosje gestapt, rechtdoor omhoog richting Kapelle. Vóór het eerste huis rechts hebben we het 
wandelpad genomen tot aan de Zavelstraat en dan links opnieuw richting Kapelle gestapt. Op de Zavelstraat hebben we de 
eerste landweg rechts genomen dalend tot op de Tenbroekstraat. Vervolgens zijn we rechts gestapt om verderop de tweede 
straat links de Vaartstraat in te gaan, de brug onderdoor en dan naar rechts de Bruekouter op naast de spoorweg richting 
het Solleveld om dan via de Wolsemstraat het huis Storms te bereiken, gelegen op de kerkberg. Ten slotte bracht het kasseien 
wandelpadje naast het bos van het huis Storms ons opnieuw bij het huisje Mostinckx.

DE WANDELING IN KAART GEBRACHT

Met dank aan Brigitte Gins voor de routebeschrijving.



Open Monumentendag 2021 plaatste 
Bodegem in de kijker

Na een jaar corona-onderbreking werd op zondag 12 
september 2021 de traditionele Open Monumentendag 
opnieuw georganiseerd.
Dit jaar stond Bodegem in de spotlight. 
Voor deze gelegenheid lieten zowel heemkring 
Bodeghave als BKW en Familiekunde zich voor de 
Open Monumentenkar spannen.

VEEL MEER OVER DIT EVENEMENT VINDT U ONDER DE 
APARTE RUBRIEK “OPEN MONUMENTENDAG”.

PEN

DAG
NUMENTENMO



Uitstap naar Oostende en Raversijde
Op 18 september ging de Heemkring op daguitstap naar Oostende en Raversijde. Zoals in het verleden werd deze uitstap 
georganiseerd door de drie samenwerkende verenigingen KWB, Landelijke Gilde en Heemkring Bodeghave.
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Stamboomavond
Op 11 november organiseerde Heemkring Bodeghave een 
info-avond “Hoe maak ik een stamboom?”  
De kleine Solleveld-zaal was gevuld met geïnteresseerden. 
Gastsprekers waren Marc De Romagnoli (inleiding) 
en Alfons Depester, voorzitter van FV regio Dilbeek.
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Appelboom “Sint-Martens-Bodegem”

Enkele jaren terug ontdekten wij dat er een appelsoort bestaat met als naam:’ Sint 
Martens Bodegem’. In januari heeft de kring bij huisje Mostinckx de boom van de hoop 
geplant....een ‘ St. Martens Bodegem ‘.
Op 18 december j.l. werden 10 hoogstam, 7 laagstam- en 3 halfstam-bomen van het 
ras St-Martens-Bodegem door geïnteresseerden in hun tuin geplant.
In het vroege voorjaar zal Heemkring Bodeghave nog een reeks bomen aanbieden om 
Bodegem nog beter van eigen appels te voorzien.... Heb jij een plaatsje vrij in de tuin? 

Luk Zelderloo
Voorzitter van Heemkring Bodeghave








