
 1 

Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 14 

Het Speelhof v.z.w.  mei 2020 

Boechout-Vremde 

 

 
Beste sympathisanten, 

 

Met onze nieuwsbrief willen we interesse in heemkunde aanwakkeren. Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe 

liever we het hebben. Dus hebben we graag dat u  deze brief doorstuurt naar vrienden en geïnteresseerden.   

 

Ons tijdschrift 142 verschijnt in corona versie volgende maand met enkele verzamelde korte artikels.  

Voor diegene die zich willen verdiepen in het verleden van onze gemeenten, bieden we door het corona virus onze 

jaarboeken aan tegen spotprijzen – ook aan niet-leden (zie verder).  

 

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 10, via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 van 

heemkundige kring Het Speelhof. Losse tijdschriften zijn verkrijgbaar tegen €  3 per stuk (€ 5 wanneer in kleur).  

 

Activiteiten: 

We geven niet alleen een tijdschrift uit, maar beantwoorden ook vele vragen 

- 4 over personen  

- 1 over gebouwen  

- 2 over verenigingen/organisaties  

- 1 over gebeurtenissen  

- 1 over gedenkplaten 

- 1 over onze inventaris kranten 

We ontvingen van dhr. Bob Knors een bierflesje van  brouwerij  Den Arend en een bierflesje van Vremder Bier.  

 

 
# Beeldbank Boechout-Vremde  

 

Naast de voorstelling wie we zijn, 

bieden we op onze website een 

grote verzameling postkaarten 

van over onze gemeenten.  

 

Naar aanleiding van de 

hernieuwing van de website 

stellen we een groot deel van ons 

beeldmateriaal open voor 

iedereen.   

Je moet hiervoor wel inloggen met 

login Gast en paswoord HK.  

Dit kan nog tot einde mei. 

 

De beelden zijn opgedeeld in deel- 

archieven (knop links onder). 

Veel plezier! 

 

Indien je een persoon herkent, laat ons dan de naam weten.  

Bijkomende beelden zijn natuurlijk ook welkom (een digitale afdruk is voldoende).   

 

Leo Benneke, 

Beeldbankbeheerder. 
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Jaarboeken en hun inhoud 
 

 
Jaarboek 1994           € 5 

 Proeve tot verklaring van de straatnamen te Boechout en Vremde  

 De grenzen en oppervlakte van Boechout-Vremde 

 De Berderen Molen 

 

 

Jaarboek 1995           € 5 

 De Sint-Bernardsabdij te Vremde 

 Het dorpsbestuur van Vremde vóór 1796 

 De verkeerde geconstateerde duiven 

 Index 

 

 

Jaarboek 1996           € 5 

 De Heren Vremde 

 De Stenen Molen van Boechout 

 Het dorpsbestuur van Vremde vóór 1796 

 Het Bisenweijke 

 Van schepenzegel van Vremde tot Gemeentewapen van Boechout-Vremde 

 Index 

 

 

Jaarboek 1997           € 5 

 Prentbriefkaarten Vremde 1900 

 De haardtelling van 14 oktober 1600 te Vremde in haar historische context 

 De Sint-Jan-in-d’Olie kerk en haar bedienaars 

 Kerkschatten of de juwelen van Onze-Lieve-Vrouw 

 De schepenen van Vremde in het oud-Régime 

 Het bestuur van Vremde voor 1769 

 

 

Jaarboek 1998-1999          € 5 

 De Lagere school van Boechout 

 De kleuterschool van Boechout 

 Enkele schoolhoofden nader belicht 

 Een school in flamingantische en Grootnederlandse sferen? 

 

 

Jaarboek 2000           € 5 

 Vijftig jaren na de jaren vijftig (fotoboek) 

 

 

Jaarboek 2001 (Vremde)         € 5 

 De gemeenteschool  

 De Dorpsschool 

 Fotogalerij 1951-1999 

 Schooljaar 2000-2001 

 

 

Jaarboek  2003 (een tiental worden bijgedrukt)       € 12  

 Prentkaarten, Vremde 1900 

 De haardtelling van 1600 vergeleken en aangevuld met andere bronnen 

 De parochie van Sint_jan-ind’Olie en haar bedienaars 
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Jaarboek 2011                   € 5  

Tussen feodaliteit en fusie 

 Boechout in de nieuwste tijden (1789-1976) 

 Boechout in de Franse periode (1795-1814) 

 Boechout in de Nederlandse periode (1814-1830) 

 Boechout van de Belgische onafhankelijkheid tot de Eerste Wereldoorlog (1830-1914) 

 Boechout en de Eerste wereldoorlog (1914-1918) 

 Boechout tijdens het Interbellum 

 Boechout tijdens de Tweede wereldoorlog 

 Boechout na de Tweede wereldoorlog (1945-1976) 

 

 

Jaarboek 2014           € 5 

 De Groote Oorlog in Boechout en Vremde 

 Overleden tijdens de eerste wereldoorlog 

 Guldenboek en vuurkaart 

 Chronologische schets van merkwaardige algemene gebeurtenissen  

 

 

Jaarboek 2018           € 20 

 Over cafés, herbergen en feesten 

 

  

Verzending via BPost:    € 5    (jaarboek 2018: € 7) 

 

  

 

 Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w. 

www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com 

Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29  


