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Boechout-Vremde

Beste leden en sympathisanten,

Dit is onze tweede nieuwsbrief. Hierbij willen we onze activiteiten breder bekend maken en, wie weet,  
krijg je interesse om toe te treden tot de kring.  Geef dan een seintje naar  hetspeelhof@gmail.com. 
Stuur deze brief door naar vrienden en geïnteresseerden!  

Ons tijdschrift 130 verschijnt volgende maand met het eerste deel van de kroniek over ontstaan en 
wedervaren in villa Madona in de Janssenlei 8.
Abonnement tijdschrift: 10 € per jaar

Telkenmale  je  onze  website  www.hetspeelhof.be bezoekt,  verschijnt  een groepsfoto  met  voor  ons 
onbekende personen. Via de code eronder kan je commentaar op die foto geven. 
Er wordt dan ook een gebeurtenis uit het verleden getoond op de actuele dag van het jaar. 
De vorige nieuwsbrieven zijn beschikbaar op onze website via het zoekwoord nieuwsbrief.

Activiteiten

- De Leuwerk (leeuwerik) in plaats van Kapellehoeve.
De  familie  Asselberghs-Moons  kocht  einde  2011  de  Kapellehoeve  gelegen  langsheen  de 
Broechemsesteenweg 70. De kopers waren sterk geïnteresseerd in de geschiedenis van hun nieuwe 
eigendom. Zij hadden dan ook heel wat werk voor de boeg, restaureren, aanpassen en vernieuwen.  
Werner Asselberghs nam destijds contact op met de heemkundige kring en vroeg meer informatie.  
Een speciaal uitgebreid artikel kwam tot stand in ons tijdschrift nummer 109, jaargang 2012 De 
eerste maal dat de benaming Leuwerk opduikt in de archieven van Sint Bernaards is in een rekening 
van Placidus Van Dijck en Bernardus vanden Bosche provisors van St. Jan 1754 tot Sint Jan 1755. 
Daar staat woordelijk in: 
De Hove genaemt den leuwerk in, xber 1734 gemaeckct uijt verschijde stucken lants,, soo uijt de linde,  
venne en Speel Hove ……..

Even naar verwijzen dat de genoemde hoeven 
Linde, Venne en Speelhove heden nog bestaan te 
Vremde.

Onze welgemeende proficiat, voor de familie Asselberghs-Moons die boven gemelde tekst in steen 
lieten kappen en plaatsen in de kolom van de ingang.
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- Inventaris van de eigendommen van de parochiekerk Sint-Jan-in’d’Olie
Kruis en beeld vzw  (www.verbeelding.be)  is een vereniging gesticht in 1934 te Antwerpen en zit 
zich constant in voor het openbare religieuze beeldenpatrimonium. Zij waren geïnteresseerd in de 
religieuze beelden te Boechout en Vremde, verschenen in ons tijdschrift  nr.  126 jaargang 2016.  
Tevens in de juwelen toegewijd aan het Maria processiebeeld dat in de kerk van St. Jan in d’Olie 
staat. Deze juwelen staan beschreven in het Jaarboek 2003, waarin de geschiedenis van de kerk van  
Vremde wordt beschreven. 

- George Van Raemdonck Wandeling
IHA  of  International  Humor  in  Art  vertegenwoordigd  door  Reginald  Van  Ostaeyen  de 
promotor  van  talrijke  evenementen  in  verband  met  George  Van  Raemdonck  had  het 
initiatief genomen om een aangepaste wandeling uit te werken te Boechout. Hiervoor had 
hij contact opgenomen met de Heemkundige Kring Het Speelhof. Samen met Hugo Van der 
Aa werd een wandeling uitgewerkt met betrekking tot G. Van Raemdonck. Een rode draad 
door zijn leven. De wandeling werd ingewandeld op 12 maart l.l. en startte op het Jef Van 
Hoofplein. Het goede weer droeg bij tot het succes. De groep werd opgesplitst in twee, waar 
Madeleine  van  Eester  en  Coi  Haverals  fungeerden als  gids.  We  halen  hier  de  bezochte 
punten  uit  de  brochure  aan:  Jef  Van  Hoof  monument,  de  kerk  St.  Bavo,  het  Vijverhof,  
vervolgens een afkorting via het Hof van Reyen, Café Hollywood en het Park George Van 
Raemdonck. Een nieuw monument van Bulletje en Boonestaak onthuld, verwezenlijkt door 
kunstenaar Francois Blommaert. De prachtige wandeling door de natuur en onthulling van 
het  monument  werden  afgesloten  in  het  Theater  Vooruit  met  een  tentoonstelling  met 
werken van G. Van Raemdonck.

- Drie personen vroegen heemkundige  informatie.
Twee personen vroegen oude beelden van hun woning
Iemand vroeg informatie over een Romeinse weg
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Wij houden je op de hoogte!

Nieuws

Titel van een krantenartikel op 31 januari 2017
      Na 35 jaar overleg nog steeds geen consensus over Verbindingsweg

Om die zogenaamde Verbindingsweg -met hoofdletter a.u.b.- te situeren, citaat uit die bijdrage
      De stad Mortsel en vooral Borsbeek zien in de verbindingsweg tussen de Provinciesteenweg (N10) en 

de Krijgsbaan (R11) de oplossing om hun verzadigde centra te ontlasten van doorgaand verkeer. 
Maar het gemeentebestuur van Boechout blijft aanhalen dat de gemeente veel meer verkeershinder  
zal te verwerken krijgen door deze nieuwe weg.

Oud Nieuws

De gemeenteraad besprak op 20 februari 1926
      de uitbreiding der Antwerpsche agglomeratie

Enkele gedane voorstellen na vergadering der studiecommissie
      - het maken van eene nieuwe baan beginnend aan den barreel van de Provinciesteenweg, langs den 

spoorweg naar Berchem
      - verbreeding en gedeeltelijke verlegging van den Borsbeekschen steenweg
      - het maken eener baan van Mortsel naar Vremde, over het noordergedeelte der gemeente als 

verbinding tusschen beide voormelde banen

De leden besloten het agendapunt met
      ... De verandering van den Borsbeekschen steenweg welke zou uitkomen aan de brouwerij Maes wordt  

niet bijgetreden, omwille der kostelijke onteigeningen welke dit zou veroorzaken …

De  bareel  van  de  Provinciesteenweg  is  de  huidige  gesloten  overweg  tussen  Oude  Steenweg  en 
Binnensteenweg. Brouwerij Maes stond in de bocht van de Provinciesteenweg, tussen Gillegomstraat 
en Schransstraat. Het domein van het Hof van Baelde (Borsbeeksesteenweg 2*) moest er begin de jaren 
1970 toch aan geloven voor een omlegging van de Provinciesteenweg met brug over de spoorweg.
Hogervermelde 35 jaar is dus niet lichtjes, maar zwaar onderschat.

Recenter, maar toch ook al meer dan 40 jaar geleden, in het gemeentelijk inlichtingenblad van juni 
1974, stond te lezen

      Het schepencollege adviseerde het ministerie van openbare werken de ontworpen verbindingsweg (40  
m breed) tussen de rijksweg nr. 12 (Provinciesteenweg) en de Diksmuidelaan te Berchem aan te  
leggen  ter  hoogte  van  de  kerk  van  Sint-Jozef  in  Mortsel,  in  plaats  van  ter  hoogte  van  de  
Borsbeeksesteenweg.

      Dit om te voorkomen dat voor deze nieuwe verkeersweg een gedeelte van het domein Capenberg zou  
dienen onteigend te worden en dat de mensen die tussen de rijksweg en de ontworpen verkeersweg  
wonen nagenoeg van de buitenwereld zouden worden afgezonderd.

Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w.
www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com
Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29
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