
 
 

 
 
    EEN EENMALIG  
 
 
GESCHENK VOOR  
 
 
DE FEESTDAGEN ! 
 
 
 
 

Het gloednieuwe boek  
  ‘Ons ieëneg dialectwoordenboek van Hofstade & Gijzegem’  
 
is een introductie tot het dialect van de Denderlandgemeenten Hofstade en 
Gijzegem. Het blijft een naslagwerk voor de inwoners ervan al zullen 
mogelijk ook andere dialectliefhebbers er hun gading in vinden. 
De auteur Willy Van Paepeghem is van mening dat de meeste woorden en 
uitdrukkingen die in het verleden gangbaar waren er in verwerkt zijn. Het 
boek heeft geen intentie volledigheid na te streven, want tal van lezers 
zullen ongetwijfeld nog andere dialectwoorden kennen die hier niet worden 
vermeld. Veelal zijn het woorden die lokaal zowat familie- of wijkgebonden 
zijn.  
Het vocabularium omvat een uitgebreide alfabetische woordenlijst en is 
zodanig opgevat dat talrijke kleurrijke uitdrukkingen, naast fantasierijke 
verdichtsels, inspirerende scheldwoorden en tal van wetenswaardigheden uit 
het verleden, aan bod komen. 
 
 
 

 
 
 
Willy Van Paepeghem, geboren in juni 1939 in Hofstade, verdiende zijn 
sporen als medewerker aan het ledenblad van de Heemkundige Kring 
Denderland.  
Publicaties in boekvorm: 

Het cijnsboek van Sente-Waldruynen 1596 Hofstade, (2009). 
Het Kasteel van Gijzegem, (2009). 
Overzicht van het religieus patrimonium Gijzegem, (2012). 
Overzicht van het religieus patrimonium Hofstade, (2012). 
Medewerker aan:  Van Patronage naar Parochiaal Centrum 1908-
2008, (2008). 

 
 
BESTELINFORMATIE 
Formaat: A4. – 468 pagina’s. 
Het boek kost € 25. 
Wie het boek aan huis wil ontvangen, betaalt € 7.50 extra. 
 
Bestellen kan door storting van het bedrag (+ eventueel de verzendings-
kosten € 7.50) op rekeningnummer: BE59 0342 9748 5726 van de 
Heemkundige Kring Denderland, met vermelding van ‘Dialect’. 
 
 
Belangrijk:  
Inschrijven en betalen voor 25 november 2019. 
Het boek is een eenmalige uitgave door de Heemkundige Kring 
Denderland. Beperkte oplage. 
 
VOORSTELLING  
‘Ons ieëneg dialectwoordenboek van Hofstade & Gijzegem’ wordt 
voorgesteld op vrijdag 6 december 2018 om 20 uur in het Parochiaal 
Centrum van Hofstade, Dorp. Het boek kan dan afgehaald worden. 
 
 
 


