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Boechout-Vremde

Beste leden en sympathisanten,

Dit is onze derde nieuwsbrief.
Hiermee 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 131 verschijnt volgende maand met het tweede deel van de kroniek over ontstaan en 
wedervaren in villa Madona in de Janssenlei 8.
Abonnement tijdschrift: 10 euro per jaar.

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

Vorige nieuwsbrieven zijn beschikbaar op onze website via het zoekwoord nieuwsbrief.

Activiteiten

– Rondleiding op 19 juni voor Samana /het vroegere Ziekenzorg/ met een treintje, richting Vremde.
Het parcours werd sterk ingekort wegens de hoge temperatuur. Op  het programma onder  meer 
een  kort  bezoek  aan  de  parochiekerk  Sint-Jan-in-d’Olie.  Daar  was  het  immers  aangenamer 
verblijven. De deelnemers kregen uitleg over de twee prachtige gebrandschilderde glasramen.

- Drie personen vroegen heemkundige  informatie.
Tweemaal bezorgden we eigenaars meer gegevens over hun woning
Iemand gaf en kreeg informatie over architecten van woningen in de Janssenlei

– Twee personen plaatsten namen bij leerlingen op een klasfoto op onze website

– Rechtzetting doorgestuurd over het oprichtingsjaar van de Reigersmolen in Vremde (destijds hoek 
Reigersmolenstraat – Berthoutstraat).
Hierna het bewijsstuk dat Vremdermolen in 1787 octrooi kreeg om de molen op te richten.
Volgende officiële instantie hebben hun gegevens aangepast of gaan ze aanpassen:

a. www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=2475
b. Vlaamse overheid – Agentschap Onroerend Erfgoed (www.onroerenderfgoed.be)
c. Antwerpen onroerend erfgoed
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Wij houden je op de hoogte
Nieuws
Uit het schepencollege van 19 juni 2017,

Restauratie vlag Biebond
Feiten en context
Biebond Boechout bezit een waardevolle vlag die aan restauratie toe is. De vlag is gemaakt in 
1930.
Argumentatie
Gelet de vraag vanuit de Biebond …;
Gelet het advies van de cultuurraad …;
1. Voorstel om de kost van de restauratie op zich te nemen via het budget voorzien voor erfgoed.
2. Voorstel om de vlag over te dragen aan de gemeente met als doel te ontsluiten voor het grote 

publiek. Op eenvoudig verzoek kan de Biebond de vlag ontlenen.
Advies
De cultuurraad geeft positief advies over de vraag tot restauratie.
De raad stelt voor een overleg te organiseren waarin volgende vragen rond erfgoed in de 
gemeente worden besproken.

In welke staat? Hoe te restaureren? Wie zal de gerestaureerde items beheren? Hoe kan men 
ze tonen aan het publiek?

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:
… inschatting: 700 euro …
Besluit …
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de restauratie van de vlag.

Oud Nieuws
Bijdrage in Gazet van Antwerpen op 26 april 1979, zonder initialen

Boechoutse bijentelers hielden open deur-dag
Bieboeren
Op 17 maart 1912 werd de stichtingsvergadering gehouden. Er waren 20 leden en 2 ereleden die 
onder de benaming De Bouchoutse Bieboeren van start gingen. In 1915 was dit aantal reeds 
opgelopen tot 58 maar in 1918 bedroeg dit aantal reeds 82. Ten gevolge van de wereldoorlog 
echter,  het  afsterven  van  enkele  bestuursleden,  gebrek  aan  jonge  krachten,  ontstond  er 
onenigheid.  Er  werd een afvallige  bond  gesticht  in  Edegem met  oude leden van Kontich  en 
Boechout.
De vereniging heeft ook een prachtige vlag. Deze Gildevlag heeft ook wel een geschiedenis achter 
de rug die plastisch werd beschreven in de zorgvuldig bijgehouden archieven van deze bond.
Ter gelegenheid van de provinciale tentoonstelling van het Belgisch eeuwfeest in 1930 moest de 
aankoop  ervan  een  blijvende  herinnering  worden.  Nadat  prijzen  werden  gevraagd,  mocht, 
volgens de statuten, deze vlag slechts betaald worden met giften van de leden. 
Toen al kostte een vlag van twee meter op een meter tachtig ruim 3.500 Fr. Een flinke brok geld  
voor  een  brede  feestwimpel.  De  voorkeur  van  de  gildebroeders  ging  naar  de  grootste  vlag. 
Daarvoor moest men een tweede maal gaan aankloppen bij de leden.
Op 6 juni 1930 was de grote dag daar. De Boechoutse Bieboeren vormden met fiere borst de  
stoet aan Het Hoefijzer, dat thans nog bestaat, om na een optocht, toespraken, een plechtig lof,  
het vlug te laten inwijden. …

De cultuurraad was op 6 juni 2017 van mening
… Het kan een aanzet zijn om te werken rond erfgoed. Er zijn wellicht nog andere vlaggen in de 
gemeente.  Vroeger had elke vereniging zijn vlag om mee in de processie te lopen. Als je een 
oproep doet zal je er veel krijgen, die zich waarschijnlijk ook in slechte staat bevinden. …

Terloops,  een vlag diende niet -alleen- om te dragen in de processie,  maar om er mee te pronken 
tijdens de rondgang in en buiten het dorp.
De cultuurraad gaf ook aan de heemkundige kring te betrekken bij het initiatief. Dat is goed bekeken,  
want we hebben meerdere vlaggen en vaandels van niet meer bestaande plaatselijke verenigingen in 
bewaring. Die werden deels tentoongesteld in 1984 en tijdens Open Monumentendag 1998.
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Alexander Franckstraat
Nieuws
Te lezen op de gemeentelijke webstek

Alexander Franckstraat heraanleg fietspaden
… De Alexander Franckstraat is een belangrijke en drukke verkeersader binnen onze gemeente. 
Het parkeren op de rijbaan zorgt  voor een slechte doorstroming,  zeker tijdens de spitsuren. 
Auto's parkeren zich vlak tegen of deels op het al te smalle fietspad. De gemeente wil twee veilige 
enkelrichtingsfietspaden aanleggen en het parkeren organiseren buiten de rijweg, om een vlotte 
doorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid voor fietsers te garanderen. …

Oud Nieuws
kortbij het kerkkoor begonnen twee wegen
rechts van een kerkweg (Pastoorsleike) vertrok een straat richting oosten, ze heette Kapellestraat, te 
danken  aan  een  kapelletje  dat  vermeld  staat  in  1558  en  op  grondvesten  waarvan  in  1678  de 
Courtoiskapel is opgericht.
In 1762 beschrijft men diezelfde als

… de  baene  loopende  van  het  dorp  naar  de  Cappelle  (Courtoiskapel)  en  voorts  suytwaerts 
(Melkkuipstraat) omme naer de Bist (Bisthoeve, Boshoek 96) alsoo genaemt, door het goedt van 
dhr Gilis ende van de Bist alsoo loopende in de Bergestraete (Boshoek - deel voorbij Bergstraat), 
welke Bergestraete alsoo loopende is naer het Pullaer (Lier) …

De gemeenteraadsleden houden zich in 1821 bezig met het klasseren der buurtwegen 

- 1ste klasse - van die soorte en bevinde er in de gemeynte van Bouchout geene

- 2de klasse
1° den weg beginnende in de kuyp van ‘t Dorp, genaemd Capelle Straet, en eyndigt aen den 

Steenweg van Lier
2° den weg beginnende aen de voorgaende Capelle Straet loopende langst de hoeve De Bist 

(Boshoek 96) en het Schransken (Lauwerijkstraat 4) tot aen De Berghe Straet (Boshoek)
De weg onder 1° loopt voorbij de Courtoiskapel rechtdoor naar de Provinciesteenweg, wel te verstaan 
in rechte lijn via wat nu Kapelleveldstraat heet.
Nummer 2 kende u al als de omweg richting Boshoek en Lier, eraan toevoegend dat het eerste rechte  
gedeelte van de steenweg in en naar de Boshoek amper goed honderd jaar bestaat, nadat toenmalig 
burgemeester Theodoor Moretus daarvoor begin jaren 1880 gratis grondafstand heeft gedaan.
Het belang van onze straat vergrootte in 1885 door het initiatief van de bestendige deputatie voor een

… algemeen ontwerp voor den steenweg naar Hagenbroeck langs Eggerseel (Lispersteenweg), de 
kasseijng van den aardeweg de kom van het dorp met de provinciale baan verbindende.

Die  aardeweg  was  het  laatste  deel  van  de  Alexander  Franckstraat,  in  die  tijd  niet  meer  dan  een 
eenvoudige voetweg.
Daar kwam verandering in, eerstens na aanleg van de spoorweg -in gebruik sinds 1864-, en in tweede 
orde bij de gemeentelijke voorbereidingen.

... bij het maken van den steenweg van ‘t dorp naar het Eggerseel ... toen men bij het aanleggen 
van  den  nieuwe  steenweg  naar  Lisp-Lier  (Lispersteenweg)  ondervond  dat  deze  weg  al  te 
schuinsch  zou  uitkomen  aan  den  overweg  der  spoorbaan,  hetgene  diende  vermeden  en 
verbeterd te worden ...

De spoorwegmaatschappij liet enkel toe  op de kortste manier de sporen te kruisen, dus recht  reden 
waarom  de  Alexander  Franckstraat  een  bocht  ingelast  kreeg  en  promoveerde  tot  hoofdweg,  de 
Kapelleveldstraat zakte af tot zijstraat.
In 1920 wijzigde het bestuur meerdere straatnamen, waaronder

Kapellestraat te veranderen door Alexander Franckstraat, ter herinnering aan dien Held op 23 
September 1915 door  de Duitschers neergeschoten wegens zijne  diensten als spioen aan de 
legers der bondgenoten bewezen;

Hij  woonde  in  villa  Vreugd  en  Deugd  (Alexander  Franckstraat  17),  tot  onlangs  gekend  als  Salons 
Alexander Franck.

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