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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 18 

Het Speelhof v.z.w.  mei 2021 

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 146 verschijnt volgende maand met 

het tweede artikel over de Van Colenstraat. 

 

 

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. 

 

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 

 

 

 

 

Onze verhuis! 

 
De corona zorgt ook voor een vertraging van onze verhuis. Zowat de helft is reeds verhuisd. We hopen 

in een volgende nieuwsbrief te kunnen melden wanneer de verhuis achter de rug is.  

Wanneer bezoek toegelaten is, hopen we dat geïnteresseerden eens een kijkje komen nemen.  

Zoals in vorige nieuwsbrief gemeld, mikken we op een opening in het najaar. 
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Nieuws van onze beeldbank www.hetspeelhof.be 

 
Naast de postkaarten vind je via de knop Archieven HK nog andere stukjes uit ons archief.  

Achter de knop Help ons! staan foto’s die we niet kunnen plaatsen, dus is hulp welkom. 

Na aanvraag stelden we ons deelarchief van de Maria feesten in 1946 en 1953 even open. 

Deze keer wordt ons archief van de Zusters Annonciaden school tijdelijk open 

gesteld. Herken je persoon of weet je nog een datum. Laat het ons dan weten! 

Geef ons een seintje als je een ontbrekende naam van een persoon weet of als je een beeld 

wenst te verwijderen.  

De foto’s staan gesorteerd op datum, dat geeft dat alle foto’s zonder datum eerst staan! 

Toegang tot het volledige archief kan enkel na registratie via hetspeelhof@gmail.com  

 

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

- de trollen van het St-Bavoplein 

- de Mariafeesten te Boechout 

- families Peeters, Goossens, Bruynseels 

- pastoor Goemans 

- Luizenkasteel, Les Clematites, Schranshoeve, Kriekenhof 

- A. Mennes, Van Colen 

- monument voor Jef Van Hoof 

- Ontstaansgeschiedenis van Boechout 

- graffiti in de voetgangerstunnel 

- Britse soldaten in de dreef 

- Joden in WOII 

- nazicht van ontwerptekst Street art & beelden 

 

We ontvingen: 
- archief van KAV 

- archief van Jo Wuyts  

- onze tijdschriften van Rosa Eycken, Herentalsebaan 115, Ranst  

- archief van Boechoutse Synfonie 

 

We bezorgden: 
- gratis jaarboeken aan rusthuizen 
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Uit het ons archief  
 

Uit 1519, hoe werd een proces verbaal geschreven. Uit ARA CC 12904 p. 257 

 

Misschien twee maal lezen en het trachten te begrijpen! 

 

Onder dlant van Ryen 

Van Janne de Vos alias quat huwelyck van dat hij omtrent vyf wecken voer 

sinxenen heeft zytten drincken tot Bouchout ten huyse van eenen gheheeten 

Bolten mit eende vrouwen drie pienten biers aldaer een inne quam gheheeten 

Gommaert van Bortele met hem drinckende ende in zyn gelage gegaen zynde 

soe gecreeckt hij Gommaert woerden tsegen eenen gheheeten Vleminck in de 

wandelinghe. Welke woirden soe hoege geresen dat hy Jan zegde: “hoe sitti soe 

en quect als henrick melcosters hebdi lust om vechten slaet macander opt 

herssenbecken” terstont sloegen zy onder den anderen hij Jan dat ziende dat 

deen ter eerde was trac zyn mes ende ginck tusschen beyden hen scheydende 

sonder meer yet te bedriven. Een luttel tyts daer naer es daer inne comen Jan 

Herman de cleermaker seggende tot metten boesem nemende “nu hebbic u 

hier” hem scurende zyn hemde van boven tot benede ende slogen voer zyn 

kennebacken ende dede zy beste om hem te dueden van zynen live alsoe dat 

hij Jan zyn lyf moeste verweren soe track hy syn rysweert steckende naden 

voirs Herman geracten ende gaf hem eene steeck Daer af hy sterf ende hy Jan 

es wechgeloopen ende soe lange ewech gebleven tot dat hy gracie vanden 

partyen gecregen heeft ende sueckende gracie omme goidswille aenden 

marckgrave by onderwyst ende beden van vremden. De mercgrave oic laten 

composeren ende heefter af gecregen tot myns genaediche heeren behoef 54 

rinsgulden de 22 gereet dander 32 en zyn niet verschenen 
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Artikel uit: Wercken van Cats Jacobs 1665.  

 

Even op dreef helpen: 

- vervang f door een s of z 

- vervang y door een i 

- vyer = (liefdes)vuur  

- de ftege duygen: de stijven mislukken (van: 'in duigen vallen') 
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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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De Vremdesesteenweg  (2012)         € 5 

 

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  


