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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 16 

Het Speelhof v.z.w.  november 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 144 verschijnt volgende maand met een artikel over de WOII slachtoffers. 

 

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. 

 

Oproep: 
Voor ons archief 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. 

 

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

verenigingen,foto’s,affiches,kortom alles dat van belang kan 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 

- Coi Haverals,   03 455 34 29,  fr.haverals@skynet.be 

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

 

Groot nieuws: We verhuizen van Vremde naar Boechout! 
De gemeente voorziet een plaats voor de vereniging in het oud gemeentehuis, tot voor kort OCMW-gebouw in de 

Dr. Theo Tutsstraat te Boechout. Ze wil dat meer mensen uit de gemeente het mooie gebouw bezoeken en geeft op 

die manier meer zichtbaarheid aan onze vereniging. 

Het zal een immense job zijn om alles over te brengen, want ons lokaal in Vremde zit propvol. We willen na de 

verhuis ook werk maken om een inventaris van ons patrimonium op te stellen. Dit wordt een nog grotere job, waar 

we nog jaren mee zullen bezig zijn. Ons patrimonium bestaat vooral uit archief: oude documenten en wat we 

bibliotheek materiaal noemen: boeken, gepubliceerde artikels, oude kranten, knipsels, … 

Ruwweg zit de verhuis er aan te komen in het voorjaar volgend jaar en mikken we op een opening in het najaar. 

We houden jullie op de hoogte en hopen dat geïnteresseerden en sympathisanten dan ook even langs komen, om 

ons tijdens het inventarisatiewerk moed in te spreken zodat we het kunnen volhouden. 

 

 

Neem ook eens een kijkje op onze Beeldbank 

www.hetspeelhof.be 

 

Daar vind je postkaarten en vorige nieuwsbrieven.  

 

Toegang tot het archief kan enkel na registratie via 

hetspeelhof@gmail.com  
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Nieuws uit de Bibliotheek 
 

 

Tijdens de voorbereiding van de verhuis botsten we op dit 

merkwaardig boekje: 

 

 A. VAN HOOF  PR. ,Schansweg 9 Bouchout, schreef een 

hekelspel in 3 bedrijven (een toneelstuk). 

 

Was de schrijver priester ?  

Het boekje werd gedrukt in de Boekdrukkerij Gustaaf 

AUGUSTYNEN & Joseph BRABANTS, Bouchout. 

 

Verder is te melden dat het boekje geen datum bevat, dat het 

niet gelezen blijkt te zijn want de katernen zijn niet 

opengesneden. 

 

Het boekje bevat 72 bladzijden.  

Zou dit stuk, geschreven in Boechout, ooit opgevoerd zijn in 

Boechout of elders? 

 

Wordt vervolgd. 

 

 

 
Stamboom onderzoek 
Eric Maurissen (eric.maurissen@gmail.com) heeft zijn stamboom uitgewerkt als een boek en wil zijn kennis ten 

dienste stellen van mensen die vastzitten met hun stamboom, of hen tips geven. 

 

 

 

 

Naast ons tijdschrift, beantwoorden we ook vele vragen. 
Een greep uit de lijst van de laatste 3 maand: Vragen over: 

- grenspaal  

- Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen 

- De Greef  

- Onderpastoor Jozef Maes  

- BMX parcours  

- Cornelius Sels  

- De Dreef van Moretus  

- schoolfoto's voor almanak Vremde 

- Janssenslei 9 De Dag  

- Vlamingen in Noord Amerika  

- Gemeentehuis Vremde  

- erfstuk BMT  

- werkgroep bio-diversiteit  

- Archief Bessemcommitee en KAV 

- wandeling voor senioren in Vremde 

- het wandtapijt in het gemeentehuis 

- hulp bij het opzoeken van de vroegste vermelding van de gemeente Boechout 
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Nog even de Berderen Molen 
Wil je de ganse geschiedenis over de Berderen Molen naslaan? 

Van draadje tot naaldje, van anno 1266 tot 1904 met alle details? 

Hoe de molenaar te kampen heeft met alle mogelijke problemen. Tevens 

doorspekt met een goed (?) verhaal over Boechout door die zeven eeuwen.  

De voordurende belegeringen, plunderingen enz. van vreemd krijgsvolk,  vrijbuiters. 

Ons Jaarboek 1995, nagenoeg  meer dan honderd bladzijden gedetailleerde tekst.  

Geschreven door J Palmans een nazaat van de familie Palms, die bijna 200 jaar Molenaars leverden. .  

Thuisgebracht of afgehaald in Boechout 5 €     -   Verzending per post +4,5 € 

Best via een seintje naar hetspeelhof@gmail.com of een telefoontje naar René Dufraing 03 455 71 94 

  

Uit het boek: 

…… Was het midden der zeventiende eeuw getekend geweest door de Spaans-Franse oorlog over de opvolging van de 

Spaanse kroon en was in het laatste kwartaal van dezelfde eeuw de pest dominant aanwezig, het begin van de 

achttiende eeuw was niet rooskleuriger.   

 

…. Ondanks alle problemen vonden Jan (Palms) en Joanna (Truyts) toch nog de tijd om een paar fikse kinderen op 

de wereld te zetten. Eén ervan, Frans Palms …….. 

 

 

Uit De Volksbode van 8 februari 1948: Werken aan de Groenstraat. 
In afwachting van einde werken zal de Groenstraat een voorbeeld zijn van een goede aanleg van een smallere 

straat. 

 

In 1948 stond de Groenstraat als een item te behandelen op de gemeenteraadzitting van 8 februari 1948 

 

Item 2: De Groenstraat: Verbist wijst op de slechte toestand van de Groenstraat, de drukste landbouwweg van de 

gemeente. Het slijk voorkomende van de reiniging der grachten belet daarbij nog de waterafloop, wat de toestand 

nog verergert. Landbouwer J. Janssens is bereid een helpende hand toe te steken om de straat in orde te brengen. 

Hij stelt paard en wagen en 2 werklieden ter beschikking. Doch dan zou de herstelling voor de maand maart 

moeten geschieden.  

De burgemeester zegt dat niet alles gelijk kan worden gedaan. Naarmate het materiaal voor het herstel der wegen 

toekomt wordt in verschillende straten verdeeld. ……. 

Nogmaals de burgemeester: Overal waar wij herstellingen doen vinden wij bereidwillige helpers genoeg. Wij  doen 

het onmogelijke om de beschikbare kiezel te bemachtigen, eer het te laat is.  

Opmerking: Vandaag is het een aannemer die met gepaste machines de zaak tot een goed einde brengt. 

Bijkomende vraag, welke inwoner werkt er nog vrijwillig aan zijn straat? 

 

Item 3. Uitbreiding van het elektrisch net in de Groenstraat. Maar daarvoor moeten de inwoners een gezamenlijke 

aanvraag richten tot de maatschappij. 
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Uit de beeldbank 

   
 Villa Paul – Lange Kroonstraat 101-103 Villa Hélène – Smeendijk 1-3 

Maria Carolina Van der Schoot, uit Antwerpen, bouwt 

de villa in 1893 en verkoopt het in 1899 aan Albrecht 

Jan Falk, zeekundige, uit Antwerpen. In 1934 koopt 

gemeenteraadslid Alfons Michiels de Schoone Villa met 

welbeplanten Hof. Het goed verdween omstreeks 1980.  

Gebouwd in 1879 door Joannes Franciscus Van den 

Eynde, gekocht in 1900 door Gustave Royers, brouwer 

in Antwerpen, gehuwd met Helena Piplart, geeft de 

naam villa Hélène. Linkervleugel begin 1970 enkele 

jaren Cultureel Centrum. 

Uit ons archief  (registratie vereist) 

 
Opendeurdag land- en tuinbouw van 1978 

 

 
Gouden jubileum Jef en Marie, Weverstraat 79, in 1973 
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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  


