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Nieuwsbrief 23 

Augustus 2022 

 

 

 

 

Beste sympathisanten en abonnees,  

 

Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe liever we het hebben. 

Dus stuur deze brief door naar vrienden en geïnteresseerden! 

Stuur een mailtje naar hetspeelhof@gmail.com om deze nieuwsbrief te ontvangen. 

 

Ons tijdschrift 151 verschijnt in September met de volgende thema’s 

 

Folklore in Vremde (Robin Adriaens) 

Omtrent de “Biebond Boechout” (Geert Huybrechts) 

Boechout vóór het jaar 1000 (Jo Van Croonenborch) 

 

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 15, via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 

van heemkundige kring Het Speelhof. 

 

Expo’s Vremde 

 

We willen u ook warm maken voor twee tentoonstellingen waarin Vremde in de 

kijker wordt gezet.  

Tijdens het feestweekend in Vremde kan u terecht in zaal Den Boom 

(Boomkensstraat Vremde) voor een fototentoonstelling over jaarmarkt en 

kermis. Op zaterdag 13 augustus van 10u tot 17u en op zondag 14 augustus van 

13u tot 17u. 
 

Van 14 tot 19 augustus neemt de jonge beeldende kunstenaar Robin Adriaens ons mee in zijn interpretatie van ‘Folklore in Vremde’. De opening vindt plaats in Het 
Populierenhof (Dr. Theo Tutsstraat 20) op 14 augustus om 19u. Van 15 tot 19 

augustus kan u de expositie bezoeken tussen 13u en 17u. 

 

Affiche jaarmarkt Vremde 1946 
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Expo: 500 jaar onderwijs in Boechout en Vremde 

 

Een goede voorbereiding van onze tentoonstelling heeft tijdens de maand mei geleid 

tot grote tevredenheid. Een lange papieren band stelde 500 jaar schoolgeschiedenis 

voor over Boechout-Vremde. Een dertigtal foto’s gaven een beeld van de 
verschillende schoolgemeenschappen toen en nu. Verwonderlijk de pensionaten die 

in Boechout in het verleden successen boekten. Vandaag lopen meer dan 2000 

kinderen school te Boechout-Vremde.  

Een speciale presentatie van boeken over geschiedenis en aardrijkskunde trok velen 

hun aandacht. Verder dat eveneens herinneringen doet oprijzen waren de 

voorwerpen en resultaten van voorbije schooltradities. De geprojecteerde beelden 

waren eveneens een succes voor groot en klein, oud en jong 

We mochten honderden bezoekers ontvangen die allen even begeesterd waren van 

de voorstelling 

en het ons ook 

bevestigden. 

Heel wat verhalen en herinneringen kwamen 

naar boven. Het verheugde ons ook een extra 

bezoek te mogen verwelkomen van de 

Bestendige Deputatie met aan het hoofd de 

gouverneur Cathy Berx begeleid door het 

schepencollege en onze burgemeester  Koen T’Sijen. Zij vonden het allen ook de moeite 
waard.  

Door omstandigheden is slechts één school op 

bezoek geweest, de dorpsschool van Vremde. 

Ook zij hebben er echt allen van genoten. De 

grootste belangstelling ging natuurlijk naar de 

presentatie van hun school op het Tv-scherm.  

 

 

We beantwoordden volgende vragen: 

 

- info over pastoor De Schutter (1706-1733) Vremde voor J. Gyselinck, Brugge 

- info stamboomgegevens familie Haverhals-Smet-De Pauw over een erfenis van overledene wonende in Spanje  

- hulp bij paleografie voor een student geschiedenis; Alexander Rottiers 

- medewerking aan de teksten voor een erfgoedwandeling door de Vrijetijdsdienst Boechout. 

- info over bepaalde kadasternummers met betrekking tot de Molenbeekvallei, voor Luc Sels 

- aanvullingen van de stamboom Van Hoof voor W. Van Hoof 

- foto van het Gemeentehuis 1890 aangevraagd door M. De Povere voor zijn zuster (94 j) verblijvende in  

Sint Mathildis 

- vraag naar foto’s omgeving station voor Accordeonvereniging “De Notengalm Boechout vzw” 

- foto’s grafmonumenten slachtoffers Boechout-Vremde, bombardement op Mortsel 5 april 1943 voor  

Pieter Serrien, vereniging “vzw 5 april 1943” 

- gebeurtenissen over WO I voor studenten Dylan D’Affnay, Michiel Potters en Anto Dupain ( 5e jaar Regina Pacis) 

- info en historiek van de Schaliehoeve en omgeving aan Heidi De Swert 

- 2de vraag tot transcriptie (18 artikels) voor Franse studente aan de Sorbonne te Parijs. 
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We kregen: 

- van Jos Verhoeven zijn studiewerk over het Kerkelijk archief van Boechout met transcriptie en een reeks 

negatieven aangaande de Jan Frans Willemsschool 

- van Jos Verhoeven een verslag van zijn jarenlange functie als onderwijzer in Boechout 

- van Magda Janssens een ingekaderd kantwerk over Boechout 

- van Jos Vlaeymans en Ludo Bastiaens officiële vlag van de Boerengilde van Vremde 

-  van Koenraad Mortelmans een fotobestand over Narrenstoet e.a. 

 

 

Vlag van de “Boerengilde Vremde” 

 

 

 

 

 

We aanvaarden in dank alle documenten, tijdschriften (vb. De Volksbode), kranten artikels, archieven van lokale verenigingen, foto’s, affiches, kortom alles dat van belang kan zijn om het erfgoed van Boechout en Vremde te 

bewaren (u kan deze terug krijgen na digitalisatie zo niet worden ze opgenomen in het archief van de heemkundige 

kring).  

 

Voor informatie kan u steeds terecht op het onderstaande emailadres 
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