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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 19 

Het Speelhof v.z.w.  augustus 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 147 verschijnt volgende maand over 

de plaatselijke nijverheid, met een blik op de klompennijverheid 

 

 

Door het corona virus bieden we onze jaarboeken aan tegen spotprijzen  

ook aan niet-leden (zie verder). 

 

Je wordt lid door 10 Euro te storten op rekening nummer BE97 7331 3711 1449. 

Je kan heel het jaar door lid worden, dan ontvang je de 4 tijdschriften van het lopende jaar. 

 

 

 

Nieuw Jaarboek 2021 

HK Het Speelhof brengt met steun van de Vrije Tijdsdienst Boechout  

Jaarboek 2021 uit. Het thema luidt “Obiits” of rouwborden die in de 

Sint-Bavokerk en deels in het Sterckshof te Deurne bevinden,  over de 

families Courtois, Van Colen en Moretus. Het omvat ±  80 bladzijden 

in op en top kleurendruk. Je kan deze uitgave bestellen  via 

Ticketgang vanaf 1 september aan de prijs van 15 € of via de HK Het 

Speelhof door overschrijving op de bankrekening BE97 7331 3711 

1449 p/a M. Van Eester, Tulpenlaan 15, 2531.  

 

Het nieuwe Jaarboek 2021 verschijnt op 5 oktober tijdens de 

Jaarmarkt te Boechout. 

 

Indien opgestuurd via de Post: + 5 € 

 

 

 

We aanvaarden in dank alle documenten, tijdschriften, krantenartikels, archieven van lokale 

verenigingen, foto’s, affiches, kortom alles dat van belang kan zijn om het erfgoed van Boechout-

Vremde te bewaren (u kan deze terug krijgen na digitalisatie). 

 

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 
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Heemkundige Kring Het Speelhof  

neemt intrek in Het Populierenhof. 
 

HK Het Speelhof (Boechout-Vremde) verhuisde tijdens de voorbije maanden van 

het pittoreske huisje aan de Smishoek in Vremde naar de statige villa Het Populierenhof 

in de Dr. Theo Tutsstraat. Archief, bibliotheek en talrijke historische voorwerpen vinden 

nu een plaats in dit mooi gerenoveerde landhuis uit 1876.  

 Aanvankelijk gebouwd als 

landelijke residentie voor de 

welgestelde Antwerpse familie Van 

Tichelen, verwierf de gemeente Les 

Peupliers in 1921 om er het 

gemeentehuis te vestigen. Dat bleef zo 

tot 1973, waarna het pand langere tijd 

leeg stond. Na aankoop door het OCMW 

in 1996 waren de diensten voor 

maatschappelijk welzijn er actief tot 

2019. Nu krijgt het pand dus een 

culturele functie met onder andere een nieuwe stek voor HK Het Speelhof. 

 HK Het Speelhof werd in 1983 boven de doopvont gehouden. Sinds 1984 verzorgt 

zij driemaandelijks een tijdschrift met grote en kleine verhalen over het plaatselijke 

verleden. In nauwe samenwerking met de gemeente zagen ook al twaalf jaarboeken het 

licht. Daarnaast organiseert de vereniging tentoonstellingen, historische wandelingen en 

is ze de vraagbaak voor zowat alles met een lokale historische of culturele betekenis. Dit 

najaar liggen nog twee tijdschriften en opnieuw een jaarboek in het verschiet. Neem 

alvast een kijkje op de beeldbank (www.hetspeelhof.be) waar honderden foto’s over tal 

van onderwerpen zijn te vinden. De kring blijft werken aan de uitbouw ervan en wil 

zoveel mogelijk mensen betrekken in het samenbrengen van dit boeiende visuele 

verleden.   

 HK Het Speelhof plant, als de werken aan de Dr. Theo Tutsstraat klaar zijn, een 

open-deur-dag met tentoonstelling tijdens de Jaarmarkt op 5 oktober. Iedereen is 

alvast van harte uitgenodigd ! 

 

 

Het Populierenhof rond 1950 

met het huldemonument van de weerstand 
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Nieuws van onze website www.hetspeelhof.be 

We plannen een opgefriste website (www.hetspeelhof.be) te lanceren in september. 

We zijn nog bezig de kinderziektes op te sporen, maar je kan de vernieuwde website al  eens bekijken 

als je op het knopje nieuw klikt.   

Opmerkingen zijn altijd welkom, zelfs zoiets als een ontbrekend punt of komma! 

 

 
 

Het archief van de Zusters Annonciaden school is gemakkelijker te vinden in de vernieuwde website. 

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

of als je een beeld wenst te verwijderen. 

 

Andere archieven moeten nog nagekeken worden en teksten toegevoegd aan beelden.  

Toegang kan enkel na registratie via hetspeelhof@gmail.com  

 

 

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

- plaatsing van de trollen (Oerkrachten van Hanny Brandt) op het pleintje van de K. Sterckxstraat 

- de brochure Kunst in openbare ruimte: samenwerking met de Vrije Tijdsdienst Boechout 

- gebouw van Schransstraat 18 

- de Dreef: wanneer die werd gepland 

- het perceel Meulenbergh: toponiem waarop de gebouwen van Don Bosco te Vremde staan 

- Commentaar bij straatnamen met persoonsnaam 

- amfitheater in het G. Van Raemdonckpark 

- glasraam in Don Boscokapel: o.a. over medewerker Armand De Beer 

- Genealogie over Vermeylen Joanna, Madeleine van de Velde en Janssens 

- Sint Bavo: over de oorspronkelijke deksteen van de grafkelder destijds midden in het koor  

- Baron Caroly: waar ligt hij begraven! 

- Vremdermolen: in verband met de Molenbeek 

- Gilbert Van Asselt: historiek over de vermiste politiek gevangene 

 

We ontvingen: 
- archief van Boechoutse Symfonie (nog 1 doos)  

- een geschilderd KAJ bord 

We schonken: 

- boeken over planten aan de Plantentuin van Meise 

We bezorgden: 
- beelden van Maria kapellekens in Vremde 

- bijdrage aan de cultuurbrochure van het najaar 
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Uit ons archief : RAA Boechout VOL 288 173-96 

Werd de doodstraf ooit uitgevoerd in Boechout? Het leven in de 16e eeuw was veel ruwer dan 

we ons heden kunnen voorstellen. Oh Ja, een vonnis uitgesproken en uitgevoerd in Boechout 

op 9 januari in 1563.  

Hierbij de originele tekst, tweemaal vlot overlezen, zo klinkt de tekst verstaanbaarder. De 

genaamde Henric Sweyns omwille van “delicten” vergrijpen ten overstaan van geloof in de 

torture (foltering) gedaan met de koord, met andere worden opgehangen aan de galg. 

 

 

Attestatie voer Joncker Jan vander Schagen 

Wij Lucas Schillemans en Franchois Pauwels schepe(nen)  

der heerlicheyt van Bouchout ende Hove mijns heere des  

Cardinaels van Grandvelle certificeren voir de gerechte  

waerheyt hoe dat myn heer de drossaert voirs heerlicheyt  

genaempt Joncker Jan vander Schagen justitie  

heeft gedaen nu onlancx geleden over een gevangene 

genaempt Henric Sweyns gebooren van Cortryck by 

Loeven en(de) dat de selve gevangene overmidts syn(e) 

delicten by hem wegens syn confessie inde tourture  

gedaen alhier tot Bouchout mette coorde is  

gexecuteert geweest ende waer goddelyck ende rechtelyck 

de waerheyt getuychenisse te geven sonderlinge  

des versocht synde soe hebben wij schepen(en) en(de) des vs toirconden 

ons propre segele hier onder aengehanghe opte ix januari 1563 
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Wolven in Vremde? 

Neen? Ik ga geen uiteenzetting doen over de wolf. Pro of contra! Voor meer degelijke 

informatie ”De wolf hoort thuis in Vlaanderen” door Hendrik Schoutens in Knack via Google. 

Maar ja ze waren er toch. Zeker in de 18e eeuw hadden onze voorouders sterk af te rekenen 

met het bestaan in hun omgeving door de wolf.  

Een kleine nota in het oud gemeente archief van Vremde trok de aandacht. Het vermeldt de 

uitbetaling van dode wolven in het jaar 1740. Laten we even de lijst met de opsomming van de 

wolven beginnende op 27 juni t.e.m. 18 februari overlopen. De cijfers achteraan is de prijs die 

uitbetaald werd voor elke dode of uitzonderlijk levende wolf. .  
 

- 27 juni  2 wolven  

-   2  juli  4 jonge wolven  0-1 

  2 oude wolven  0-10 

- 12  juli  1 oude wolf  0-4 1/2 

- 17  juli  1 levende en 3 doode wolven 0-15 

-   5  aug  6 jonge wolven  0-18 

- 14  aug  1 oude wolf  0-6 

- 30  aug  1 oude wolf  0-3 1/2 

-   2  sept  1 oude wolf en 3 jonge  0-10 

- 11  sept  3 jonge wolven comende van Soersel 0-10 1/2 

- 19  sept  2 oude wolven  0-8 

- 24  sept  1 oude wolf  0-4 

-   4  okt  1 oude wolf en 2 jonge  0-9 

- 17  okt  1 jonge  0-12 

-   5  nov  1 oude wolf  0-5 

- 18  nov  1 oude wolf  0-4 1/2  

- 12  dec  3 jonge wolven  0-6 

- 23  dec  4 jonge wolven  0-12 

-   5  feb  1 oude wolf  0-5 

- 18  feb  2 jonge, 1 oude wolf  0-9 

Dus 14 oude wolven en 28 jonge wolven,  

    met nog 2 op 27 juni en een levende en 3 dode. 

Samen 48 wolven over goed een half jaar. 
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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  


