
Tot 1924 bood de gemeente Sint-Martens-Bodegem lager onderwijs aan in de gemengde gemeenteschool die om-
streeks 1880 nabij het vroegere Bodegemse gemeentehuis (Kerkberg) werd gebouwd.
Reeds in 1910 had pastoor Vorsselmans, samen met een aantal gegoede parochianen, gezorgd voor een Vrije lagere 
meisjesschool onder de hoede van de Zusters Annonciaden van Huldenberg.
In 1920 koopt de gemeente van de kerkfabriek een perceel grond langsheen de Neerstraat en bouwt er een nieuwe 
lagere gemeenteschool voor jongens, samen met een schoolhuis voor de hoofdonderwijzer.
Vanaf 1924 worden de leerlingen van de oude gemeenteschool in deze nieuwe gebouwen ondergebracht.

Trefcentrum Solleveld



De drie “meesters” die geruime tijd samen de 
Bodegemse broekies “de les spelden”
 in de gemeentelijke jongensschool :
van links naar rechts :
-Victor Zelderloo (25.09.1918 - 12.10.2003); 
de “kleine meester”; schoolhoofd vanaf 1.09.1958
-Urbaan Vanbever (23.05.1896 - 21.11.1967); 
de “grote meester”; benoemd op 1.11.1929;
 hoofdonderwijzer vanaf 1934; met pensioen 
op 1.09.1958
-Paul Schoukens (20.10.1897 - 13.09.1981); 
benoemd augustus 1919;  met pensioen
op 15.12.1957



Vanaf 1971 aanvaardt de Vrije gesubsidieerde meisjesschool ook jongens en in 1974 wordt de gemeentelijke jongens-
school bij gebrek aan leerlingen definitief gesloten.
De vroegere klaslokalen doen tot vandaag (anno 2022) nog steeds dienst als jeugdlokaal en repetitieruimte voor de 
plaatselijke Koninklijke fanfare “De Vrije Belgen”.
Het was de Bodegemse gemeenschapsraad, opgericht onmiddellijk na het totstandkomen van de fusiegemeente Dil-
beek in 1977,die de kat de bel aanbond. In zijn “wensenbundel”, in het voorjaar van 83 aan het nieuw verkozen Dilbeekse 
gemeentebestuur voorgelegd, onderstreept de gemeenschapsraad duidelijk de dringende behoefte aan een polyvalen-
te gemeenschapszaal in Bodegem.
Toch zou het nog tot midden 1990 duren vooraleer de bulldozer aantreedt. Het nochtans stijlvolle schoolhuis dat archi-
tecturaal één geheel vormde met het eigenlijke schoolgebouw, wordt gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe 
Trefcentrum Solleveld, gebouwd naar een ontwerp van architect L.J. De Maesschalck.

Veertien maanden later, op 9 november 1991, wordt het nieuwe bouwwerk officieel ingehuldigd.
Eindelijk zou Bodegem en het verenigingsleven in het bijzonder kunnen beschikken over een degelijk uitgeruste zaal 
waar al zo lang gretig naar uitgekeken werd.


