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Heemkundige Kring  Nieuwsbrief 20 

Het Speelhof v.z.w.  november 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 148 verschijnt volgende maand met een artikel over  

De Linthoeve (een bewerking van Jo Wuyts ) en  

een bijdrage over Seks en eten door de eeuwen heen (Eric Maurissen) 

 

 

Onze tentoonstelling over ‘Kermis en jaarmarkt’ en ‘Populierenhof’ was een 

overweldigend succes. 

We ontvingen 198 bezoekers tijdens de jaarmarkt en nog eens 26 in de daaropvolgende dagen. 

De tentoonstelling blijft op aanvraag te bezichtigen tot 8 november. 

We organiseerden ook een Albrecht-Rodenbach-wedstrijdje: 18 deelnemers deden een poging om 

diens buste van de juiste naam te voorzien.  Twee vulden de volledige naam in.  

En de winnaar is Carlo Goots uit Boechout! 

 

Jaarboek 2021 

Het jaarboek heeft als thema “Obiits” of rouwborden die zich o.a. in de Sint-

Bavokerk bevinden,  van de families Courtois, Van Colen en Moretus. Het omvat 

±  80 bladzijden in op en top kleurendruk. Je kan deze uitgave bestellen door 

overschrijving van 15 € op de bankrekening BE97 7331 3711 1449 p/a M. Van 

Eester, Tulpenlaan 15, 2531.  

Indien opgestuurd via de Post: + 5 € 

 

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost € 15 

via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 van heemkundige kring Het Speelhof.  

Reden van verhoging: stijgende kosten door o.a. de aanbiedingen in kleur. 

 

Erfgoeddag maakt school 

Onze heemkundige kring heeft toegezegd mee de erfgoeddag van april 2022 te organiseren. 

Wij plannen een tentoonstelling en een thema nummer in verband met vijf eeuwen onderwijs in 

Boechout-Vremde. 

Hierbij doen wij een oproep om ons “schoolmateriaal” uit uw kinderjaren te schenken of uit  te lenen 

voor de tentoonstelling. 

Naast klasfoto’s denken wij vooral aan oude schoolschriften, schoolboeken, didactisch materiaal en 

uiteraard ook aan alle informatie (krantenknipsels, brochures, foto’s, documenten enz.) die verband 

houdt met het onderwijs in Boechout-Vremde (u kan deze terug krijgen na digitalisatie). 

Aarzel niet hiervoor contact op te nemen met René Dufraing, tel.03.455.71.94 of e-mail 

dufraing.vos@skynet.be. 
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Voor schenkingen en informatie kan u contact opnemen met: 

- 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 

 

 

 

Naast ons tijdschrift, beantwoorden we ook vele vragen. 
 

Een greep uit de vragen van de laatste 3 maanden:  

- Heuvelstraat 53 ivm mogelijke bodemvervuiling, welke bedrijven hebben er gewerkt met ongezonde 

producten 

- contactpersoon voor gidsen in de Molenbeekvallei 

- Dierckx Achille, Belgisch Bataljon, gesneuveld in Korea 

- de Schransstraat – een selectie foto’s werd bezorgd 

- teksten voor straatnaamborden met persoonsnamen, medewerking met de Vrije tijdsdienst om tot een 

goede beschrijving te komen over het straatnaambord 

- naamgeving van de Selbstraat, verder uitgebreid in feite was het de weduwe die de schenking heeft gedaan 

- kerkrekeningen Sint Cordula parochie (Schoten) ivm genealogie Meeus, medewerking door het 

transcriberen van teksten  

- overlijdensjaar van Joseph Van Hellemont 

- orgelmaker Jacob Verbuecken, info over het orgel gevraagd door de kerkfabriek Boechout 

- Korte Welvaartstraat 11 en P. Michielsenstraat 16 ivm genealogisch onderzoek 

- mogelijke plaatsing van het beeld van Jan Frans Willems dat nu in de JFW-school staat. Beslissing 

uiteindelijk op voorstel van de Culturele raad. Wordt nog bevestigd 

- Karel Verhaert en familie Janssens uit de stambomen van Fierens en Callaerts: 

- onze verzameling bidprentjes. De mogelijkheid tot het bekomen van afdrukken 

- uitwisseling van info over Alfons Callens.  

- opinie over vrouwennamen in straatnamen. Verdere voorstellen nog in onderzoek 

- tekst en beeld over erfgoeddag 2022 voor cultuuragenda 2022 

- vraag naar beeldmateriaal over harmonie Boechout 1000. Wordt behandeld. 

 

Daarnaast: 

- scanden we het archief van de Dorpsschool Vremde in 

- nemen we deel aan werkgroep wapenstilstand 

- gidsten we in de Sint-Jan-in-d’Oliekerk op 20 okt. 

 

 

We ontvingen: 
- een foto met reclame van de wasserij Emiel van den Enden anno 1919 

- een foto van de processie in 1953 in de JFWillemsstraat van Carlo Goots 

- een vermelding dat Schransstraat 18 de slijperij werd genoemd 

- dorpswandeling van Frits Schetskens, een kleine correctie werd aangebracht 

- houten KAJ bord op stok 

- antieke “pikhaak” en de zicht; werd destijds gebruikt bij het pikken van de 

graansoorten! 
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Even terugblikken op de Jaarmarkt 1933 

 
De Volksbode bracht een kosteloos programmanummer uit.  

Met een zee van reclame over de lokale handelaars. 

 

Anderzijds wordt eene meer opheffende aantrekkelijkheid gemeld. 

De wereldberoemde acrobaat John Klimstony, op rondreis  in België zal op Dinsdag, tusschen 10 en 11 

uur te Boechout aankomen. Hij zal op de groote schouw der Werkhuizen van Boechout klouteren, en 

op het toppunt, zal hij voor de begeesterde menigte, eenige zijner huiveringwekkende acrobatentoeren 

uitvoeren. 

 

En: Autobusssen en treinen uit alle richtingen alle uren  van den dag. Wijzen we er op dat er toen 

vier halten te Boechout waren wat de treinen betref: Grote steenweg, het station zelf, het Voske en 

in de Boshoek. Van confort gesproken.  

 

 

Wat groeit er in mijn hof? 

 

Toeval over twee items, een boek en een akte over groenten.  

 

Drs. R. N. Ferro uit Deventer (Nl) is specialist in het verzamelen en uitschrijven over oude 

kookrecepten. 

Hij brengt o.a. in een nieuwe uitgave en uitgebreid verslag over een “ koock=boeck en remede boeck” 

(187blz) afkomstig van het hof van Boechout anno 1757. 

Wij zullen trachten later daar iets meer over te schrijven. 

Intussen is een akte (SAL1665 203) in het archief van Lier anno 1682 teruggevonden, waar in een 

zeker hof aldaar groenten werden geteeld. De vraag is dan wat werd er toen geteeld? In de 

gedeeltelijk getranscribeerde tekst staat het volgende: 

 

daer in bevonde jonge spinasie 

savoeyen geset roode coolen geset 

erdtbesie, cruijt, wermoes den geleden 

spersie, peterselie  
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