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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 oﾐt┗aﾐgt ヴ ┝ peヴ jaaヴ eeﾐ ﾐuﾏﾏeヴ ┗aﾐ tijdsIhヴift さDe Dヴie Goddelijke Deugdeﾐざ. 
Ook hebbeﾐ ledeﾐ eﾐ huﾐ geziﾐ steeds gヴatis toegaﾐg tot Heeﾏkuﾐdeﾏuseuﾏ さ Het Kaskeざ 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 

Steeds op aanvraag te bekomen. Zie contactgegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto voorblad: さKapel op KヴuisHeヴgざ  
Aanvankelijk stond deze kapel op Nederlands grondgebied,  

maar na grenscorrectie van de grillig verlopende grens kwam de kapel op Belgisch grondgebied te staan,  

nabij grenspaal 205 (grens Arendonk, Ravels en Hoge Mierde) vlakbij het monument van Jan Beyens. 

De grond en kapel zijn momenteel eigendom van de Belgische familie Cartier de Marchienne. 
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Voorwoord 
 

We zijn het jaar  goed  gestart met een zeer druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie en lezing door Ad Van Rijswijk 

uit Esbeek die de ontsnappingslijn Esbeek-Weelde belichtte.  

Tijdens de wintersluiting van ons museum is er van boven tot onder en van links naar rechts veel verandert.   

Alle hoekjes en kantjes zijn ondersteboven gedraaid en we hebben met een gezonde dosis zelfkritiek met 

verschillende  bestuursleden en werkende leden alle verdiepingen aangepakt. Samen hebben we heel erg over 

nagedacht en nog harder aan gewerkt. Bij deze ┘il ik de ┘eヴkgヴoep さMuseuﾏざ nog eens een dikke pluim geven!  

 

Ik ga nog een tipje van de sluier oplichten. Onze patroonheilige Nicolaus heeft een heel eigen kamer gekregen 

waar hij volkomen tot zijn recht komt. Het is als het ware het kapelletje van de Heilige maar dan op grondgebied 

Poppel. Verder hebben de dames op het gelijkvloers het voor het zeggen met kleding en aanverwanten. Op de 

eerste etage hebben we het thema けgrens, douane en smokkelげ dieper uitgewerkt en kan u veel over het 

ontstaan en de eigenaardige grenspalen te weten komen.  

De tweede verdieping is gewijd aan enkele typische kenmerken van de deelgemeenten. 

 Ik wil u allen van harte uitnodigen elke tweede zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur eens een kijkje te 

komen nemen in onze thematisch uitgewerkte verdiepingen waar ieder van jong tot oud zijn gading vindt. 

Naderhand kan u bijpraten bij een iets fris of koffie.  

Als u met uw vereniging, familie of vrienden een gegidste rondleiding wenst,  

vindt u de contactgegevens op het laatste blad van dit tijdschrift. 

 

Dit jaaヴ zulleﾐ ┘e oﾏ t┘ee gヴote issues ﾐiet heeﾐ kuﾐﾐeﾐ. Het eeヴste is de heヴdeﾐkiﾐg ┗aﾐ ざDeﾐ Gヴooteﾐ 
Ooヴlogざ. Ik kaﾐ u al┗ast ┗eヴklappeﾐ dat ┘e ﾏet oﾐze heeﾏkuﾐdige ┗ヴieﾐdeﾐ uit Goiヴle  eeﾐ teﾐtooﾐstelliﾐg 
uitwerken waarbij de ge┘oﾐe ﾏaﾐ eﾐ zijﾐ le┗eﾐ tijdeﾐs げヱヴ-げヱΒ aaﾐ ┘eeヴskaﾐteﾐ ┗aﾐ de gヴeﾐs HeliIht ┘oヴdt. 
Maar eerst is er de Erfgoeddag op zondag 27 april van 10.00 tot 17.00 die doorgaat in ons Archief-en 

Documentatiecentrum te Weelde-Station. U kan hier een uitgestippelde wandeling doen en volgen. Men kan bij 

de dodendraadfietsroute aansluiten en een rondleiding krijgen langs de grens van station tot klooster.  

In en aan de pastorij is er een tentoonstelling en heeft de Dodendraadroute ( de verschrikkelijke elektrische 

draadversperring), die op 27 april ingehuldigd wordt, zowel een start-als een rustplaats.   

Hierover verneemt u later meer.  

Nieuw in het tijdschrift  is de rubriek  die gearchiveerde merkwaardigheden oprakelt.Het tweede is natuurlijk de 

verkiezing die in mei 2014 doorgaat. Ik rakel dit nu weer op omdat door een spijtig toeval bij onze drukker, het 

vrolijke verkiezingspamflet van een Oud-Weeldenaar tussen de rollen van de drukpersen was verdwenen.  

Verder kan u in dit nummer het けIn Memoriamげ voor Jos Nooyens vinden, uitgesproken door Jos Verheyen 

tijdens de plechtigheid in de aula van het crematorium te Turnhout. Met Jos Nooyens heeft onze kring  een 

heemkundig monument verloren. Jos is altijd jong van geest geweest en vaak zijn tijd vooruit.  Jos was een 

voorbeeld van hoe we begeesterd met ons erfgoed moeten omgaan, verklaren, uitleggen en tonen aan de 

mensen. Jos heeft de huidige veranderingen in het museum mede geïnspireerd.  We zullen U missen, Jos.   

Het bestuur, dat er niet is voor zichzelf maar voor de vereniging Nicolaus Poppelius en u, is  de laatste jaren in 

gemiddelde leeftijd een behoorlijk stuk verjongd, aangevuld met de wijze raad van de oudere bestuursleden 

geeft dit een nieuwe dynamiek. Hiervan zal onze vereniging op korte termijn  profiteren. 

U kan het tweede deel lezen van het artikel van Baron Le Roy één der heren van Ravels en verder is er van de 

hand van Jos Verheyen een eerste deel over Poppelse doeningen en Kapellen. 

Veel lees plezier. 
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Lief en leed 
 

 

Onze deelneming betuigen wij bij het overlijden van: 

 

Jos Nooyens weduwnaar van Emma Willems, thuis zacht ontslapen te Poppel op 3 december 2013 

 

Louis Guns echtgenoot van Anneke Van Houten overleden te Turnhout op 26 december 2013 

 

 

 

 

 

Om zeker te zijn dat we niemand vergeten te vermelden, vragen wij u ons op de hoogte te brengen via één van 

de bestuursleden, email of post gericht aan: Nicolaus Poppelius, Dorp 64, 2382 te Poppel. 

 

In Memoriam: Jos Nooyens 
 

Geboren te Poppel op 13 mei 1927 en er gestorven op 3 december 2013 

Drijvende kracht achter de heemkundekring.  

 

De ﾏeﾐs ┘ikt ﾏaaヴ God HesIhikt… 

Ons laatste gesprek. 

Vorige week fietste ik nog eens langs de Pannenhoef en Overbroek en hield halt bij 

het huis van Jos, hetgeen ik wel meermaals deed., want er werden daar altijd 

herinneringen op gehaald en Jos kon zo boeiend vertellen. De deur was op slot, maar 

onder de deur stak een kabel die naar zijn bos leidde. Hij moest dus wel in de buurt 

zijn. Ik volgde de kabel tussen de bomen en kwam zo na een honderdtal meter bij Jos 

terecht. Hij had al enkele bomen geveld, hij moest er nog een tweetal doen en dan 

waren alle dode bomen uit zijn bos verwijderd. 

We zetten ons beiden neer, tegenover elkaar, op een afgezaagde boomstam.  Hij blies even uit en het duurde 

niet lang of het gesprek ging over de heemkunde. De heemkunde lag hem nauw aan het hart, het was zijn lust 

eﾐ zijﾐ le┗eﾐ. Ik deﾐk dat hij oﾐge┗eeヴ Hij alle Poppelse geziﾐﾐeﾐ laﾐgs is ge┘eest ┗ooヴ oude fotoげs, ┗ooヴ┘eヴpeﾐ, 
┗ooヴ alles ┘at te ﾏakeﾐ had ﾏet ┗ヴoegeヴ oﾏ alzo .ざsIhatteﾐざ te ┗eヴzaﾏeleﾐ ┗ooヴ het Poppels ﾏuseuﾏ さHet 
Kaske.ざ 

Vele aヴtikels heeft hij gesIhヴe┗eﾐ iﾐ het tijdsIhヴiftざDe dヴie Goddelijke Deugdeﾐざ. 
Hij had nog zoveel plannen. 

Hij zou nog zo graag over de eerste wereldoorlog een reportage maken. Zeker nu er volgend jaar  de 100jarige 

herdenking zal plaats vinden. Over de Poppelse soldaten die er gevochten hadden en zij die er gesneuveld 

waren. Maar het schrijven ging hem niet meer zo goed af, vertelde hij me en vroeg als HIJ het vertelde, ik het 

zou ┘illeﾐ ﾐoteヴeﾐ…. Het is eヴ ﾐiet ﾏeeヴ ┗an gekomen. Ik had een mooie tekst gevonden over hoe het er in de 

tweede wereldoorlog in Poppel aan toe ging. Hij toonde direct grote interesse, ik zou hem die tekst deze week 

nog bezorgen. Hij had nu toch tijd want hij zou pas na de winter op reis vertrekkeﾐ ﾐaaヴ Eﾐgelaﾐd….Het is eヴ ﾐiet 
meer van gekomen. Hij vertelde toen ook nog dat hij een plan had over de werking van het Kaske., ook dit heeft 

hij ﾐiet kuﾐﾐeﾐ ┗eヴ┘ezeﾐlijkeﾐ … Waaヴoﾏ Heﾐ je toIh zo PΚOT“ heeﾐ  gegaaﾐ, je had ﾐog zo┗eel te ┗eヴtelleﾐ, ﾐog 
zo┗eel te doeﾐ… Maaヴ ja de ﾏeﾐs ┘ikt ﾏaaヴ God HesIhikt… 

Hij was dertig jaar lang trouw bestuurslid van de heemkunde en wij danken hem voor het vele en prachtige werk 

dat hij daar verricht heeft en waar nog vele generaties NA ONS van zullen kunnen genieten. 
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Ik zal met weemoed aan je denken Jos, als ik weer eens langs je huis kom 

en daar naar je spannende, maar ook leerrijke verhalen MOCHT 

luisteren. 

Rust in vrede. 

( Tekst van de crematie op 10 december 2013 door Jos Verheyen.)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Poppelse boerderijen 
Jos Verheyen 

さWaar ﾏeﾐ gaat laﾐgs Vlaaﾏse ┘egeﾐ, oude hoe┗eﾐ, huis of troﾐk, koﾏt ﾏeﾐ U Maria tegeﾐ….ざ 

(naar een oud Marialied) 

 

Jozef Aloïs Uydens werd op 27 september 1929 aangesteld als onderpastoor te Poppel.  Hij werd 30 september 

1953 eervol ontslagen.  (foto verzameling Annie Poppeliers)          

 

        

Onderpastoor Uydens  is van geboorte een Rijkevorselaar (°27/04/1891). Destijds woonde gewoontegetrouw de 

onderpastoor op de pastorij. Hij week  van deze traditie af en vestigde zich met zijn twee zusters aan de 

Tilburgseweg.  Hij hield erg veel van wandelen en was een regelmatige verschijning in de Poppelse gehuchten.  

Tijdens deze promenades vond hij inspiratie en bereidde hij zijn zondagse sermoenen voor. Zo sprak hij vaak met 

de boeren en wist ze te overtuigen om hun hoeve een passende naam te geven. De plaatselijke smid smeedde 

de naam en bracht later de rekening naar de boer. Veel landbouwers haakten echter af toen ze hoorden van de 

exuberante prijs.  

De onderpastoor botste wel eens  met zijn parochianen omdat hij zijn zin te  vaak doordreef. Zo gaat het verhaal 

dat hij op zekere dag Rie Zwanenbaas (een eigenzinnige dorpsfiguur) ontmoette op een smal wegeltje in de 

buurt Pastorijstraat-Tヴieヴ. De oﾐdeヴpastooヴ  heeft toeﾐ gezegd: さT┘ee Hokkeﾐ op eeﾐ Hヴuggetjeざ. Het is ﾐog 
steeds een raadsel wie elkaar de doortocht verleende. 
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We starten onze fietstocht bij het KIOSKAFE:  achter het oude gemeentehuis aan de kiosk vinden we een 

boerderij uit 1872 van de gebroeders Peer en Rie Hendrickx. De huidige eigenaar heeft het mooi verbouwd tot 

woonhuis annex tuin-feestzaal KIOSKAFE conform de geldende regels voor restauratie van beschermde 

gebouwen. 

De beroemdste hoeve-tolhuis-afspanning van Poppel was IN DE VALK en gelegen aan de draai naar de Trier. Hier 

was het dat Amalia Van Solms overnachtte op haar doortocht naar Nederland  (omstreeks 1625). Het 

etablissement heeft de plaats geruimd voor twee woningen. 

 

Dankzij onze vrome onderpastoor kennen we de ROTVENHOEVE (1873). De familie Ruts-Leirs-Franken woonde 

en werkte er vele jaren op de hoek van de Trier en de Joelestraat. Hier was er aan de overzijde een ven waar 

men zijn houten dennenpalen liet wateren of roten. Dit was een heel milieuvriendelijke manier om hout te 

behandelen en te beschermen. Dat hout rotte nooit meer en werd vooral gebruikt om bijvoorbeeld  hooioppers 

te maken.De huidige eigenaar is een Australiër die het  in de oorpspronkelijke staat heeft opgeknapt. 

We fietsen verder naar Maarle en treffen daar  achtereenvolgens de MARIAHOEVE (familie Baeyens) en de 

RAKETHOEVE.   

De Rakethoeve heeft haar naam te danken aan de 

dramatische inslag van een V-2 (=vliegende bom) die op  

Kerstdag 1944 insloeg bij de familie Walschots-

Hoefnagels. De ontploffing geschiedde vlak bij het 

woonhuis en het vierjarig Joske die juist buiten was, 

werd gegrepen door de fatale luchtverplaatsing. Hij 

werd dood aangetroffen tegen een muur. Na de oorlog 

werd de boerderij heropgebouwd. (meer info in het 

tijdschrift nr.31 via publicaties op onze website 

www.nicolaus-poppelius.be). 

De Rotvenhoeve 

 

 

http://www.nicolaus-poppelius.be/
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De Mariahoeve                                           De Rakethoeve                                                  Joske Walschots 

 

Van hieruit naar Aarledijk is het maar een boogscheut via de Voortjesweg en de Dennenlaan.  

We vinden er de KLOTKUILHOEVE (zie foto) 

                                        

Deze landbouwerswoning is gelegen aan de Aarledijk.  Achter het complex ligt de Klotkuil, een gevaarlijke poel. 

Toine Hendrickx ging er op een zekere dag  zwemmen. Hij geraakte vast in de modder en werd langzaam in het 

moeras gezogen. Gelukkig hoorde een boer op een naastliggende akker zijn hulpgeroep. De man kwam Toine ter 

hulp met een zeel (touw of koord) en kon hem redden. De Klotkuil is tegenwoordig uitgebaggerd en veranderd 

in  een mooie vijver. Toen men de naam op het gebouw aanbracht beweerden kwatongen dat een 

┗ooヴHijfietseﾐde Huuヴ al spotteﾐd ヴiep dat ﾏeﾐ de さΚざ Heteヴ koﾐ ┗eヴ┗aﾐgeﾐ dooヴ eeﾐ さ‘ざ.   

Tegenover de  Klotkuilhoeve bevindt zich de VLASKUILHOEVE: het ouderlijk huis van de familie Raeymaekers. 

Hierachter liggen ook enkele vennetjes. Vroeger deed men hier aan kleinschalige vlasteelt. In de vijvers werd het 

vlas geroot. Dit werd dan vervolgens verder verwerkt te Goirle, Tilburg en Weelde tot lijnwaad. 

   

Vlaskuilhoeve                                                       Meibochthoeve 

De MEIBOCHThoeve ligt eveneens aan de Aarledijk.  Ze behoorde toe aan het OCMW, het openbaar centrum 

voor maatschappelijk ┘elzijﾐふiﾐ de ┗olksﾏoﾐd  さdeﾐ aヴﾏeﾐざ geﾐoeﾏdぶ of ┗ooヴ de Nedeヴlaﾐdeヴs het “oIiale 
Bureau. De doening werd gedurende vele jaren verhuurd aan de familie Van Gestel. Enkele jaren terug is deze 

verkocht en door de nieuwe eigenaars gerestaureerd. 
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Het Kippenhof                                                           De Zandberghoeve 

Het KIPPENHOF vinden we enkele meters verder, de gevelnaam is verdwenen. Een Antwerpenaar genaamd 

Adriaan Hendrickx startte er een varkensbedrijf. Het verliep allemaal niet naar wens en hij schakelde over op 

kippen. Soms zaten er toen wel de nooit geziene hoeveelheid van wel 10.000 kippen. De nuchtere Poppelse 

landbouwers  hadden er hun bedenkingen bij en helaas werden de verhoopte resultaten niet gehaald. Het ging  

dan ook over in andere handen en men schakelde om naar een vee- en landbouwbedrijf en heden ten dag is het 

terug een varkensbedrijf. 

 Verderop aan de linkerkant vinden we de ZANDBERGHOEVE. Oorspronkelijk waren twee Turnhoutse zussen 

eigenaar. Nadien kocht de familie Godschalk het. Tegenwoordig is het mooi opgeknapt door een Nederlandse 

faﾏilie. Iﾐ de Huuヴt ┘as eヴ ┗ヴoegeヴ eeﾐ さHeヴgざ ┘aaヴ ﾏeﾐ za┗el of geel zaﾐd ┗ooヴ de Hou┘ opgヴoef. 

Helemaal in het begin van de Aarledijk vinden we boerderij De LOOK. Dit is het ouderlijk huis van mijn 

grootvader Frans Verheyen. Hij werd te Poppel geboren op 5 augustus 1869. Hij was jarenlang 

gemeentesecretaris. Nu woont er de kunstenares Tsjoes Bruwiere. Zij maakte het beeldje Sint-Valentinus 

(patroonheilige Poppel) dat bevestigd is aaﾐ de toヴeﾐ ┗aﾐ het geﾏeeﾐtehuis ふげt Kaskeぶ. 

 

 

 
De Look 
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Tsjoes                                                                                                          げt Kaske 

We vervolgen onze rondgang en gaan de oostelijke kant van de Tilburgseweg verkennen die het dorp in twee 

helften verdeelt. Zo komen we eerst bij de Hulselhoeve in het gehucht Hulsel. Vroeger boerde hier de familie 

van Jef Primus. Het is een tijdje een uitvaartgelegenheid, een feestcentrum en herberg-overnachting  geweest 

voor de ruitersporter. Momenteel is het volledig privé. 

 

Enkele kilometers verder vinden we in Overbroek  het nummer 13 (er staat als huisnummer een 1 op 

de gevel, de drie is verloren gegaan) de SINT-JANSHOEVE.  Ze heeft haar naam te danken  aan de vorige 

bewoner Jan Van Der Steen. De naam is nooit op de voorziene plaats in de gevel aangebracht. 

  
De Sint-Janshoeve                                                                 De Pannenhoef 
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Veヴdeヴ fietseﾐd ヴiIhtiﾐg Mieヴdsedijk koﾏeﾐ ┘e laﾐgs de Paﾐﾐeﾐhoef ふzie さPoppel Toeﾐ eﾐ Nuざ ┗aﾐ MaヴI 
Vermeeren). 

 
De Sint-Isidorushoeve 

 

 We gaan links de Mierdsedijk op en ongeveer drie kilometer verder slaan we naar rechts af bij het kapelletje. 

Daar vinden we een beetje achteraf  de SINT- ISIDORUSHOEVE (1925). Op de foto zien we het woongedeelte  

┗aﾐ het pヴoefHedヴijf ┗aﾐ de BelgisIhe BoeヴeﾐHoﾐd. ふzie ook さPoppel Toeﾐ eﾐ Nu ┗aﾐ MaヴI Veヴﾏeeヴeﾐぶ. 

Van hieruit keren we terug naar het Dorp en nemen achtereenvolgens een kijk op de volgende boerderijen langs 

de Mierdesedijk. 

Eerst komt de de DIJKSEHOEVE. Het ouderlijke huis van Fons Nooyens. Vervolgens zien we aan de gevaarlijke 

bocht naar rechts de REIDHOEVE.  Nu gaan er twee  verhalen de ronde dat onderpastoor Uydens het liever de 

HEKSENVENHOEVE had genoemd zoals het nabijgelegen Heksenven. Maar de drie dochters van de boer vonden 

dat geeﾐ fijﾐ idee…Iﾐ het aﾐdeヴe ┗eヴhaal had de Hoeヴ zelf geoppeヴd oﾏ de Hoeヴdeヴij de ﾐaaﾏ te geven van 

Heksenvenhoeve. De onderpastoor vond het dan op zijn beurt te heidens en hij stelde dan de Reidhoeve  voor  

naar analogie van een achterliggend ven. 

 

   
De Dijksehoeve                         De Reidhoeve                    De Warande 
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Nu keren we onze schreden naar de zuidwestelijke kant van Poppel en komen terecht in de Grote Vond (zijstraat 

rechts bij garage Jochems aan de  Steenweg op Weelde). Daar vinden we boerderij DE WARANDE die door onze 

familie DE VOND wordt genoemd. Het is een bijzondere plaats. Niet omwille van het bouwwerk maar vanwege 

Jef Remeysen die hier één van de voornaamste bewoners was. Hij bekleedde meerdere hoge functies. 

Aan alle mooie liedjes komt een einde en we keren terug naar ons vertrekpunt aan de kiosk. Hierbij passeren we 

juist voor de kerk aan de linkerzijde de oude hoeve van  Karel en later Jan Steyaert. Na de brand van 1894 werd 

de hoeve wederopgebouwd. 

    
Boerderij Steyaert (1894) 
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De Grote verkiezingen 
Documenten afkomstig uit ons archief. 

De moeder van alle verkiezingen waarvoor we 25 mei 2014  verplicht zullen uitrukken, is een begrip ontstaan in 

1999 toen voor de eerste maal de Europese, federale (België) en deelstaten (Vlaanderen en Wallonië) 

plaatsvonden. 

 

 

Op 25 mei 2014 zal de 

polemiek in de aanloop naar 

deze verkiezingsslag beslecht 

worden tussen de ons 

bekende politici zoals: Elio Di 

Rupo, Bruno Tobback, Kris 

Peeters, Bart De Wever en nog 

vele anderen. Weerom zullen 

eヴ けs a┗oﾐds ┗eヴliezeヴs eﾐ 
winnaars zijn al dan niet 

zelfverklaard. 

Maar enkele decennia geleden 

ging het er in Weelde zo aan 

toe met de propaganda. Beste 

dames en heren politici gelieve  

hier geen inspiratie in te 

vinden! Veel leesplezier 

gewenst aan iedereen. 
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Philippe le Roy, heer van Broechem-Oelegem, Ravels en Eel  

(1596-1679) Deel 2 

 
 

 
afb.19: Kasteel van Broechem 

 

 

 

Deze gravure (afb. 19 )in folio, plano stelt het kasteel van Broechem,  

waar de familie le Roy woonde, voor. Het is een gesublimeerde voorstelling ervan.  

Meer dan waarschijnlijk heeft de omgeving van dit kasteel er nooit zo uitgezien. 

De gヴa┗uヴe, gesﾐedeﾐ dooヴ FヴaﾐIisIus Eヴtiﾐgeヴ is te ┗iﾐdeﾐ iﾐ ΘaIケues le ‘o┞げs, さNotitia MaヴIhioﾐatus…ざ 
uitgege┗eﾐ iﾐ ヱヶΑΒ iﾐ Aﾏsteヴdaﾏ dooヴ FヴaﾐIisIus Κaﾏﾏiﾐg. Iﾐ het ﾏiddeﾐ op de IaヴtouIhe さCA“T‘UM 
TOPARCHIAE DE B‘OUCHEMざ. 
In het gravureveld links het wapen van de familie le Roy en rechts dat van Marie de Raet. In de rechter 

onderhoek een detail van het kasteel. 
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afb.20:Kasteel van Broechem 

(gravure 14x28 cm) 

 

Deze opgehoogde gravure (afb. 20) gesneden door Franciscus Ertinger werd uitgegeven door de Cantillon in 

ヱΑΑヰ eﾐ  ┗eヴsIheeﾐ ooヴspヴoﾐkelijk iﾐ ΘaIケues le ‘o┞げs さΚe Gヴaﾐd Théâtヴe Pヴofaﾐe du DuIhé de BヴaHaﾐtざiﾐ ヱΑンヰ. 
De originele koperen plaat werd hergebruikt door de Cantillon

1
, lang na de dood van Jacques le Roy in 1719. 

In de linkerhoek het wapen van de familie de Raet, rechts dit van le Roy. 

 

 

 

afb. 21 

Kasteel van Broechem 

                                                           
1 Bibliotheca Belgica T. 3 ; La Haye, Chrétien van Lom, 1730 … la petite planche à laquelle on a ajouté les armoiries de 
Marie de Raet, femme de Philippe le Roy… 
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Het  kasteel ┗aﾐ BヴoeIheﾏ ふafH. ヲヱぶ, alias さKasteel BヴoeIheﾏhofざ2, eeヴtijds geﾐoeﾏd het さ‘oot hofkeﾐざ eﾐ さげt 
huys ┗aﾐ Oosteﾐ of Oisteﾐざ, is eeﾐ ヴeIhthoekig ┘ateヴkasteel ヴoﾐd ヱヶヵヰ geHou┘d dooヴ Philippe le ‘o┞  op de 
funderingen van een vorig kasteel. Het werd verbouwd in 1790 en tijdens het interbellum. In de 16

de
 eeuw was 

het kasteel in het bezit van de familie van Oost ふ┗aﾐ┘aaヴ de Heﾐaﾏiﾐg さげt hu┞s ┗aﾐ Oosteﾐ of Oisteﾐざ,. Iﾐ ヱヶンヴ 
werd het aangekocht door Renier van der Rijt van Adriaan Van der Donck. 

In 1637 was het in het bezit van Willem van der Rijt. Philippe le Roy, sinds 1644 heer van Broechem-Oelegem, 

kocht het さoﾏ┘ateヴt hu┞sざ iﾐ ヱヶヴΓ dat siﾐdsdieﾐ hetざHof ┗aﾐ BヴoeIheﾏざ ┘oヴdt geﾐoeﾏd. Het oﾏ┗atte toeﾐ 
ook een brouwerij, boomgaarden, gebouwen en heide. Hij liet de oude gebouwen afbreken en op een gedeelte 

van de oude funderingen een nieuw kasteel in traditionele stijl bouwen zoals afgebeeld in het werk van zijn 

oudste zooﾐ ΘaIケues le ‘o┞ さCastella et pヴaetoヴia ﾐoHiliuﾏ BヴaHaﾐtiae iﾐ ヱヶΓヴ. 
Na de dood van Philippe le Roy in 1679, vererven zijn kinderen  het kasteel, maar zij zien af van deze erfenis en 

verkopen de heerlijkheid aan Louis van Colen. Later komt het in handen van de familie de Neuf, de Fraula. Jean 

Charles Antoine de Fraula liet ca. 1790 het kasteel verbouwen in de Lodewijk-XVIde-stijl.  Tot 1868 bleef  het in 

bezit van deze familie de  Fraula. Het werd geërfd door de familie de Royer de Dour en na de dood van Adrienne 

de Royer de Dour bleef het in onverdeeldheid. Nadien werd het aangekocht door Emile Moretus de Bouchout 

die het in 1923 verkocht aan Lodewijk Gillès de Pélichy. Deze liet het kasteel in 1927-30 ontpleisteren. Het bleef 

onbewoon sedert 1948 en werd in 1951 aangekocht door de Société métallurgique Hainaut-Sambre, samen met 

114 ha,grond  met de bedoeling hier een industrieterrein aan te leggen ! Dit ging echter niet door en in 1958 

werd het domein aan de noordzijde door sneden door de aanleg van de autosnelweg Antwerpen - Luik. In 1962 

huurde de familie Genbrugge - Dekkers het waterslot van de Luikse firma. In 1978 kocht deze familie het kasteel 

met 5 hectaren omliggende gronden. Tot op heden zijn zij de eigenaar van dit merkwaardige waterslot. 

 

  

 afb.22:Epitaaf van Philippe le Roy en echtgenote Marie de Raet 

(gravure (24,3 cm x 37,6 cm) 

                                                           
2Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, provincie Antwerpen, arr. 
Antwerpen, deel 10n, 2 (Ho-Ra, Snoeck-Ducaju & Zoon nv., Gent, 1985. 
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Deze gヴa┗uヴe ふafH.ヲヲぶ uit ΘaIケues le ‘o┞げs さNotitia MaヴIhioﾐatus…ざ, iﾐ ヱヶΑΒ, 
werd gesneden door Richard Collin. Deze afbeelding stelt het epitaaf van de echtelingen Philippe le Roy en zijn 

echtgenote, Marie de Raet voor. Deze gravure diende tot voorbeeld voor het te ontwerpen grafmonument is 

zeer de vraag. 

 

Onder het wapen links, dit van Philippe le Roy met eronder de tekst :  

ざMAI“ ΚE ‘OY “げE“IOVI‘A EN DIEV Ps ヶヲ.ざ.  
 

Beschrijving van het wapen : met liefdesknoop. Aan de rechterzijde het wapen van de familie de Raet, gedeeld 

met dit van de familie le Roy. : 

Eronder de tekst :ICI DOVLEVR LAHAVT BONHEVR 

 

Tussen beide wapens treffen we een, gevederde helm en handschoenen aan. 

Boven dit alles zou er een schilderij prijken met het geknielde echtpaar Philippe le Roy gekleed in zijn heraldische 

tabbaard, zijn rechterhand houdt een gesloten boek vast, zijn linkerhand rust op een zwaard. Op de rok van 

Marie de Raet ligt een hondje, symbool van de echtelijke trouw. Op de achtergrond van het schilderij dat 

misschien meer weg heeft van een glasraam, bemerken wij een afbeelding van het kasteel van Broechem. 

Volgens deze beschrijving van J.-Th. de Raadt, die dateert uit 1891, hing dit schilderij 

toeﾐ ﾐog Ho┗eﾐ het epitaaf. Aﾐﾐo ヲヰヱン zijﾐ het sIhildeヴij dit alsook Heide ┘apeﾐs ┗eヴd┘eﾐeﾐ… 

 

 

 

 

afb.23: Epitaaf van Philippe le Roy en echtgenote Marie de Raet 

in de Broechemse Onze-Lieve-Vrouwekerk 
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Philippe le Roy verwierf een zeer gedegen kennis van de klassieke oudheid. De Bijbel en de Latijnse kerkvaders 

pasten in zijn leefwereld. 

In het midden van dit prachtig funerair gedenkteken (afb. 23), vooraan links in het hoogkoor, bemerken wij 

naast een korte biografie, in het Frans, ook drie Latijnse teksten  en een merkwaardig Grieks vers. 

 

Deze biografie luidt als volgt : 

 

さHieヴ ヴust de heeヴ Philippe le ‘o┞, ヴiddeヴ eﾐ Hヴoﾐ ┗aﾐ het Heilige=‘ijk, heeヴ ┗aﾐ BヴoeIheﾏ, Oelegeﾏ eﾐ ┗aﾐ “iﾐt - 
Lambertskapelle, adviseur van Zijne Majesteit en beheerder van diens domeinen en financiën. Hij diende 50 jaar, 

zowel in belangrijke militaire als politieke zaken der eerbiedwaardige aartshertogen Albert en Isabel en de 

hoogwaardige en machtige monarch Philips IV, door wie hij met volmacht naar de staten van de Verenigde 

Provinciën werd gezonden om in Den Haag de vrede te bespoedigen, dewelke in Munster bleef aanslepen. Na 

twee jaar voorzitterschap slaagde hij gelukkig in zijn opdracht in het jaar 1648. Toen hij zich vervolgens uit de 

staatszaken wenste terug te trekken, droeg hij zijn status over op zijn zoon en verliet het hof. Hij koos de 

omgeving uit om de rest van zijn dagen door te brengen. Hij stierf op 5 december 1679 en de leeftijd van 84 

jaren. 

En hier rust de zeer edelen en zeer deugdzame vrouw Marie De Raet zijn echtgenote en dame van de hierboven 

genoemde heerlijkheden. Zij stierf op 20 augustus 1662 in de leeftijd van 48 jaren. 

Moge God ┗ヴede sIheﾐkeﾐ aaﾐ huﾐ zieleﾐざ. 
 

Links onder de eerste wachter staat volgende Latijnse tekst : 

 

さMoﾐuﾏeﾐtoヴuﾏ opuleﾐta IoﾐstヴuItioﾐ ┗i┗oヴuﾏ suﾐt solatia ふAug. seヴﾏ. 34) et adolescentibus eximium 

iﾐIitaﾏeﾐtuﾏ ad ┗iヴtuteﾏ ふPol┞Hぶざ. 
Vertaald : 

 さHet optヴekkeﾐ ┗aﾐ ヴijk┗eヴsieヴde ﾏoﾐuﾏeﾐteﾐ is eeﾐ tヴoost ┗ooヴ de ﾐaHestaaﾐden, en voor de jongeren een 

uitgelezeﾐ aaﾐspoヴiﾐg tot deugdzaaﾏheidざ. 
Rechts onder de tweede wachter : 

さTaﾏ ヴaヴa iﾐ aﾏiIitiis fides, taﾏ paヴata oHli┗io ﾏoヴtuoヴuﾏ, ut ipsi ﾐoHis deHeaﾏus etiaﾏ Ioﾐditoヴia e┝tヴueヴe 
(Pli. L. 6. Ep. 10). 

of 

さ)o zeldeﾐ kaﾐ ﾏeﾐ zijn vrienden vertrouwen, zo snel worden de doden vergeten dat we zelf onze eigen tombes 

ﾏoeteﾐ Hou┘eﾐざ. 
 

Opvallend is dan ook de Griekse tekst, die onderaan in het midden van zijn epitaaf gebeiteld staat : 

 

がΑぎΩΣんΑΝΩΝ / ゐゐΑぎゐΝΦΥΕゐ 
(kalos thaon palin phyei) 

 

of  

さWie eeﾐ goede dood is gestoヴ┗eﾐ, leeft opﾐieu┘ざ 

Dankzij zijn klassieke opleiding koos hij voor deze tekst,die echter geen citaat is maar zoals bij de Latijnse 

opschriften een vers van eigen hand. Philippe le Roy toont niet alleen in deze teksten dat hij klassiek geschoold 

is, maar dat hij zichzelf ook ziet als een dichter in de christelijke traditie. 
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Hij die  eeﾐ さgoede doodざ steヴft, leeft zo┘el opﾐieu┘ iﾐ het hieヴﾐaﾏaals, eﾐ is ┗ooヴ diegeﾐeﾐ die aIhterblijven 

een eeuwige herinnering.  

 

Onderaan, in het midden onder een liggende hond : 

さAedifiIa┗it supヴa sepulIhヴuﾏ aedifiIiuﾏ altuﾏ ┗isu lapide pol┞to et supeヴ Ioluﾏﾐas aヴﾏa ad ﾏeﾏoヴiaﾏ 
aeteヴﾐaﾏ ふMaIh. Κ. ヱ Cヱンぶざ. 
 

of 

さOp de gヴa┗eﾐ liet hij eeﾐ hoog ﾏoﾐuﾏent oprichten, zodat het in de wijde omtrek zichtbaar was, in gepolijste 

steeﾐ, eﾐ Ho┗eﾐop de zuileﾐ liet hij ┘apeﾐs aaﾐHヴeﾐgeﾐ tot eeu┘ig aaﾐdeﾐkeﾐざ. 
 

 

afb.24: Grafsteen en toegang tot de familiekelder van Philippe le Roy  

in de Broechemse Onze-Lieve-Vrouwekerk 
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Portretmedailles 

Op het hoogtepunt van zijn roem moest zijn figuur natuurlijk vereeuwigd worden, onder andere op enkele 

penningen, waarvan die uit 1656 als model heeft gestaan voor latere uitgiftes. 

 

De medailleur Adriaan Waterloos (1598-1681) graveerde medailles (afb. 24 en 25) voor Philippe le Roy,  in zilver, 

verguld brons, brons en koper welke nog aan te treffen zijn in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, in het 

Penningkabinet Brussel, Leiden, en in het Antwerpse Mayer van den Berghmuseum.
3
 Deze 

heヴiﾐﾐeヴiﾐgspeﾐﾐiﾐgeﾐ ┘eヴdeﾐ opgeﾐoﾏeﾐ iﾐ het Hekeﾐde ┘eヴk ┗aﾐ Geヴaヴd ┗aﾐ Κooﾐ, さBesIhヴij┗iﾐg deヴ 
NedeヴlaﾐdsIhe Histoヴipeﾐﾐﾐiﾐgeﾐざ,ふsiIぶ .  
Op de voorkant van de medaille staat het portret van de (oudere) Philippe le Roy in zijaanzicht, linksgewend. In 

de rand ervan de tekst 

さPh Κe ‘o┞ Eケ Baﾐﾐ D De BヴouIheﾏ ) ‘egis “upヴ Aeヴaヴ┞ A Coﾐs. Vooヴ de Huste staat het ﾏoﾐogヴaﾏ ┗aﾐ de 
graveur : A W A F. 

Op de keerzijde het wapen, gedeeld van le Roy en van Hoff.  Geflankeerd door twee banieren. Erboven een lint 

waarop de iﾐsIヴiptie  さMais le ‘o┞ sesiouiヴa eﾐ Die┗ Ps. ΚXIIざ.  Eeﾐ aﾐdeヴ opsIhヴift ﾏet het de┗ies さ“eヴ┗. Deo 
ヴegﾐesざ. Teﾐ oﾐヴeIhte dateeヴt Vaﾐ Κooﾐ iﾐ zijﾐ ﾐaslag┘eヴk als さヱヶヴΑざ. 
Een andere uitgave van de keerzijde van de medaille toont ons het schepenwapen van Broechem. Nog andere 

exemplaren vertonen op de keerzijde van de medaille het wapen van de stad Dokkum  (anno 1582. 

Dit vinden wij ook bij de penning ter ere van prinses Anne van Engeland, weduwe van Willem IV, prins van 

Oranje, moeder van Willem V, zondeヴ aaﾐduidiﾐg ┗aﾐ eeﾐ jaaヴtal, ﾏaaヴ geIatalogeeヴd さヱΑヵヲざ. Op de keeヴzijde 
het zegel van de stad Sneek, gekroonde wapens en met het opschrift 

さ“IGIΚΚふuﾏぶ U ‘ B ふisぶ “NECANAEざ : eヴHo┗eﾐ op eeﾐ IaヴtouIhe さ“. P. Q. “.ざ 

Op een andere medaille ter ere van prinses Marie-Louise de Hesse-Cassel, weduwe van Johan Willem Friso, prins 

van Oranje-Nassau, zoﾐdeヴ aaﾐduidiﾐg ┗aﾐ jaaヴtal, ﾏaaヴ geIatalogeeヴd さヱΑヵΓざstaat op de keeヴzijde het zegel 
van de stad Sneek. 

Het exemplaar van de stad Winterthur vermeldt op de keerzijde het ridderwapen van Rudolf, graaf van 

Habsburg en met gothisch opschrift  

“+ Ioﾏit ‘ud dげhaHesH. Κatgヴa┗ii. Alsatiaeざ. 
Zeer waarschijnlijk heeft Philippe le Roy een aantal medailles laten vervaardigen met het zegel van de 

Broechemse schepenbank. Zij werdeﾐ daﾐ ook de さﾏagistヴaats- peﾐﾐiﾐg ┗aﾐ BヴoeIheﾏざ ふafH. ヲヵ, ヲヶぶ geheteﾐ. 
 

afb.25 

 

                                                           
3 Collection du Chevalier Mayer van den Bergh, Catalogue des Jetons, Médailles Méreaux et Monnais, exposés dans les 
galleries de la Maison des Rois Mages, rue de l’Hôpital, 18, Anvers.1911. In deze catalogus wordt op blzs. 114 onder nur. 
819 vermeld : Médaille au buste de Philippe le Roy, seigneur de Broechem, Oeleghem etc. Armoiries au revers. Cuivre. 
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       afb. 26 

Grafische portret weergave en zegel van Broechem in 

Histoire metallique des XVIII Provinces de Pays-Bas, Gerard 

Van Loon, la Haye, MDCCXXXII 

 

 

In 1981 kwam er een officiële gemeente-uitgifte van een ruilpenning (afb. 27) van Ranst. Ter herinnering van de 

verkoop van de heerlijkheid Broechem - Oelegem, nadat Jacques le Roy deze weigerde te aanvaarden.  Het 

kwam erop neer dat de herdenking plaats vond onder de ﾐoeﾏeヴ さンヲヵ jaaヴ faﾏilie le ‘o┞… 

Het ontwerp werd geleverd door de kunstenaar Hugo Meersman. De uitgifte werd gerealiseerd door Europe 

Mint, Antwerpen. 

Er werden reeksen in muntgoud (900/1000, 21,6 kt. 30 mm, 9,8 gr. ;en 21 mm, 3,9 gr. In zuiver zilver (999:100), 

30 mm, 12 gr. geslagen. 

Naast deze edele munten werden 20.000 ruilpenningen in B.U.-kwaliteit in messing, geplateerde staal, diameter 

30,2 mm vervaardigen. 

 

 

 

         afb.27 

Het Jacques baron le Roy Genootschap vzw. herdacht in 1998 de Vrede van Münster, die toen precies 350 jaar 

geleden tot stand kwam en liet te dezer gelegenheid in een beperkte oplage, 100 stuks, een herdenkingspenning 

(afb. 28) ontwerpen en slaan . De Leuvense kunstenaar Paul Huybrechts ontwierp de gedenkpenning die een 

diameter heeft van 50 mm en vervaardigd is uit verzilverd, hoogwaardig metaal. De firma Van Ranst, uit 

Schoten, leverde  de matrijzen en sloeg de medailles.  
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Op de penning staat langs de 

ene kant de beeltenis van  

Philippe le Roy. Op de 

andere kant staat het 17
de

-

eeuwse schepenzegel van de 

heerlijkheid Broechem - 

Oelegem. Tevens werd er 

een bescheiden publicatie 

さPhilippe le ‘oy en 350 jaar 

Vヴede ┗aﾐ Müﾐsteヴざ 
uitgegeven.  

 

afb.28 

 

In 1661 laat Philippe le Roy  zijn officieel ambt in Brussel over aan zijn oudste zoon Jacques III le Roy. Zijn 

aftreden werd ingegeven door de ziekte van zijn vrouw Marie de Raet, die in 1662 overlijdt, 47 jaar oud. Door dit 

heengaan beseft Philippe le Roy zijn eigen sterfelijkheid. Zijn ernstig  gelaat op het schilderij van Victor Boucquet  

(afb. 28) (1619-1677), een mindere Vlaamse schilder Op het portretschilderij van ca. 1662, staat een oude, door 

het leven getekende Philippe le Roy. 

 

 

 

 

 

Het Jacques baron le Roy Genootschap vzw. voert als beeldmerk (afb. 29) het 

gestileerde 17
de

 -eeuwse wapen van de familie le Roy. 

Ontwerp : Melina Crick 

 

 

 

    Afb.29 

 

Heraldische omschrijving : Marc Van de Cruys. 

Gevierendeeld: 1 & 4 in zilver, een rode schuinbalk; 2 & 3 zilver en rood doorsneden, het zilver beladen met twee 

rode breedarmige kruisjes en het rood met een ster en een gewende wassenaar, alles van goud. 

Het schild getopt met een zilveren traliehelm, goud getralied, gesierd en gekroond. Dekkleden: rood en zilver. 

Helmteken: een rood patriachaal kruis tussen een zilveren baniervlucht, elke vleugel beladen met een rode 

schuinbalk. 

Schildhouders: twee Zwitserse gardisten(*), gekleed in zilver en rood, met elk een lans met banier in de hand. 

Deze van rechts met het wapen uit 1 & 4 en deze van links met het wapen uit 2 & 3. 

 

(*)Aan de linker- en rechterziide  van het wapen staan twee schilderhouders, welke in het verledenSteeds 

Heﾐoeﾏd ┘eヴd als けt┘ee )┘itseヴse ┘aIhteヴs. Me┗ヴ. F. “oヴHeヴ ┗aﾐ het Aﾐt┘eヴpse MOMU geeft ┗olgeﾐde 
wetenschappelijke uitleg :. De tenanten zijn geen Turken of Moren en ook geen Zwitsere wachten in de huidige 

zin. Het kostuum met de wambuis en hozen met splitten en schaambuidel is West-Europees, 16
de

 eeuw en gaat 

terug op kledij van landsknechten, huursoldaten, die in een aantal gevallen, maar lang niet altijd uit Zwitserland 
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kwamen. Met de kaftans die Turken droegen heeft dit kostuum niets te maken, evenmin met dat van 

Marokkanen of Moren, verwant aan het Turkse kostuum.  

De pauselijke Zwitserse wachten van nu hebben een kostuum afgeleid van dat van huursoldaten uit de 16
de

 

eeuw. 

 

Anno 2013 :  

Van de verschillende families le Roy, die momenteel nog afstammelingen zijn, weet men niet met zekerheid of 

ze tot de tak van de baron van Broechem behoren. 

 

 

Stefan Crick 

Voorzitter 

Jacques baron le Roy Genootschap vzw 
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Zoals u in de hoofding heeft kunnen zien is er aan dit artikel een prijsvraag verbonden. 

Onze Quizvraag: 

Wie is de auteur van dit artikel ? 

Schiftingsvraag:  

Hoeveel antwoorden ontvangen wij op deze quiz? 

 

Prijs: een heemkundig verrassingspakket. 

 

Antwoorden op beide vragen worden verwacht voor 1 juni 2014. 

U kunt antwoorden per brief of E-mail: 

Dorp 64, 2382 Poppel (Ravels) 

info@nicolaus-poppelius.be 

 

mailto:info@nicolaus-poppelius.be
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Foto’s uit de oude doos: Weelde Toen en Nu 
 

 

 

 



Jaargang 18, nr. 71: Maart 2014 

 

 

 

35 

 

 

 

 



Jaargang 18, nr. 71: Maart 2014 

 

 

 

36 

 

 



 

 

Heemkunde- en Erfgoedvereniging 

Nicolaus Poppelius 

vzw 

 

BESTUUR: 

Voorzitter:  Luc Andries, Pastoor Coolsstraat 15, 2382 Poppel  0474 97 17 27 

Ondervoorzitter: Marc Van Gorp, Grote Baan 97 bus 7, 2380 Ravels  014 656905 

Secretaris:  Rina van der Vloet, Mierdsedijk 70, 2382 Poppel  014 655588 

Penningmeester: Ries van der Linden, Tilburgseweg 75, 2382 Poppel  014 478066  

Leden:   Ad Rens, Klein Goorbeek 2, 2382 Poppel   014 659958 

   Andre Van Gils, Steenweg op Weelde 118, 2382 Poppel  014 656893  

Bas Van Haeren, Deenakkers 1, 2381 Weelde   014 699126 

   Mieke Van Hauteghem, Schatrijt 2, 2382 Poppel  014 687332 

   Gaston Verhoeven, Steenweg op Weelde 94, 2382 Poppel 014 655554 

   Magda Vloemans, Turnhoutseweg 2, 2381 Weelde  014 655156 

   Marinus Willems, Weeldestraat 154, 2381 Weelde  014 655728 

 

 

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. 

(Iedere auteur is verantwoordelijk voor de ingestuurde werken.) 

 

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: Heeﾏkuﾐdeﾏuseuﾏ さHet Kaskeざ, Doヴp 64 te 2382 Poppel,  

is open elke tweede zondag van de maand van 14u. 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). 

 

Archief- en Documentatiecentrum: Bredaseweg 46, 2381 Weelde-Station 

Te bezoeken na afspraak: voorzitter@nicolaus-poppelius.be 

 

Website: http://nicolaus-poppelius.be 

 

mailto:bas.van.haeren@skynet.be
mailto:voorzitter@nicolaus-poppelius.be
http://nicolaus-poppelius.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


