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Lidmaatschap 

Voor 20 euro bent u lid van onze Heemkunde- en Erfgoedvereniging. 

Ere-lid kunt u zijn voor een jaarbijdrage van 30 euro. 

(Onze vereniging kent enkel het systeem van gezinslidmaatschap.) 

U ontvangt 4 x per jaar een nummer van tijdschrift “De Drie Goddelijke Deugden”. 

Ook hebben leden en hun gezin steeds gratis toegang tot Heemkundemuseum “ Het Kaske” te Poppel. 

Tevens kan er aan de meeste activiteiten van onze vereniging gratis worden deelgenomen. 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks kenbaar gemaakt worden voor 1 december. 

 

 

 

Voorradige publicaties 

Boek: “De Drie van het Noorden”      5 euro 

De Drie Goddelijke Deugden, jaargangen 1 t/m 5 + “De Drie uit het Noorden” 25 euro 

De Drie Goddelijke Deugden, jaargangen 1 t/m 5: per jaargang   6 euro 

De Drie Goddelijke Deugden, jaargangen 1 t/m 5: per los nummer  1,75 euro 

De Drie Goddelijke Deugden, jaargangen 6 t/m 7: per los nummer  3 euro 

De Drie Goddelijke Deugden, jaargangen 8 t/m 15: per los nummer  5 euro 

De Drie Goddelijke Deugden, jaargangen 16 t/m 17: per los nummer  6 euro 

Verjaardagskalender        6 euro 
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Secretaris:  Ries van der Linden, Tilburgseweg 75, 2382 Poppel  014 478066 

Penningmeester: Agnes Luyten, Berkenlaan 91, 2380 Ravels   014 658346 
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REDACTIEADRES: 

 

Bas Van Haeren, Deenakkers 1, 2381 Weelde, 014 699126 

bas.van.haeren@skynet.be  

Voor informatie in verband met de inhoud van dit tijdschrift,  

de vormgeving of verschenen teksten kunt u steeds terecht op het redactieadres. 

Wenst u een tekst of een idee voor publicatie aan te bieden, dan kunt u dit ook doen via een bestuurslid. 

 

CONTACTGEGEVENS: 

 

Adres: 

Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw 

Dorp 64, 2382 Ravels-Poppel 

 

Bankrelatie: 

Rekeningnummer: 733-3522204-67 

IBAN: BE93 7333 5222 0467 

BIC code: KREDBEBB 

 

Museum: 

Heemkundemuseum “Het Kaske”, Dorp 64 te 2382 Poppel, is open elke tweede en vierde zondag van de maand 

van 13.30 tot 17 uur. Tijdens de maanden juli en augustus van 10.00 tot 17 uur. 

In december, januari en februari is het museum gesloten. Wel zijn er in deze wintermaanden bezoeken mogelijk 

op afspraak. 

Groepsbezoeken kunnen aangevraagd worden via het reserveringsformulier  

dat u kunt vinden op onze website. 

Aanvragen kunnen natuurlijk ook gedaan worden per brief (zie hierboven voor het adres). 

 

Website: http://nicolaus-poppelius.be/ 
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Voorwoord

Inmiddels is het jaar aan zijn laatste trimester toe. De scholen beginnen weer en na de lange vakanie nemen 
we het gewone  dagdagelijkse ritme weer op. De baterijen zijn opgeladen en we kunnen er weer eens tegenaan  
gaan de komende ien maanden (zie onze bijgevoegde agenda).

Na het succesrijke voorjaar hadden we de tweede zondag van juni de provinciaal georganiseerde heemdag. 
Eens te meer werd deze ijdelijke exposiie met als thema Kempische familiefeesten door ongeveer driehon-

derd mensen bezocht. De tafel was gedekt met een schiterend servies uit de jaren 1950. Er waren foto’s van 
Gouden Huwelijken, honderdjarigen, communie- en andere gedachtenisprentjes. Bovendien konden we aan 
de hand van menu’s of “spijskaarten” vaststellen dat onze voorouders geweldige feestmaalijden bereiden. De 
klaargemaakte hapjes gingen erin als koek. Feestkleding ontbrak ook niet uit het begin van de twinigste eeuw 
en zoals u op de volgende pagina kan vaststellen, konden we een unieke aiche van Turnhout kermis de dato 
1912 exposeren.

Een vereniging aan de gang houden is niet alleen leuke dingen organiseren maar vergt ook een zekere vorm 
van regeren. Dit van oorsprong Laijnse woord heet verschillende betekenissen en naargelang de interpretaie 
kan het geïnterpreteerd worden als: richten, leiden, sturen, abakenen, besturen, beheersen, terechtwijzen, 
verbeteren en het ons bekende regeren. Daarom zijn wij ook bezig met een toekomstvisie en als we die negaief 
interpreteren zal Heemkunde een sille dood sterven indien er geen vers bloed geïnjecteerd wordt. We spreken 
niet van een transfusie want dat is vaak alleen maar de zaak rekken. Wat we wensen is een werkelijke inbreng 
van geestelijk jonge mensen en bijvoorbeeld één van onze eerste behoetes is een beetje extra medewerkers en 
toezichters voor in het museum. Het is een minimale opdracht van amper vier uur op een gans jaar. U zal hier 
ongetwijfeld een heleboel dorpsgenoten en bezoekers van buiten de gemeente trefen. Ervaring is echt niet ver-
eist. Als besluit zou ik durven stellen dat als er meer schouders onder geplaatst worden we inbreng krijgen van 
ideeën, de lasten verdelen en zeker naar een posiieve  toekomst opstomen in het belang van het voortbestaan 
van ons erfgoed voor onze kinderen

Luc Andries

Lief en leed

Graag delen wij in de vreugde van onderstaande jubilarissen en wensen hen nog vele mooie jaren samen:
-  Echtpaar Van Loon-Verhoeven vierden hun diamanten bruilot op 24 juni 2013
-  Jan en Pamela Luyten-Dobson vierden hun gouden bruilot op 6 juni 2013

Onze deelneming betuigen we bij het overlijden van:
-  Pater Louis Vloemans op 31 mei 2013
-  Michel Verberk op 3 juni 2013
-  Florent Van Den Borne op 16 juni 2013
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