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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 4 

Het Speelhof v.z.w.  november 2017 

Boechout-Vremde 

 

 
Beste sympathisanten, 

 

Met onze nieuwsbrief willen we onze activiteiten breder bekend maken. 

Wie weet, krijg je interesse om toe te treden tot de kring. 

Geef dan een seintje naar hetspeelhof@gmail.com. 

U mag deze brief doorsturen naar vrienden en geïnteresseerden.   
 

Ons tijdschrift 132 verschijnt volgende maand met als bijdragen 

- het derde en laatste deel van de kroniek over het wedervaren van het schooltje in villa Madona 

(Janssenlei 8) 

- een vraaggesprek met Dirk Jacquemyns, zoon van oud-dorpsgenoot Pol Jacquemyns 

- Via Vremde aan de Holocaust ontsnapt 

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper 10 euro, te voldoen via rekeningnummer BE97 

7331 3711 1449 van heemkundige kring Het Speelhof. 

 

Telkenmale je onze website www.hetspeelhof.be bezoekt, verschijnt een oudere foto waarop 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 zoekwoord nieuwsbrief. 

 

Activiteiten 

Tijdens de voorbije jaarmarkt toonden we bijna 200 oudere foto’s van verenigingen met meestal 

onbekende personen. Veel namen hebben we die dag al kunnen achterhalen. We plannen deze 

boekjes mee te brengen bij volgende tentoonstellingen en wie wil, kan ze ter inzage meekrijgen om 

aan te vullen. Die foto’s staan ook op onze website om commentaar of namen door te geven. 

 

Vier geïnteresseerden vroegen heemkundige  informatie. 
Tweemaal bezorgden we eigenaars meer gegevens over hun woning, even zo dikwijls gaven we 

informatie over personen. 
 

De erfgoedsector wordt (weer) grondig hervormd. 

 LECA -Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag-, Heemkunde Vlaanderen en Familie-

kunde Vlaanderen plannen samen te werken en vroegen via een enquêteformulier naar de 

activiteiten van onze afdeling. 

 

Op vraag van de gemeente werkten we aan 

- een lijst met plaatsen en oorlogsgebeurtenissen voor een 11-novemberwandeling in 2018 

- een naamvoorstel voor een doorsteek voor fietsers en wandelaars in een nieuw 

woningenproject tussen Frans Segersstraat en Binnensteenweg 
- inlichtingen voor een Belle Epoquewandeling voor dienst toerisme  in samenwerking met Lier 

 

We verleenden medewerking aan verenigingen door 

- een projectie over Vremde aan OKRA-Boechout op 13 september 

- een rondleiding voor de Protestantse Gemeenschap op 10 september 

-    projectie over Vremde voor SAMANA-Vremde op 18 oktober 
- op 5 november a.s. geleide winterwandeling in Boechout voor KWB  Boechout-Vremde 
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We werken mee aan de wapenstilstandsherdenking van 11 november in het gemeentehuis om 11 uur. 

Naast de projectie van namen, tonen we een montage van V1- & V2-inslagen in Boechout en 

Vremde en geven een indruk over de schade door een V2 in de Weverstraat in Vremde. 

 

 

We ontvingen volgend verzoek vanwege wijkcomité Oude God, Mortsel 

 

Men zegge het voort: Sint-Lutgardis blijft !!! 

 

Wij, het wijkcomité Oude God, verwachten dat het stadsbestuur van Mortsel nog dit najaar een 

definitieve keuze zal maken tussen de afbraak of het behoud van het schoolgebouw.   

Als ook jij vindt dat het voorgebouw van de Sint-Lutgardisschool waardevol erfgoed moet blijven?  

- Lees en onderteken dan de petitie opgemaakt door het wijkcomité Oude God: 

 http://behoudhistorischschoolgebouwsintlutgardismortsel.petitie.be  

- En zend deze oproep zoveel mogelijk door naar al je vrienden, vooral zij die in Mortsel 

wonen, maar ook daarbuiten.   Zo help je ons deze oproep massaal te verspreiden.  

- Bijkomende motivatie, informatie, mooie foto’s en actualiteit vindt u op onze website:  

www.sint-lutgardis-blijft.be 

Alvast onze oprechte dank voor uw hulp en ondersteuning,  

 

 

 

Heemkundige activiteiten in de buurt 

Heemkundige kring Scilla organiseert op zondag 3 december hun 4de genealogische dag in zaal De Wip, 

Speelhofdreef 4, 2970 - Schilde. Op het programma onder meer Hoe begin je aan een stamboom? 

Wil je eens bekijken hoever anderen al geraakt zijn?  Inkom 1 euro. 

 

Documentatiecentrum Borsbeek houdt op zondag 9 november een tentoonstelling Beklijvende 

beelden uit Borsbeek. Te zien in de raadzaal van het gemeentehuis, de Robianostraat 64, 2150 - 

Borsbeek, van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 

 

 

 

Weet je dit nog? 

Bijna op het einde van Heuvelstraat enkele huizen verwijderd van de Provinciesteenweg, worden 

voorbereidingen uitgevoerd om er appartementen te bouwen. Jaren lang was er een open maar 

verwilderde bouwgrond. Voorheen stond hier een degelijke stenen hoeve; het Snippelingenhof, 

waarvan reeds sprake in begin van de 18e eeuw. 
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Wij houden je op de hoogte 

 

Renovatie van de woning Hovesesteenweg 67, met restauratie van de gevelteksten Villa Maria 1917. 

 
 

Behoud van het kapelletje langs de Wommelgemsesteenweg, nadat de boom is verwijderd. 

  
 

Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w. 

www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com 

Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29 


