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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 15 

Het Speelhof v.z.w.  augustus 2020 

Boechout-Vremde 

 

 
Beste sympathisanten, 

 

Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe liever we het hebben. Dus stuur deze brief door naar vrienden en 

geïnteresseerden! 

 

Ons tijdschrift 143 verschijnt volgende maand met artikels over Eikhof, Vremde Waterloo en Genealogie. 

 

Door het corona virus bieden we 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).  

 

Oproep: 
Voor het archief van de heemkundige kring zijn wij op zoek naar oude exemplaren van het 

infoblad dat sedert 1965 werd uitgegeven door de gemeente. We zijn specifiek op zoek naar 

de jaargangen 1982 en 1983. 

 

Voorts aanvaarden we in dank alle documenten, tijdschriften (vb. De Volksbode), krantenartikels, archieven van 

verenigingen uit Boechout en Vremde, foto’s, affiches die van belang zijn om het erfgoed van Boechout-Vremde te 

bewaren. 

Voor schenkingen en informatie kan u contact opnemen met een bestuurslid. o.a.: 

- René Dufraing, 03 455 71 94, dufraing.vos@skynet.be 

- Leo Benneke,  03 455 89 97, hetspeelhof@gmail.com 

 

Want we zijn volop bezig met de uitbouw en verbetering van de “Beeldbank Boechout-Vremde” zodat, vooral het 

beeldmateriaal van onze archieven toegankelijk wordt voor iedereen.  

 

 

Neem alvast een kijkje op de 

Beeldbank www.hetspeelhof.be 

 

Daar kan je postkaarten van onze 

gemeente bekijken. 

 

Voor ons archief kan je tot eind 

augustus registreren met login 

Gast en paswoord HK.  

 

Daarna moet je een registratie 

aanvraag sturen naar 

hetspeelhof@gmail.com  
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Uit de beeldbank 

      
 Bel Air – Janssenslei Les Accasias – Broechemsesteenweg 57 

Uit ons archief  (registratie vereist) 

 
De jeugd op de Luizenmarkt van 1976 op het Jef Van Hoofplein 

 
Enkele ‘diensters’ tijdens Barock & Roll in de turnzaal van de Dorpsschool nav 1000 jaar Vremde 
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Naast ons tijdschrift, beantwoorden we ook vele vragen. 

 

Een greep uit de lijst van de laatste 3 maand: Vragen over: 

 
- Theo Mertens/Herberg De Ton  

- Catharina Van Camp 

- Joris Van den Wijngaerd  

- Familiegeschiedenis van familie Smans  

- Oude foto’s van de dorpsschool van Vremde  

- Het gedenkteken Jeneval 

- De teksten op de kapel van de Vremdesesteenweg 

- Verering van Onze-Lieve-Vrouw in België 

- De dreef aan het kasteel 

- De juiste locatie van de berderen molen 

- Brouwerij Maes 

- Geschiedenis van het oude gemeentehuis in de Dr. Theo Tutsstraat 

- Bouwhoogten in Boechout  

- Historiek van brandweer van Boechout en de brandweer van Vremde 

- V1/2 bommen 

- Oorlogsinvaliden 

- Slachtoffers van het bombardement van 5 april 1943 in Mortsel 

- Straatnaam Withofstraat 

- Straatnaam Marcel de Ridderstraat 

- Cinema’s in Boechout/Vremde 

- Cinema Victoria tijdens het interbellum 

- Zonnewijzers 

- Azura 

 

We hebben bemiddeld om de piano van J Cortiens aan de juiste man te brengen, maar dat mislukte. 

We hebben ontvangen informatie over personen doorgegeven aan de HK Wommelgem. 
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Verklaring straatnamen, 

Aanvulling op verklaring in #BoechoutBeweegt”over de straten van Boechout-Vremde.  

Aangaande burgemeester Marcel De Ridder zijn levensloop als ambtenaar staat beschreven in ons tijdschrift “Het 

Speelhof” nr. 90 blz 25.  

Vermelden we zijn medesponsering van een nieuwe klok die ingezegend werd in 1955 voor de kerk te Vremde . 

Een tweede feit is een joods meisje Olga verstopt te hebben gedurende de oorlog, hiervoor riskeerde het gezin hun 

leven. Zie ons tijdschrift 132 “Via Vremde aan de Holcocaust ontsnapt”. De familie De Ridder kreeg uit 

dankbaarheid van de staat Israel de titel “De Rechtvaardigen onder de Volkeren” en het recht een boom te planten 

in Yad Vashem in Jerusalem. 

 

Weetjes 

Uit de gemeenteraad van Boechout, zitting 28 juli 1928 

Voor het aanvangen der dagorde vraagt Mariën het woord en zegt: 

Ik heb deze week vernomen dat door de schoolhoofden druk wordt uitgeoefend op de kinderen, voor het bijwonen 

van stoeten. 

Ik ken een jongen die met de oren getrokken is omdat hij met de stoet voor de viering van de Nationale feestdag 

niet is meegeweest. 

In de Nonnekensschool is het nog erger. Daar worden die niet mee gaan 25 punten afgetrokken terwijl de anderen 

er 25 krijgen. Goede leerlingen worden daardoor benadeeld en ontmoedigd. Ieder is vrij van gedachte. Daarom zou 

ik willen vragen aan de schepen van onderwijs om dat eens na te gaan, en te zorgen,dat zulks in het vervolg niet 

meer zou voorvallen. 

 

Moderne en hygiënisch Boechout 1931. 

De tijd dat in de gewone huizen nog geen badkamers waren voorzien, enkel in sommige villa’s. Dus een 

gelegenheid voor de inwoners om zich eens van boven tot onder deftig te wassen en te genieten van het stromend 

water.  

Later werd er een beenhouwerij “Dirven” uitgebaad. 

Heden kan de vrouw rekenen op een nagelverzorging (manicure). 

 

De Volksbode schreef  op 23 augustus 1931 

Moderne  Badinrichting 

Heuvelstraat, 92 , Bouchout 

Alle werkdagen open van 10 tot 24u. 

Woensdag uitgezonderd 

’s Zondag van 8 tot 11 u. 

BADEN -  BADEN  met STORTBAD 

Abonnement verkrijgbaar 
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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 

 De Sint-Bavokerk van Boechout en zijn bedienaars 

 De Pastorie van Boechout 

 

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)         € 10 

 De gemeenteschool  

 De Dorpsschool 

 Fotogalerij 1951-1999 

 Schooljaar 2000-2001 

 

Jaarboek  2003           € 12  

 Prentkaarten, Vremde 1900 

 De haardtelling van 1600 vergeleken en aangevuld met andere bronnen 

 De parochie van Sint_jan-in-d’Olie en haar bedienaars 

 

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) 
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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) 

 

Meld uw bestelling aan René Dufraing, 03 455 71 94,  dufraing.vos@skynet.be en 

Stort het bedrag op rekening nummer BE97 7331 3711 1449 met vermelding van naam en adres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w. 

www.hetspeelhof.be  – hetspeelhof@gmail.com 

Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29  


