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Beste leden en sympathisanten,

Dit is onze eerste nieuwsbrief. Hierbij willen we onze activiteiten breder bekend maken en wie weet,
krijg  je  interesse  om  toe  te  treden  tot  de  kring.  Stuur  deze  brief  door  naar  vrienden  en
geïnteresseerden! 

Ons tijdschrift 129 verschijnt volgende maand met het laatste deel over het Jef Van Hoofplein, een
belangrijk nieuws over de Bellensklok, een verhaaltje van Gust Van Broeckhoven en straatnamen van
Vremde die veranderden bij de fusie van 1977.
Abonnement: 10 € per jaar

Onze  website  www.hetspeelhof.be is  herwerkt  en  groepsfoto's kregen  een  prominente  rol:
telkenmale je de website bezoekt verschijnt een foto met voor ons onbekende personen. Via de code
eronder kan je ons helpen door commentaar te geven. 
Noteer eventueel die code voor een later bezoek (via  Zoek in de databank).
Er wordt ook een gebeurtenis uit het verleden getoond op actuele dag van het jaar. 

Activiteiten

- Naar aanleiding van herdenking van wapenstilstand hebben we in het ‘t  Forum een oproep naar
foto's van oorlogsslachtoffers mogen zetten. De oproep verscheen in het 't Forum van januari

-  De gemeente  heeft  ons  uitgenodigd  om in het  ‘t  Forum regelmatig  een tekstje  te  voorzien over
straatnamen. Hou 't Forum in het oog.

- De gemeente vroeg een voorstel voor nieuwe straatnamen gebaseerd op heemkundige info voor
    - verbinding tussen Vinkenstraat en N10: Voorstel: Galgenstuk

      de galg van Boechout stond -al zeker in 1577- aan het samenkomen van Stoofstraat / 
      Terbankstraat daar had de strafuitvoering plaats na rechtspraak door de jurisdictie van 
      Boechout, het hangen bi der kele kortbij het strafwerktuig lag het galgenstuk, 
      of galgenstukske, een perceel van de Terbankhoeve van Sint-Bernards

    - voetpad tussen A. Franckstraat en N10: Voorstel: Crawatengat
      aan het oude traject -vóór 1714- van de weg van Lier naar Mortsel lag een groot perceel
      van de Terbankhoeve van Sint-Bernards, genoemd ‘t Crawatengat
      de naam herinnert aan de streek waar in de eerste helft van de 17de eeuw de Kroaten
      verbleven als bezetter de totnogtoe oudste vermelding dateert van 1633

- TPA (Toerisme Provincie Antwerpen) werkt aan een nieuwe 'Bloesem- en fruitroute' fietsroute in het
kader van de promotiecampagne “Kempen 2017”.  We hebben heemkundige informatie bezorgd.

- Een vijftal personen vroegen informatie over hun stamboom 

- Een tiental personen vroeg heemkundige  informatie 

– Mevr. Padou (Frankrijk) werkt aan een boek over reuzen in onze
omstreken.  We  bezorgden  haar  afbeeldingen  van  onze  reuzen
Gerard de filosoof en tante Trees.

Niet gelukt:
-  De  nieuwe  bewoners  van  de  J.F.Willemsstraat  hadden  graag  als

versiering  van  de  inkomhal  oude  affiches  van  de  voormalige
cinema gehangen

- We kregen de vraag of we foto's hadden van de binnenzijde van supermarkt De Wolf.

http://www.hetspeelhof.be/


Nieuws uit de krant! Wij houden je op de hoogte!

GvA 26 januari 2017
Hoe beleefde Vremde 40 jaar geleden de fusie met de buurtgemeente Boechout. Ook al is er al heel wat
verwezenlijkt, toch is er nog heel wat werk te doen om beide gemeenschappen dichter bij mekaar te
brengen.

GvA 1 februari 2017

Spectaculaire  vondst  in  Vremde.  Op  de
kruising van de Broechemsesteenweg en
de  Berthoutstraat  vinden  archeologen
een  begraafplaats  te  dateren  tussen
1200 en 500 voor Christus. 

Op  de  begraafplaats  bevinden  zich  een
50-tal  graven  en  een  grotere  tumulus.
Wij  hopen  later  hierover  verder  te
kunnen berichten. 

Zie ook: http://atv.be/nieuws/video-3000-jaar-oud-urnenveld-blootgelegd-40086
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