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Lidmaatschap 

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

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

(Onze vereniging kent enkel het systeem van gezinslidmaatschap.) 

U ontvangt 4 x per jaar eeﾐ ﾐuﾏﾏer ┗aﾐ tijdsIhrift さDe Drie Goddelijke Deugdeﾐざ. 
Ook hebben leden en hun gezin steeds gratis toegang tot Museum Aan de Grens in さ けt 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:  

Zicht op het martelveld met de fundamenten van de Turfschuur in het heiligdom van de Martelaren van Gorcum 

in Den Briel.
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Voorwoord 
 

Een werkjaar  is weer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel!  

Wij zouden u bij deze willen uitnodigen om  uw lidgeld  te willen voldoen. Graag voor het einde van 2014.  

Dit vereenvoudigt onze administratie als u daar even mee rekening wil houden.  

Wij zijn per slot allemaal vrijwilligers die voor u en ons erfgoed bijna dag en nacht op de bres staan en dan kan u 

begrijpen dat wij de noodzakelijke administratie liefst zo eenvoudig mogelijk willen houden.  

Daar kan u ons en vooral uzelf in helpen om uw steun over te maken  voor oudjaar 2014.  

Zoals u weet van de voorgaande jaren bent u en uw inwonende gezinsleden voor  €ヲ0.00 lid.  

Door €ン0.00 of ﾏeer te storteﾐ wordt u ere-en steunend lid. 

 

Wat doen we eigenlijk allemaal met uw zuurverdiende centen.  

Zo vindt u om de drie maanden het tijdschrift in uw brievenbus.  

Wij organiseren voor u een nieuwjaarsreceptie met een lezing, tentoonstellingen, een daguitstap, een fietstocht, 

een herfstwandeling en nog vele andere zaken zoals samenwerken in een groter verband en zelfs over de 

grenzen heen met Erfgoedcel Noorderkempen, onze vrienden uit Baarle, Hilvarenbeek en Goirle.  

 

De actieve leden van onze Heemkunde-en Erfgoedvereniging zetten zich bijna dagelijks in voor uw en ons 

erfgoed. Zij zijn pro deo op zoek voor andere mensen naar o.a. familiegegevens.  

Dit door opzoekwerk in ons archief en reeds gedigitaliseerde informatie.  

Zonder enige werkingskost aan te rekenen worden de geschonken goederen in ons archief gearchiveerd en 

opgeslagen. Zij wachten daar op een gelegenheid om bij een thematentoonstelling uitgepakt te worden.  

U kan begrijpen dat wij in het museum (het MAG = Museum Aan de Greﾐs iﾐ げt Kaskeぶ ﾐiet alles iﾐ ééﾐ keer 
kunnen laten zien. Daarvoor is de hoeveelheid te groot.  

In het oud gemeentehuis van Poppel ziet u bijna 10% van onze gestockeerde archiefstukken. 

 

Zoals u misschien al dan niet zou weet; ERFGOED is van en voor IEDEREEN en daar ijveren wij dagelijks voor.  

Het moet op een verantwoorde manier bewaard en getoond worden.  

Ik benadruk nogmaals dat het van en voor iedereen is! 

Het is onze gezamenlijke erfenis en heeft dus een zeer belangrijke impact op wat we nu hebben en doen.  

Het heeft ons gevormd tot wat we nu zijn!  

Denk daarbij maar eenvoudig aan de technologische evolutie sinds de uitvinding van het wiel. 

Daarom zouden we bijvoorbeeld het idee kunnen opperen aan onze gemeentebestuurders, 

provinciebestuurders, Vlaamse en Federale Regeringen  om elke burger van ons land bijvoorbeeld een halve 

EURO extra te belasten en daarmee iedere inwoner van dit land automatisch deelgenoot te maken van ons 

gemeenschappelijke erfgoed.  

Waardoor hij of zij gratis kan genieten van musea en andere erfgoedorganisaties.  

Dan zouden wij in de toekomst jaarlijks niet meer bij u moeten aankloppen of bedelen voor het lidgeld waarmee 

we onze werkingskosten niet volledig kunnen dekken.  

Gelukkig is er  een jaarlijkse subsidie vanuit de gemeente die de rode cijfers een beetje wegwerkt en de 

onbaatzuchtige enthousiaste inzet van onze vrijwilligers voor en achter de schermen.  

Deze mensen verdienen allemaal zonder uitzondering een dikke pluim.  

 

Dit wil ik nog even meegeven: dat we momenteel met enkele grote projecten bezig zijn o.a.: 

het adviseren van de gemeente voor het behoud van de graven op onze begraafplaatsen (dit is voor ons in de 

eindfase), met het Centraal Kerkbestuur van Ravels het archiveren, digitaliseren van de inhoud van onze Ravelse 

kerken, het project rondom WOI met onze vrienden van Goirle en de deelname aan het cultureel 

fietsevenement さBels Lijntjeざ waar we in Weelde-Station het thema van Open Monumentendag uit werken (zie 

ons activiteitenblad). 
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Lief en leed 
 

Onze felicitaties gaan naar: 

 

Staf en Jeanne Bijns-Cools voor hun diamanten huwelijk op 17 juli 2014 

 

Onze deelneming betuigen wij bij het overlijden van: 

 

Zuster Teresa van Jezus, Karmelietes, geboren Elisa Verheyen op 5 juni 2014 

 

Jos Goris echtgenoot van Nelly Machilsen op 8 juli 2014 

 

Rik Van Vlasselaer echtgenoot van May Primus op 9 juli 2014 

 

Joop van Diessen echtgenoot van Liesje van Rooij op 10 juli 2014 

 

Zuster Franciska van de Drie-eenheid, Karmelietes, geboren Maria Stevens op 11 juli 2014 

 

 

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. 

 

 

Op de thee bij Maria Vloemans-Moonen   
 

Luc Andries 

 

Na enkele bezoeken bij Maria tijdens de eerste jaarhelft in de Ravelse Weteringstraat waar we  telkens goed 

ontvangen werden met thee en koek, kan u hier het eenvoudige maar bewogen leven van Maria en haar familie 

leren kennen. 

Maria is geboren te Ravels op 21 juni 1922. Zij was enig kind. Haar vader heette  Isidoor Moonen en was geboren 

in Munte (gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen) 23 januari 1894 en overleden te Ravels op 3 september 

1958. Moeder daarentegen was een Ravelse en heette Simons Maria Dorothea Elisabeth. Zij was geboren op 21 

februari 1899 en overleden op 29 oktober 1930 toen Maria ruim acht jaar was. Zij diende bij Hotel Van 

Himbergen aan de brug tot aan haar dood. Het hotel is verdwenen bij de dynamitering van de brug. Haar 

grootmoeder langs vaders kant was De Dobbeler Josina, geboren te Munte op 6 december 1866. Zij overleed op 

16 februari 1938 te Ravels. Haar grootvader Joannes Moonen  was ook van Ravels afkomstig.  Hij leerde zijn 

vrouw Josina  kennen op de cementfabriek in Ravels. Waar zij diende bij de directeur. 

Grootvader en grootmoeder langs moeders kant waren Simons  Henricus Jacobus – Kobeke-(°Ravels 23 februari 

1871 en + Turnhout  31 augustus 1966) en Hapers Maria Catharina –Mieke- (° Ravels 4 februari 1871 en + Ravels 

7 mei 1962). Haar grootouders woonden schuin tegenover haar in de Weteringstraat. 
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Grootouders Jacobus en Maria Simons-Hapers van Maria met achterkleinzoon Marc Vloemans. 

Zij waren zeer gehecht aan Marc en er ging geen dag voorbij of Marc was daar. Mieke en Kobeke beleefden veel 

plezier met het manneke. 

        

Moeder Maria Dorothea Moonen-Simons (ca. 1920) en Maria Vloemans-Moonen (2014) 
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Jeugd - en schooljaren 

Vaﾐ haar kleuterjareﾐ heriﾐﾐert Maria ziIh ﾐiet ┗eel. De lagere sIhool ┗olgde ze Hij de さﾐoﾐﾐeﾐ iﾐ de 
Kloosterstraatざ. Deze )usters AﾐﾐoﾐIiadeﾐ ┗aﾐ HuldeﾐHerg  stoﾐdeﾐ Hekeﾐd ┗oor huﾐ strenge opvoeding.  

Maar zoals het vroeger en nog tot in de jaren zeventig van vorige eeuw meestal ging in de Kempen, moest Maria 

al van op jonge leeftijd  meewerken in het kleine boerenbedrijf dat haar ouders er nog bij deden.  

Het leren schoot er dikwijls bij in en als ze thuis kwam van school was er altijd wel werk.  

In de winter deden ze met  blote bevroren handen rapen plukken en voederbieten uitsteken.  

Deze laatsten mochten niet bevriezen en werden fijn gesneden met de bietenmolen.  

De aardappelen waren meestal gerooid voor het nieuwe schooljaar half september terug begon.  

Verder hielden ze  varkens, kippen en konijnen. Melkvee hebben ze nooit gehad.  

Voor een vast inkomen zorgde haar vader  als diamantslijper in Oosthoven. 

De schoolplicht was toen  tot 14 jaar. Maar moeder werd ernstig ziek toen Maria 12-13  jaar was.  
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Zij bleef thuis van school en hielp mee in het huishouden en het boerenbedrijf. De pastoor kwam wel eens 

polseﾐ ﾏaar dat eiﾐdigde ﾏeestal iﾐ eeﾐ Horreltje eﾐ さeeﾐ klappekeざ.  Eﾐ als ge naar de pastorij moest dan werd 

het gesprek ﾏet de dorpsherder door het raaﾏ ge┗oerd teﾐzij dat ge さgeld Hijhad of het Heste stuk ┗aﾐ het 
┗arkeﾐざ. 
Maria heeft tot aan haar trouwen altijd thuis gewerkt. Naar de bekende Ravelse kantklosschool mocht ze niet 

van haar ouders omdat het niets opbracht. In Ravels werd veel kant gefabriceerd dat via Turnhoutse handelaren 

┗erder ┘erd ┗er┘erkt eﾐ ┗erkoIht. さDe opHreﾐgst ┘as iﾐderdaad ┗oor de ‘a┗else  kaﾐtklosters aaﾐ de lage kaﾐtざ 
Hesluit Maria eﾐ さde ┘iﾐst ┘as ┗oor de Turﾐhouters eﾐ ┗erder ┘egざ. 

 

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? 

 

 Niettegenstaande dat Adriaan een ernstige jongeman was die niet veel uitging, heeft Maria hem toch kunnen 

strikken. Zij zette echter wel graag met haar vriendin  eens een stapje in de wereld maar daar was Adriaan 

absoluut niet te bespeuren. Zij heeft hem leren kennen omdat hij vaak langs haar woonst  in de Weteringstraat 

ﾐaar het Gilseiﾐde  giﾐg. Tijdeﾐs het passereﾐ ┗aﾐ haar ouderlijk huis さdedeﾐ ze eeﾐ klapkeざ eﾐ  leerdeﾐ ze elkaar 
op straat keﾐﾐeﾐ door siﾏpele gesprekjes. Maria Hesluit: さeﾐ ┗aﾐ het ééﾐ k┘aﾏ het aﾐderざ. 

 

 

 

       

De oude woning in de Weteringstraat die meer naar voor stond dan de huidige en de slooptoelagen 
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Huwelijk Maria en Adriaan 2 mei 1942. Zij zijn midden in de Tweede Wereldoorlog  getrouwd.  

Zij was  toen 20 en Adriaan 22. Hij is geboren te Ravels op 10 juni 1920 en gestorven te Ravels op 2 maart 1990. 
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Adriaan werkte aanvankelijk op de steenfabriek.  

Deze ging echter failliet.  

Het gezin bestond toen uit drie kinderen en ze waren een huis aan het bouwen.   

Gelukkig  kwam al snel burgemeester Tanghe langs die had gehoord van het voorval en bood Adriaan een job bij 

de gemeente aan voor vijf dagen in de week. Adriaan was jarenlang de gemeentebode in Ravels en had als 

hobby hout draaien.  

Adriaaﾐ stoﾐd Hekeﾐd als eeﾐ さhaﾐdige Harryざ eﾐ ┘erd ┗eel ge┗raagd ┗oor haﾐd - en spandiensten.  

 

Maria is nooit gaan werken. Dat wil niet zeggen dat zij een luxe leven had maar zij had thuis haar handen vol met 

een huishoudeﾐ ┗aﾐ aaﾐ┗aﾐkelijk さze┗eﾐ ﾏaﾐざ.  
Zij verzorgde haar vader,  grootvader Jan,   Adriaan en haar gezin van drie kinderen later kwam Marc er nog bij. 

Verder werd het inkomen aangevuld met augurkenteelt en siervogeltjes. Die werden naar Mol-Markt  (bekende 

dierenmarkt) gebracht op zondagmorgen.  

 

Maria ┗iﾐg ook  ┗ogeltjes ﾏet  Hehulp ┗aﾐ ┗ogellijﾏ eﾐ de ┗ogelﾐetteﾐ ┘erdeﾐ ┘el けﾐs gespaﾐﾐeﾐ saﾏeﾐ ﾏet 
Adriaan. Daar vingen ze vooral spreeuwen mee die verkocht werden voor consumptie.  

 

Toen de kinderen groter werden, hielpen deze mee in de augurken en konden ze zo hun spaarpotjes aanvullen. 

 

Maria en Adriaan hadden vier kinderen.  

De oudste Marleen is geboren op 1 juli 1943.  

Zij heeft twee dochters Christel en Annemie.   

De jongste Marc is geboren 14 november 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria bij de augurken op de akker achter het huis.   Marc heeft een snoek XXL gevangen 
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Dan waren er Rob en Leo die respectievelijk geboren zijn op 9 juni 1946 en 25 januari 1949, maar helaas allebei 

aan de gevolgen van kanker veel te snel en te jong gestorven zijn  op 1 augustus 2007 en 16 juli 2006. 

      

                      

      Rob op wacht bij het Koninklijk Paleis te Brussel en in de Weteringstraat bij zijn paarden. 

Maria heeft beide zonen Leo en Robert  op korte tijd verloren aan kanker, het gebeurde op amper één jaar tijd. 

U kan begrijpen dat dit een zware impact had en heeft op Maria.  

Hiero┗er getuigt ze: さdat het ┗erlies ┗aﾐ ﾏijﾐ eigeﾐ ┗lees eﾐ Hloed dieper sﾐijdt daﾐ Hij het ┗erlies  ┗aﾐ haar 
echtgenoot niettegenstaaﾐde hij eeﾐ goede eﾐ zorgzaﾏe ┗ader eﾐ eIhtgeﾐoot ┘asざ eﾐ ┗erder さde ﾏeﾐseﾐ 
stoﾐdeﾐ er alleﾏaal ┗erstoﾏd ┗aﾐざ.  
De herinnering wordt sterker met het ouder worden.  

Men heeft meer tijd om er aan te denken en de dagen duren langer.  

Ge komt met het ouder worden steeds meer alleen te staan.  

Niettegenstaande deze uitspraken staat Maria nog steeds met haar twee voeten in het dagelijkse leven en heeft 

ze een gezonde nuchtere positieve levensbeschouwing  waar menig jong persoon een voorbeeld mag aan 

nemen.  

Ze doet zelf haar boodschappen en samen met Puuur-huishoudhulp en Pruts (tweejarig hondje) beredderd ze 

het huishouden. 

Maria heeft dus naast twee kleinkinderen ondertussen ook vier achterkleinkinderen (Stefan, Jana, Seppe en 

Siem). 
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        Kleindochters Mieke, Christel en Maria.  Viergeslacht: Christel, Jana, Marleen en Maria. 

 

  

 

Achterkleinzonen  Stefan en Siem. 
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De oorlogen 

Mariaげs faﾏilie is iﾐ IoﾐtaIt ge┘eest ﾏet de Eerste 
Wereldoorlog. Grootvader Joannes Moonen vluchtte 

tijdens WOI naar Hooge Mierde waar hij bij een boer 

verbleef die hem al werk verschafte van voor de 

oorlog. 

 In 1938 gaan ze met een busreis, georganiseerd door 

de oud-strijders van Ravels, mee naar de streek van 

Ieper. Vele loopgraven en andere miserie waren nog 

steeds te zien. Ieper kroop langzaam uit zijn 

verwoesting. Het was een beklemmende trip. Ja zegt 

Maria: さtegeﾐ┘oordig is reizeﾐ plezier ﾏakeﾐ, toeﾐ 
ging men op reis om iets te leren of te bekijken en een 

bedevaart naar Lourdes  was om te bidden en  

Hee┘egeﾐ te doeﾐざ.  

 

 

 

 

In de loop van de Tweede Wereldoorlog  worden ze op een ochtend heel vroeg door Duitse soldaten van bed 

gelicht. Hun eerste kindje Marleen was nog maar enkele maanden oud. Adriaan en Maria met dochtertje 

ﾏoeteﾐ ziIh さ‘eisefertig ﾏaIheﾐざ eﾐ ﾏeldeﾐ iﾐ het kasteel van Turnhout  want ze worden verplicht 

tewerkgesteld in Duitsland. 

Maria heeft toen de ganse dag in het kasteel van Turnhout gezeten met haar kindje Marleen. Waarop de 

dieﾐstdoeﾐde Duitse offiIier uit ﾏedelijdeﾐ haar  げs a┗oﾐds ﾐaar huis laat gaan  in plaats van naar Duitsland af te 

voeren. Adriaan wordt  effectief naar Duitsland overgebracht meer bepaald naar de streek van het 

Harzgebergte. Adriaan heeft ongeveer anderhalf jaar in Duitsland gewerkt bij Otto Schickert & Co., K.-G. in 

Rhumspringe  a/Harz.  
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Adriaan heeft tot op het einde van de oorlog gewerkt in Duitsland. Toen de bevrijding in Duitsland op gang 

kwam, zijn ze ondergedoken bij een Duitse boer in de Harz en wanneer de geallieerden er langs kwamen  

hebben ze met witte lakens de aandacht getrokken. Ze werden verzameld in Duitse kampen en na een tijdje 

mochten ze naar huis weerkeren met primitief treinvervoer. Ten lange laatste kwam hij verwilderd aan in het 

station van Turnhout waar hij van een cafébaas een fiets mocht lenen om naar Ravels te peddelen.  

U zal begrijpen dat het weerzien met vrouw en dochter  een intens gelukkig moment was voor het jonge gezin. 

Marleen huilde aanvankelijk heel veel voor die vreemde man. Ze was nog maar amper twee jaar en kende haar 

vader niet. Het duurde enige tijd voor ze gewoon was aan die  papa! 

 

Vieringen en Huwelijken 

Bij het huwelijk van dochter Marleen: 

Links zien we Adriaan en Maria Vloemans-Moonen, de ouders van Marleen. 

Rechts zien we v.l.n.r. Leo Vloemans, Tante Yvonne Severijns- Borghs en Rob(ert) Vloemans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouden bruiloft van Jacobus Simons en Maria Catharina Hapers in 1946 

Staand bemerken we v.l.n.r. Nonkel Van de Pol  Frans, Adriaan Vloemans, Maria Moonen, vader Isidoor 

Moonen, Joanna Bartels en nonkel Simons Jan; op de voorste rij v.l.n.r.  Anna Van de Pol, Theresia Simons met 

Van de Pol Liva op de schoot, Cornelis Van de Pol, grootvader Jacobus Simons, dochter Marleen, grootmoeder 

Maria Hapers, nonkel Louis Simons en André Simons. 
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Diamanten Bruiloft van Kobeke en Mieke Simons-Hapers in 1956 

Staand v.l.n.r. tante Liza Janssens, Frans Van de Pol, drie maal een Van de Pol, Adriaan Vloemans, Maria 

Moonen, Joanna Bartels, tante Simons, Robert Vloemans. Zittend v.l.n.r. Jan Simons, Trees Simons, Kobeke 

Simons, twee meisjes (Simons of Van de Pol), Mieke Hapers, Leo Vloemans en nonkel Louis  Simons. 
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Briljanten Bruiloft van echtpaar Simons-Hapers in 1961 

Staand v.l.n.r. tante Liza Janssens, nonkel Frans Van de Pol, Segersl, zoon en dochter van Frans= Anna Van de 

Pol, Adriaan Vloemans,Simons, Maria Moonen, vrouw van Simons, Van de Pol, Robert Vloemans, 

Zuster=achternicht via haar grootmoeder langs moederskant, Marleen Vloemans en Liva Van de Pol; zittend 

v.l.n.r. nonkel Jan Simons, Trees Simons, grootvader Kobeke Simons, Agnes Simons, Ria Simons, nichtje 

Krisje(Simons) van Maria, Marc Vloemans, grootmoeder Mieke, Simons Louis. 

 

 

 

Moderne media in de twintigste eeuw 

Kort na de Tweede Wereldoorlog had de familie al een radio die de huiskamer vulde met gezellige muziekjes en 

prograﾏﾏaげs. De HuurtHe┘oﾐers k┘aﾏeﾐ regelﾏatig luistereﾐ ﾐaar さde koersざ ふ┘ielreﾐﾐeﾐぶ eﾐ op zoﾐdag ┘erd 
er door de duivenmelkers   bij Maria thuis de weerberichten en de berichtgevingen voor de duiven gevolgd. 

Later in de jaren vijftig waren zij bij de eersten in Ravels met een televisietoestel. Er werd een flinke mast gezet 

voor de televisieantenne want het signaal moest helemaal vanuit het Brusselse naar Ravels komen en dat liep in 

die tijd ┘el けﾐs ﾏis. Later ┘erd er iﾐ “Ihoteﾐ eeﾐ t┘eede zendmast gezet die dit euvel opving. Maar de televisie 

was een hele revolutie in de gemeente. De mensen uit de buurt kwamen bij hen kijken naar de speciale 

gebeurtenissen. Zo herinnert  Maria zich nog de mijnramp van Marcinelle (8 augustus 1956-262 slachtoffers) 

met de hartverscheurende beelden die velen onder ons zich nog herinneren. Op een keer was de paus op 

tele┗isie eﾐ eeﾐ ┗rou┘ uit de Huurt kﾐielde eﾐ ﾏaakte eeﾐ kruistekeﾐ: さJaざ zegt Maria さzo zou het le┗eﾐ eigeﾐlijk 
┗erder ﾏoeteﾐ heHHeﾐ gelopeﾐざ. 
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Migratie 

Wij kunnen hier nog aan toevoegen dat economische migratie iets van alle tijden is. Een verschil  met 

tegenwoordig is dat het toen meestal blanke (Kaukasische ras) mensen waren. Niettemin moet ge de impact op 

de migrant dat hij nu blank of zwart is niet onderschatten. De mentale verhuizing toen ging weliswaar over een 

kortere afstand. Het psychologisch effect zal daarom niet veel minder of meer geweest zijn dan de hedendaagse  

economische gelukzoekers ondervinden. De wereld van tegenwoordig is een groot dorp geworden door alle 

moderne communicatiesystemen en daarom zullen economische migranten in de huidige maatschappij nog veel 

ﾏakkelijker kuﾐﾐeﾐ iﾐtegrereﾐ, teﾐzij de さgeloofso┗ertuigiﾐgざ heﾐ dat Helet. 

Maria getuigt hierover dat de streek waar haar voorouders zijn geboren een arme regio was. Ze vindt  als ze er 

tegenwoordig nog op bezoek gaat dat het er nog achter is. Ravels daarentegen had rond 1900 een belangrijke 

klei-industrie ontwikkeld en er ontstond migratie naar Ravels  van vooral binnenlandse migranten.  

Enkele bekende economische migranten in België zijn bijvoorbeeld de vader (Gaston Onkelinx  °Jeuk 13 juli 

1932) van minister Laurette Onkelinx (°Ougrée 2 oktober 1958) die vanuit het Vlaamse Limburg naar Luik 

verhuisde voor een job in de staalindustrie. Haar moeder was een Française van Algerijnse afkomst. 

Zo zijn er uit Vlaanderen mijnwerkers naar Wallonië verhuisd. Anderen pendelden dagelijks uren over en weer 

naar Waalse en Limburgse mijnbekkens. Een bekende figuur uit eigen gemeente was Henri  van de Pol 

(voormalig schepen) die in de Limburgse mijnen heeft gewerkt. Hij was de vader van  huidig cultuur-en 

sportschepen Jef van de Pol. 

Anderen die als boerenknecht op de grote Waalse of Noord-Franse boerderijen gingen werken al dan niet in 

vaste dienst of seizoensarbeid. Ja, er was toen nog armoede in Vlaanderen en dat vergeten we tegenwoordig 

┘el けﾐs door al de Ioﾏﾏuﾐautaire tegeﾐstelliﾐgeﾐ.  

 

Tips van Maria 

Oﾐthoud goed: さals ge alleeﾐ raakt, zult ge u┘ eigeﾐ er door ﾏoeteﾐ slaaﾐ. )e koﾏeﾐ ﾐiet naar u, ge moet zelf 

ﾐaar Huiteﾐ koﾏeﾐざ. )o traIht Maria alle Hijeeﾐkoﾏsteﾐ ┗aﾐ )iekeﾐzorg iﾐ ‘a┗els ﾏee te ﾏakeﾐ. Het jaarlijks 
worstenbrood en appelbollenfestijn aangeboden door de gemeente in De Wouwer slaat ze niet over. Het 

rusthuis daar moet ge zolang mogelijk wegblijven en als ge uw eigen goed voelt dan kunt ge daar op bezoek 

gaan bij de weinig resterende leeftijdsgenoten. 

Tegenwoordig gaat het wel allemaal veel te rap en op reis of een daguitstapje is er niet meer bij. Ze heeft ook 

nooit na het overlijden van Adriaan de behoefte gehad om te hertrouwen. Ze had het met Adriaan altijd goed 

gehad: さja  げt ┘as けﾐe goeie ﾏaﾐざ. Adriaaﾐ zei ┗aak: さdoe u ﾐiets tekort eﾐ pak het ﾏakkelijkste eerstざ. 

Doe dus maar rustig aan en pak het gelijk het komt. 

Bij deze willen wij Maria bedanken voor de fijne ontvangsten en de gezellige gesprekken. Bovendien  wensen wij 

Maria en haar familie namens de redactie nog vele gelukkige jaren. 

Hou u goed! 
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さAcht jaar studentざ door Dr. A. Van Baelen 
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Verduidelijking bij het verhaal van dr. Amandus Van Baelen 

Deze artikeleﾐ zijﾐ ┗ersIheﾐeﾐ iﾐ さDe “Ihakelざ. Dit is het triﾏestriële Hlad 
van de oud-studentenbond van het Damiaancollege te Aarschot. De 

schrijfsels handelen over de opsplitsing van de parochies Sint-Michiel en 

Sint-Jan. Ze zijn verschenen in 1955. 

Nog enkele verklaringen: 

- De Graafschap=Weelde 

- げt “eﾐaat ┗aﾐ Welt=de geﾏeeﾐteraad 

- Albertus imperator missum dominicum salutat=Albertus 

bevelhebber gezant der Heren groet u 

- Confederatio grillotalparum=Bond van de Veenmollen 

- けs Koﾐiﾐgs afgezaﾐt aaﾐ げt “Iheld=de pro┗iﾐIiegou┗erﾐeur 

- げs Koﾐiﾐgs heraut=het BelgisIh “taatsHlad 

- Cornelius Becanus=Corneel Van Beek-Van Loon 

- Joanna Molana=Jeanne Vermeulen 

- Antonius Ambrosius=Toon Brosens 

- Cornelius Palum=Corneel Van der Paalen 

- げt Verre Hagelaﾐd te ‘ooy=Waaﾐrode 

 

Overhandiging prijs n.a.v. onze quiz eerder dit jaar in dit tijdschrift 

In het vorig tijdschrift hebben we reeds de oplossing vermeld: dr. Amandus Van Baelen. 

De gelukkige winnaar is Mevrouw Annie Poppeliers, geboren te Poppel en woonachtig te Turnhout.  

 

Er zijn maar twee mensen die de juiste oplossing hadden,  

maar met de schiftingsvraag zat Mevr. Poppeliers er het kortste bij. 

 

Op zondag 10 augustus was het dan zover en hebben wij haar de prijs kunnen overhandigen.  

De ┘iﾐﾐares ┘as zeer gelukkig, getuige de fotoげs,  ﾏet het heeﾏkuﾐdig Iadeau ふ┘iﾐkel┘aarde €ンヰ.ヰヰぶ. 
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Terugblik op onze Activiteiten 
 

 

Bedevaart naar de martelaren van Gorcum 

 

Op donderdag 24 juli jl. vond de jaarlijkse bedevaart van de Sint Michielsparochie van Weelde plaats. 

Dit jaar sloot  HeE Nicolaus Poppelius bij deze bedevaart aan. 

 

Bij aankomst stond de koffie met een lekker stuk gebak al klaar. 

 

In de bedevaartkerk werd de H.Mis gevierd waarin pastoor Pluym voorging.  

Deze viering werd afgesloten met de ommegang rondom het martelveld waarbij het lied ter ere van de helige 

Nicolaus Poppelius niet mocht ontbreken. 

 

げs Middag trok het gezelsIhap ﾐaar de ﾏaas┗lakte er ┘as eeﾐ bezoek aan de tentoonstelling over de opbouw 

van deze vlakte (opgespoten zand). Ook was er de mogelijkheid om het historiche centrum van Rotterdam, met 

haar hedendaagse architectuur, te bezoeken en te bekijken.  

 

De dag werd afgesloten op de pannenkoekenboot. 
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HeE Nicolaus Poppelius & moderne media 

 

Ook onze vereniging maakt gebruik van de moderne middelen om onze opdracht uit te dragen. 

Wij maken steeds meer gebruik van e-mail. 

Op internet is onze website reeds enkele jaren een veel bekeken pagina. 

www.nicolaus-poppelius.be 

Zij staat open voor iedereen, er is geen afgeschermd gedeelte. 

http://www.nicolaus-poppelius.be/
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Tevens is Facebook geen onbekend medium meer! 

www.facebook.com/NicolausPoppelius 

 

 

Het bij de tijd houden van zowel de website als de Facebook-pagina vragen de nodige aandacht.  

We trachten via deze mogelijkheden o.a. het wel en wee van onze vereniging te laten zien aan iedereen! 

 

 

Open zondagen MAG in ’t Kaske  

 

Door de nieuw opgevatte inrichting en tentoonstelling is het bezoek,  

op de 2
de

 zondag van de maand, meer dan voorheen !!! 

 

Dus inzet loont! 

 

Waarvoor nogmaals onze grote dank voor de werkende leden die afgelopen winter 

zich ingespannen hebben oﾏ ┗aﾐ het さHeeﾏkuﾐdig Museuﾏざ eeﾐ  さMuseuﾏ Aan de 

Greﾐsざ  ふMAGぶ te ﾏakeﾐ. 
 

 

 

Dinsdagen in het archief- en documentatiecentrum 

 

Iedere dinsdag voormiddag komt een groep werkende leden samen in de 

voormalige pastorie van Weelde-Station om er te werken aan het archief.  

Mensen die het archief en onze documentatie willen raadplegen zijn steeds 

welkom! 

Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen: 

e-mail: voorzitter@nicolaus-poppelius.be 

gsm: 0474 97 17 27 

 

 

Studenten van het 5
de

 middelbaar hebbeﾐ iﾐ het kader ┗aﾐ het projeIt ┗aﾐ さKeﾏpisIhe klaprozeﾐざ oﾐderzoek 
komen doen in ons archief. 

 

       
 

 

 

 

http://www.facebook.com/NicolausPoppelius
mailto:voorzitter@nicolaus-poppelius.be
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Bezoek van het VVV i.v.m. het Plattelandsproject 2015 op 16/08/2014 

 

 
 

 

 

Enkele overwegingen bij het bewaren van onze graven 
 

Historie 

Ravels heeft al van in de prehistorie (IJzertijd) een gedocumenteerde begrafeniscultuur (zie reeds eerder 

uitgegeven boeken van onze kring, Marc Vermeeren en onze tijdschriften). 

Tijdens de Romeinse overheersing (vondsten gedaan aan de Schootseweg en Klein-Ravels) werden er voor elke 

nederzetting één à twee grafvelden voorzien. Men cremeerde de lijken zoals in de IJzertijd. In de laat-Romeinse 

tijd begon men doden te begraven in kisten. In de Griekse en Romeinse periode werd het dode lichaam als 

onrein beschouwd en werd er  begraven buiten de stadswallen. De eerste christenen in die tijd begroeven hun 

overledenen ook buiten de stad in schuilplaatsen (catacomben). Nadat keizer Constantijn het christendom als 

godsdienst officieel erkende (313 na Christus) werd er niet meer begraven in de catacomben. De christenen 

begonnen toen gedachteniskerken te bouwen rond de martelaarsgraven. Boven het graf kwam een altaar. Het 

werd de vrome wens van de christen mens om in de nabijheid van de relieken van een martelaar begraven te 

worden. Deze gewoonte evolueerde toen zo  dat het Romeinse verbod om te begraven binnen de stadsmuren 

werd opgeheven. Vanuit Rome kwam toen in de christelijke wereld het gebruik om in de kerk begraven te 

worden meer en meer in zwang.   
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Later in de Middeleeuwen werden de welgestelden die het konden betalen in de kerk begraven  onder een 

arduinen plaat met grafopschrift. De plaatsen in de kerken waren beperkt en er werd veelvuldig boven elkander 

begraven en ontgraven. De beenderen werden ontgraven  en verzameld in knekelhuizen, kerkzolders, 

enzoverder. Omdat de vraag het aanbod overtrof was de prijs in verhouding naargelang ge dicht of ver van het 

hoofdaltaar werd begraven. Het was een privilege dat weggelegd was voor adel, macht en rijkdom.   Dit had als 

voordeel dat de vloer van de kerk verhard werd en ook in goede staat gehouden door de welstellende klasse. 

 Aan dit gebruik kwam een einde onder Jozef II in 1784 (Oostenrijkse tijd) en Napoleon in 1804 (Franse 

overheersing). Jozef II verbood ook om nog binnen de dichtbevolkte stadscentra ter aarde te bestellen. 

“iﾐdsdieﾐ ┘areﾐ ﾐiet alle kerkho┗eﾐ ﾐog eeﾐ さhofざ roﾐd de kerk. Er ┘erdeﾐ ﾐieu┘e Hegraafplaatseﾐ aaﾐgelegd 
zonder relatie met een kerkgebouw.  

De gewone sterveling werd in de gewijde grond rond de kerk begraven met een houten kruis als 

heriﾐﾐeriﾐgstekeﾐ. NoIhtaﾐs ┘as er op het kerkhof ook eeﾐ hiërarIhie. )o spreekt ﾏeﾐ ┗aﾐ de さgoudeﾐ hoekざ 
die aan de oostzijde van de kerk is. De graven werden toen veel georiënteerd. De dode lag met de voeten naar 

het oosten zodat hij of zij op de dag van het Laatste Oordeel door rechtop te zitten met het gezicht naar het 

oosteﾐ, Christusげ koﾏst tegeﾏoet koﾐ zieﾐ. 

Vanaf 1857 werd België voor tientallen jaren liberaal bestuurd. Zij trachten de begraafplaatsen te seculariseren. 

“iﾐds de Fraﾐse tijd ┘erd het geHruik ┗aﾐ de grafkelder eﾐ het Hegrip さeeu┘igdureﾐde IoﾐIessieざ iﾐge┗oerd. De 
さeeu┘igdureﾐde groﾐdafstaﾐdざ gaf daﾐ ┘eer de ﾏogelijkheid oﾏ iﾐ opeﾐ- lucht een duurzaam monument op te 

richten. Naam, faam en fortuin situeerden zich niet langer meer in de kerk. In de steden  kende dit een 

ongeremde uitbreiding maar in de dorpen werd de band met het kerkgebouw niet volledig verbroken. Zo lieten 

adellijke families cenotafen en obiit-rouwborden met het wapenschild in de kerk aanbrengen. Ze werden buiten 

ook zo dicht mogelijk bij de kerkmuur begraven en sommigen hadden een grafkelder onder de kerk met een 

toegang langs buiten (voorbeeld is de koninklijke grafkelder in Laken). Ook werden er in de buitenzijgevels van 

de kerken gedenkplaten aangebracht. De eerste industriële massaproductie van grafmonumenten voor de 

gewone man, zoals gietijzeren kruizen kwam op gang. In de dorpen bleef de kerk het middelpunt van twee 

concentrische kringen. De kerk werd/wordt omringd door eerst de dodenwereld  en ten tweede door de 

levende. 

De ┘et ┗aﾐ ヲヰ juli ヱΓΑヱ stelde eeﾐ eiﾐde aaﾐ de さeeu┘igdureﾐde groﾐdafstaﾐdざ. “iﾐdsdieﾐ ┘ordt eeﾐ IoﾐIessie 
voor maximaal 50 jaar toegekend (deze termijn is onbeperkt hernieuwbaar) en de persoon die de hernieuwing 

aanvraagt, staat in voor het onderhoud. 

In onze gemeente kan men nieuwe concessies nemen voor een duur van 30 jaar en de duur van een verlenging 

is vastgelegd op 15 jaar. Gedurende de concessietijd is er zorgplicht voor de concessiehouders. Indien deze hier 

niet aan voldoet, zal hij/zij schriftelijk worden aangemaand zijn plicht op te nemen.  

Als niemand de hernieuwing opneemt zijn veel oude grafmonumenten in hun bestaan bedreigd. Opzet van de 

wet is de aftakeling van de oude kerkhoven tegen te gaan en tevens nieuwe plaatsruimte te creëren. Hopelijk 

doorstaan een aantal oude graven dit offensief zodat we toch een herkenbaar beeld op de visie van leven en 

dood einde 19
de

 en ruim eerste helft 20
ste

 eeuw kunnen behouden. 

De vzw Epitaaf die in 1987 opgericht werd, vestigde de aandacht van het grote publiek en de overheid op de 

specifieke problematiek van het funerair erfgoed. Begin jaren 1990 kwam er een professionalisering in de schoot 

van de toenmalige afdeling van Monumenten en Landschappen door de oprichting van de afdeling funerair 

erfgoed. 

 Het Vlaamse decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 stimuleerde de algemene 

inventarisatie van begraafplaatsen en graftekens. Stads- en gemeentebesturen werden aangespoord om een lijst 
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op te maken met graven van lokaal historisch belang. Door dit decreet en jarenlange ervaring met inventarisatie 

van grafmonumenten stelde Epitaaf vzw een inventarisatiefiche op punt. Deze wordt reeds door veel 

gemeentebesturen gebruikt en koppelen zelfs inventarisatie aan ontsluiting. 

De wet van 1931 heeft de bescherming van funerair erfgoed geregeld. De vroegste beschermingen dateren van 

1940. Toen werden voor het eerst kerken met de omgevende kerkhoven beschermd. Dit toont aan dat men toen 

reeds besefte dat kerk en kerkhof één geheel vormt en dat alleen de bescherming van het geheel de garantie 

kon geven voor het voortbestaan ervan. De tegenwoordige tijd met het toenemende wegverkeer bewijst dat de 

bezorgdheid van toen terecht was. Menig kerkhof rond de kerk is gesneuveld ten bate van het verkeer en rond 

veel kerken bevindt zich tegenwoordig een verkeerscarrousel. Hiervan zijn we in onze gemeente bespaard 

gebleven. 

Archeologische beschouwingen 

Oﾐget┘ijfeld ┗rageﾐ ┘e oﾐs alleﾐ ┘el けﾐs af ┘at er ﾏet oﾐs liIhaaﾏ  iﾐ de grond gebeurt na ons overlijden, tenzij 

u voor crematie kiest. Er is aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel) een onderzoek gebeurt naar het vergaan en de 

bewaring van begraven menselijke resten in verschillende bodemtypes (zand, klei of leem) in Vlaanderen.  

Elk type bodem heeft zijn eigen buffercapaciteit. Dit betekent dat elk type grond gedierte, zuurstof en 

temperatuur kan afremmen volgens zijn samenstelling. Daardoor verloopt de ontbinding van een lichaam in de 

grond tot acht keer trager dan boven de grond. 

Het vergaande lichaam wordt op drie manieren aangetast. Er treedt biologisch verval op waarbij allerlei dieren 

en microben zich tegoed doen aan de overledene. Ten tweede is er kans op mechanisch of fysisch verval waarbij 

elementen van het lichaam zullen scheuren, verbrokkelen of vervormen. Tenslotte is er het chemisch verval 

waarbij de oorspronkelijke scheikundige samenstelling van ons lichaam verandert. 

Men moet ook voor ogen houden dat elke grafomgeving enig is. Er is beïnvloeding van buitenaf en van het 

lichaam zelf die samen een rol spelen bij de ontbinding. Externe factoren zijn: aanwezigheid planten, dieren en 

bodemkundige condities. Hierbij denken we aan bodemstructuur, zuurtegraad, doorlaatbaarheid of 

korrelgrootte van de grond. Andere uitwendige factoren zijn: aanwezigheid van kledij of een doodskist die de 

ontbinding afremmen. 

De interne factoren zijn eigen aan het begraven lichaam en hebben een invloed op het vergaan. De ene persoon 

is al wat omvangrijker dan de andere, wat de ontbinding vertraagt. En mensen met stevige beenderen zullen 

langer in de bodem blijven dan die met poreuze beenderen. 

Dit geeft dus aan dat elke begraving erg specifiek is en er geen wetmatigheden zijn of voorspellende factoren. 

さDe groﾐdざ Hestaat ┗oor de eﾐe helft uit ┗aste bestanddelen waarvan grondkorreltjes (zand, klei of leem) en 

gedierte zoals mollen, wormen, insecten  en laat ons ook de bacteriën en schimmels niet vergeten. De andere 

helft zijn holten gevuld met water of lucht. Dit alles samen heeft naargelang de verhoudingen een invloed op het 

begraven lichaam. 

Wanneer de bodem grote korrels (zand) heeft zal het water er goed doorheen vloeien, met andere woorden zal 

er een sterke drainage zijn. Zo kan het water makkelijker bij het corpus komen en het chemisch 

aantastingsproces bevorderen. In kleibodem is dit volledig het tegenovergestelde. 

De eerste vier tot zeven jaar vergaan we tot een skelet. Hierbij doen vooral het gedierte en de planten hun werk 

en is de lokale bodemgesteldheid belangrijk. Wanneer dan enkel onze beenderen overblijven merken we het 

verschil in vergaan tussen zand, klei of leem. In zand kan men volledig vergaan, de beenderen vergaan hierbij 

volledig en er blijft enkel een lijkschaduw over. Dit zijn bodemverkleuringen die het silhouet hebben van een 
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lichaam en aantonen dat er ooit beenderen gelegen hebben. Na lange tijd vergaan deze verkleuringen ook. In 

klei daarentegen kan men na honderd jaar nog stevige en sterke botten terugvinden. Men moet ook rekening 

houden met de botconsistentie van de begraven persoon. 

In Duitsland plant men daarom nieuwe begraafplaatsen in na een zorgvuldig bodemonderzoek. Als 

slotHesIhou┘iﾐg kaﾐ ﾏeﾐ aaﾐge┗eﾐ dat ┘e geﾏaakt zijﾐ uit さstofざ, ﾏaar dat het de ﾐatuur ┗eel ┘erk kost oﾏ 
oﾐs tot さstofざ te doeﾐ ┘eerkereﾐ. 

 

Plaatselijke historie  

Iﾐ ヱΒ5ヰ sIhrijft de Hurgeﾏeester ┗aﾐ Poppel aaﾐ de arroﾐdisseﾏeﾐtsIoﾏﾏisaris dat er o.a.: ざﾐa 5 jareﾐ 
oﾐtgra┗eﾐ ┘erd oﾏdat daﾐ de liIhaﾏeﾐ ┗oldoeﾐde ┗erteerd ┘areﾐざ. Meﾐ legde de Heeﾐdereﾐ iﾐ het kﾐekelhuis 
en als er voldoende waren, werden deze in een massagraf gelegd. 

De kerk van Sint-Jaﾐ had eeﾐ さkapel ┗aﾐ respijtざ. Hier Hestoﾐd de ﾏogelijkheid oﾏ kiﾐdereﾐ die zoﾐder doopsel 
gestorven waren gedurende één uur tot leven te wekken zodat men ze kon dopen en meestal werden deze 

lijkjes dan ter plaatse  begraven. 

Het militaire ereveldje te Poppel dateert van voor de gemeentefusie. Het is vooral te danken aan de oud-

strijdersbond van Poppel dat het aangelegd werd. In de andere deelgemeenten is daar helaas nooit een 

zichtbare inspanning voor gedaan. Te Poppel is er achter het kerkkoor een monument voor de gesneuvelden. 
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Vroeger bevond zich 

dat aan de ingang 

van het parkje rond 

de kiosk.   

Wel merken we op 

de andere 

begraafplaatsen 

enkele bijzondere 

grafmonumenten op 

de zerken, die 

verband houden met 

het militaire 

verleden van de  

overledene. 

Het oud kerkhof te 

Ravels heeft in 2010 

vandalisme gekend. 

De schade is nog 

steeds merkbaar.  

 

Op soﾏﾏige grafzerkeﾐ zijﾐ  plaatjes ┗aﾐ de さBoﾐd ┗aﾐ het Heilig Hartざ 
aangebracht. Deze vermeldingen vinden we op de andere begraafplaatsen in de 

gemeente niet. 

De Heilig Hart verering bestond al van in de Middeleeuwen maar kreeg zijn eerste 

hoogtepunten in de 17
de

 en 18
de

 eeuw vooral in Frankrijk.  Door de Franse Revolutie 

werden deze bonden sterk uitgedund. Met het Eerste Vaticaanse Concilie werd het 

één van de kernsymbolen in de katholieke sociale doctrine in de strijd tegen het 

opkomende socialisme. De opkomende industrialisering zorgde voor een 

proletarisering van de voorheen vrijwel automatisch katholieke 

plattelandsbevolking. De democratie met algemeen kiesrecht deed zijn intrede. De 

overheid en de samenleving werd steeds meer seculier. Vakbonden werden 

opgericht en sociale kwesties werden besproken. Herinneren we ons ook nog de schoolstrijd. Er trad een nieuwe 

generatie zielzorgers aan en een nieuwe katholieke sociale leer met de encyclieken Rerum Novarum (1891) en 

Quadragesimo Anno (1931). Voor hen zou de Heilig Hart-verering persoonlijke vroomheid met sociale actie in 

het teken van naastenliefde moeten stimuleren. Zo werden in deze periode veel Heilig Hart Bonden gesticht en 

in veel katholieke parochies en dorpen Heilig Hartbeelden opgericht. Dit zou  mogelijk kunnen verklaren waarom 

we deze aanduidingen in Ravels aantreffen. Natuurlijk waren er in de andere Ravelse deelgemeenten ook Heilig 

Hart Bonden maar geen industriële ontwikkeling. Het gevaar bestond dus dat in Ravels de kans groot was dat 

een aantal vanouds katholieken zouden afglijden in een socialistisch ongelovig leven. 

 

Selectie 

We stellen hier als Erfgoedvereniging aan de gemeente een selectie van te behouden waardevolle –in de 

breedste zin van het woord- grafmonumenten voor. We hebben dus ook graven geselecteerd die niet op de lijst 

voorkomen van te vernieuwen concessie of verwijdering. In het volgende tijdschrift zal u een gespecificeerde 

lijst vinden.



 

 

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 Aan de Grens in げt Kaske, Dorp 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 
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