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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 hebben leden en hun gezin 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’s voorblad: Eeﾐ Hlik op Nieu┘keヴk, het ┗ヴoegeヴe さ“teeﾐ┗ooヴtざ. 
Foto boven: Voormalige site Boerderijhoeve van de Abdij van Tongerlo, 

huidig eigendom van Baron E. de Jamblinne de Meux. 

Foto linksonder: Kapel van Sint Jan op Nieuwkerk. 

Foto rechtsonder: grenspaal Nr. 211 en de meanderende Leyloop / Poppelsche Leij. 

Foto achterblad: Kapel van Sint Jan op Nieuwkerk, getekend door Albert de Meester de Betzenbroeck  

aan het begin van de 20ste eeuw. 
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Voorwoord 
 

Belastiﾐg┗eヴsIhui┗iﾐgeﾐ, suHsidie┗eヴﾏiﾐdeヴiﾐg iﾐ de Iultuヴele seItoヴ, eﾐzo┗eヴdeヴ… . Alleﾏaal sleIht ﾐieu┘s. 
Moet ik daar nu een volledige pagina aan besteden. Nee toch! 

 

We zullen het eens positief bekijken. Het is inderdaad dat subsidies teruglopen. Maar wij zijn er in geslaagd om 

saﾏeﾐ ﾏet oﾐze Iollega’s uit Goiヴle op eeﾐ Iヴeatie┗e zuiﾐige ﾏaﾐieヴ  eeﾐ geslaagde Eeヴste Weヴeldooヴlog-

teﾐtooﾐstelliﾐg op te zetteﾐ ﾏet uﾐieke ﾐooit gepuHliIeeヴde foto’s. Na dヴie dageﾐ ┗aﾐ telkeﾐs dヴie uuヴ opeﾐing 

hebben wij op negen uur ruim 400 mensen ontvangen, dat is dus meer dan 40 bezoekers per uur. Daar bovenop 

komen nog de groepsrondleidingen en het bezoekersaantal van zondag 9 augustus, dat bij het ter perse gaan 

van dit nummer nog niet bekend is. Degenen die onze tentoonstelling gemist hebben, kunnen nog terecht in 

Goirle elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur vanaf 16 augustus tot de laatste zondag van september. 

 

Onze 40 werkende leden hebben allemaal in meerdere of mindere mate hun steentje bijgedragen tot dit succes. 

Daarvoor wil ik hen nog eens zonder enige uitzondering voor danken!  

U kan ook deel uitmaken van deze enthousiaste groep. 

 

Binnenkort beginnen we met de inventarisatie van de kerkinhouden van de zes Ravelse parochies.  

Dit is een pilootproject voor de provincie Antwerpen, daar moeten wij trots op zijn!  

Wij hebben hiervoor al een groepje samengesteld maar het zou nog leuker zijn als U ook zou deelnemen! 

Indien u zich geroepen voelt om onze (verborgen) kerkschatten mee te bekijken en te inventariseren gelieve u 

dan aan te melden via mail: voorzitter@nicolaus-poppelius.be of telefoon: 0032 474 97 17 27.  

U kan dan werkelijk deelnemen aan de bescherming van ons erfgoed! 

 

Vanaf de tweede zondag van september zal onze wisselende tentoonstellingsruimte in het teken staan van de 

ornamenten van de Ravelse begraafplaatsen. Tevens zullen we heiligenbeelden exposeren die door ons lid, Jos 

Timmermans, uit Weelde deskundig gerestaureerd zijn, er zijn geen woorden voor!  Deze opstelling blijft tot en 

met de tweede zondag van maart. Tevens hebben wij zondag 13 september Open Monumentendag dat dit jaar 

Europees in het teken staat van de industriële archeologie. U kan in het museum onze Ravelse industrie komen 

ontdekken van 100 jaar terug en bij mooi weer zullen we een fietstocht houden langs één van deze relicten. 

Verder komt de restauratie van de Nieuwkerkkapel op het landgoed van Baron Eric de Jamblinne de Meux in de 

eindfase. Ad en Aloïs hebben eerst de omgeving al opgeruimd. Nu moeten de buren nog wat spullen opruimen. 

Verder is het kapelletje aan de buitenzijde bijna klaar. Lou zal een nieuwe muurschildering maken die de 

Onthoofding van Sint-Jan voorstelt en de engeltjes aan weerszijden zullen een opfrisbeurt krijgen. Aloïs en Jan 

hebben de muren nog onder handen genomen en die kunnen weer tegen een stootje.  

       
Verder is Lou twee wapenschilden van Nederland en België aan het maken om in het museum op het eerste 

verdiep het thema Grens verder in te vullen. 

 

Nog veel leesplezier toegewenst met dit tijdschrift dat weer bijdraagt aan de bescherming van ons erfgoed. 

 

Luc Andries, voorzitter 

mailto:voorzitter@nicolaus-poppelius.be
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Lief en leed 
 

Graag delen wij in de vreugde van onderstaande gouden jubilarissen  

en wensen hen nog vele mooie jaren samen: 

 

Luc en Cecile Huijbregts-Jansens 

 

Jan en Maria Dries-Van Tigchelt 

 

Louis en Paula Van de Pol-Van Tigchelt 

 

Staf en Maria Slegers-Jansen 

 

Stan en Monique De Kinderen-Luyten 

 

Onze deelneming betuigen wij bij het overlijden van: 

 

Louis Bols, echtgenoot van Josephine Segers, overleden op 28 februari 2015. 

 

Juliana Huybs, weduwe van Jan Corneel Bols, overleden op 20 juni 2015. 

 

Dina Van den Heuvel, weduwe van Jef Van Herk, overleden op 24 juli 2015. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Het t┘eede half jaar ┗an さDen Grooten Oorlogざ  
 

Onze succesrijke grote Eerste Wereldoorlog tentoonstelling is sedert de tweede zondag van augustus gesloten. 

Diegene die het gemist hebben kunnen nog terecht in de Schutsboom, Nieuwe Rielseweg 41-43 te Goirle (NL). 

Dit kan elke zondag vanaf 16 augustus tot en met 4 oktober 2015 telkens van 14.00 tot 17.00 uur. Verdere info 

via de internetsite: www.heemkundekring-goirle.nl  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloemgericht.nl/portfolio/portfolio_aankleding_feest__dinerzaal.html&ei=FKzhVIPSFcW2UbDjg-gF&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNFkARxj4obqRPZNn9_WlZQVjBZmBg&ust=1424162168946661
http://www.heemkundekring-goirle.nl/
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Ondertussen zijn we in maart 1915 aanbeland. 

 

 

Zoals we hebben afgesloten in tijdschrift nr. 75 

nemen de Belgen massaal de benen naar 

Nederland.  

Er worden nog Passierscheinen uitgereikt door de 

Duitsers om naar Nederland te reizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passierschein uitgereikt om van Antwerpen naar 

Nederland te reizen. De schein is 14 dagen geldig. 

 

In februari wordt er door gevluIhte Vlaﾏiﾐgeﾐ iﾐ het Nedeヴlaﾐdse Bussuﾏ de さDe VlaaﾏsIhe “teﾏざ opgeヴiIht. 
E┗eﾐ lateヴ ┗eヴsIhijﾐt eヴ iﾐ Geﾐt het eeヴste ﾐuﾏﾏeヴ ┗aﾐ さDe VlaaﾏsIhe Postざ. 

          

 

Het eerste nummer verschijnt op 1 februari 1915 te Amsterdam. Het vormt een reactie op de officieuze 

BelgisIhe kヴaﾐteﾐ of peヴs die te Nedeヴlaﾐd ┗eヴsIhijﾐeﾐ. Bekeﾐde titels zijﾐ さHet BelgisIh DagHladざ eﾐ さL’ EIho 
Belgeざ. 

De leuzeﾐ ┗aﾐ het tijdsIhヴift ┘aヴeﾐ: さEeﾐ ┗olk zal ﾐiet ┗eヴgaaﾐざ eﾐ さEeﾐdヴaIht ﾏaakt MaIhtざ! Het Hlad stoﾐd 
voor alle bewust denkende en strijdende Vlamingen, zonder onderscheid eendrachtig als Vlaming en als Belg. 

さDe VlaaﾏsIhe Be┘egiﾐg is eﾐ Hlijft ┘at zij iﾏﾏeヴ ┘as: louteヴ ﾐatioﾐaalざ. 
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Hoofdredacteur Deswarte van de Vlaamsche Stem stond zeer weigerachtig tegenover samenwerking met de 

bezetter voor de Vlaamse Zaak. Dit zou na de oorlog door de Franstalige  gemeenschap uitgespeeld kunnen 

worden om de Vlaamse Zaak te boycotten. Deswarte veroordeelde bijvoorbeeld ook Stijn Streuvels met zijn 

Oorlogsdagboek en het verwijderen van Franse opschriften op bevel van de Duitsers. 

                  

 

 De Duitsers bewijzen de Vlamingen hiermee een slechte dienst als bevorderaar van de Vlaamse Zaak. Na de 

oorlog vond Deswarte dat België niet verder kon gaan op de oude eenheidsgezinde grondvesten.  Hij stelde 

verder dat de zwakte van België in zijn unitarisme lag  waaruit enkel kreupele taalwetten  voortkwamen. Hij 

voorspelde toen dat de Taalstrijd nog minstens een eeuw zou duren.  Deswarte was toen al voorstander om 

Vlaams en Waals  Zelfbestuur in te voeren na de oorlog.  Op 11 juli 1915 roept het blad op om de 

Guldensporenslag te gedenken in het Brediusbos te Bussum (NL). Deze manifestatie werd door veel Vlamingen 

(1000 à 3000 naargelang de bron) bijgewoond. Bij deze gelegenheid werden er telegrammen uitgewisseld met 

de koﾐiﾐg. Eヴ ┘eヴd gespヴokeﾐ o┗eヴ eeﾐ: さFlaﾐdヴe autoﾐoﾏe daﾐs la Belgiケue iﾐdépeﾐdaﾐteざ. Naﾏeﾐs de koﾐiﾐg 
arriveerde er een telegram van dank en een oproep aan alle Belgen om het Belgisch grondgebied vrij te maken 

van de vijand. De VlaaﾏsIhe “teﾏ  aﾐt┘ooヴde: さ…dat iedeヴeeﾐ, ﾏaaヴ ┗ooヴal oﾐze geliefde ┗oヴst ziIh o┗eヴtuigeﾐ 
zullen, dat wij geen ander doel nastreven dan de broederlijke verstandhouding tussen Walen en Vlamingen, 

geen ander drijfveer ondergaan dan een nobele zucht om Vlaanderens zelfstandigheid in het onverdeelbare 

België…ざ. Deze ┗eヴklaヴiﾐg ┘eヴd Hesloteﾐ ﾏet: さLe┗e België! Le┗e zijﾐ Koﾐiﾐgざ. Het aﾐt┘ooヴd ┗aﾐ de koﾐiﾐg ┘as 
┗ooヴ ┗eleﾐ eeﾐ oﾐtgooIheliﾐg. Vooヴ de ヴadiIale Vlaﾏiﾐgeﾐ k┘aﾏ dit ﾐeeヴ op: さVeIht eﾐ )┘ijgtざ! 

Op 21 juli ┗eヴsIhijﾐt eeﾐ ﾏaﾐifest ┗aﾐ het Hlad ﾏet Helaﾐgヴijkste passages: さ… dat de Vlaaﾏse Be┘egiﾐg geeﾐ 
afHヴeuk ┘ilde doeﾐ aaﾐ de staatkuﾐdige eeﾐheid ┗aﾐ België….de oﾐdeヴtekeﾐaaヴs spヴakeﾐ de hoop uit dat het 
landsbestuur tot inzicht zou komen dat aan het Vlaamse ┗olk ┗olledig ヴeIht ﾏoest ┘oヴdeﾐ gedaaﾐ…ざ. Dooヴ de 
ondertekening  van dit manifest kwam de hoofdredacteur in een tegenstrijdige positie te staan en bood zijn 

ontslag aan bij De Vlaamsche Stem. De nieuwe redactie trekt de lijn van Deswarte verder. Op 27 augustus 1915 

┗eヴsIhijﾐt te “Ihe┗eﾐiﾐgeﾐ oﾐdeヴ iﾏpuls ┗aﾐ Vaﾐ Cau┘elaeヴt eeﾐ ﾐieu┘ ┘eekHlad さVヴij Belgiëざ. Eeﾐ gヴoot deel 
van de redactie van de Vlaamsche Stem loopt over naar het nieuwe blad.  
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Een cartoon uit Vrij België van 10 september 1915 die de Duitse motieven achter de Flamenpolitik blootlegt.     

De titel luidt: ざDuitsIhe ┗ヴieﾐdlijkhedeﾐ jegeﾐs de VlaaﾏsIhe Be┘egiﾐgざ. Vlaaﾐdeヴeﾐ-Roodkapje vraagt: 

さGヴootﾏoedeヴ, gヴootﾏoedeヴ, ┘at heHt ge eeﾐ gヴooteﾐ ﾏoﾐd!ざ DuitsIhlaﾐd-de ┘olf aﾐt┘ooヴdt: さDat is om u 

Heteヴ te kuﾐﾐeﾐ opeteﾐ…!ざ De HoodsIhap is duidelijk: Duitslaﾐd koﾏt eﾐkel tegeﾏoet aaﾐ de eiseﾐ ┗aﾐ de 
Vlaamsche Beweging om Vlaanderen in te lijven. De aan België trouwe Vlaamsgezinden roepen op om niet in te 

gaan op de Duitse lokroep. 

Van Cauwelaert was voor een Belgische eenheid en dat dit feitelijk deel uitmaakte van de Vlaamse Beweging.   

Er ontstaat een scheuring tussen de flaminganten in Nederland. De radicalen/aktivisten  (Antoon Jacob en René 

de Clercq) die de Duitse hulp inroepen om het vraagstuk van de Vlaamse Beweging op te lossen en de gedachte 

van zelfstandigheid uit te ┗oeヴeﾐ.  Dit stヴookte dus ﾐiet ﾏet Vaﾐ Cau┘elaeヴts’ o┗eヴtuigiﾐg. Eヴ ┗olgt ﾐog 
inmenging vanwege de Belgische regering te Le Havre (F). Het blad mag ook niet meer bedeeld worden aan het 

front. Om een lang verhaal kort te maken het blad de Vlaamsche Stem sterft een stille dood in februari 1916. 
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De Duitsers trachten door verscherpte controle aan het kanaal te Ravels en  een vertienvoudiging van het 

grenswachtersaantal deze emigratie te stoppen. Desondanks dat gaat de mensen -, brieven – en krantensmokkel 

gewoon door. 

- ヱ ﾏaaヴt ヱΓヱヵ ┘oヴdt het Aﾏeヴikaaﾐse passagieヴssIhip さDe FaHalaざ getoヴpedeeヴd. De ┘eヴeld ┗eヴ┘aIht 
een reactie van het neutrale Verenigde Staten van Amerika. De USA houdt zich ondanks deze aanslag 

afzijdig. 

- 2 maart (datum is mogelijk niet correct) wordt brouwer en gemeenteraadslid Janssen uit Ravels 

gearresteerd wegens smokkelactiviteiten. 

 Adriaan Janssen 

 

- April 1915 wordt het in het paspoortenbureel te Turnhout steeds drukker. De Duitsers gebruiken in het 

postkantoor op de eerste verdieping drie kantoren. Een kantoor voor de officier van dienst, het tweede 

voor passen naar Nederland en het derde voor binnenlandse passen. 

- Van 22 april tot en met 25 mei volgt de tweede slag om Ieper met de eerste gasaanval aan het Westelijk 

front.  

 

   
Eerste gasaanval te Ieper-Poelkapelle met Britse slachtoffers 
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Op de afbeelding ziet u Fritz Haber doctor in de chemie.  

Hij is de vader van de chemische oorlogsvoering.   

Fritz is van overtuiging Jood en zal later tussen de twee 

wereldoorlogen de uitvinding Zyklon B doen. 

Aanvankelijk was dit product bestemd voor de landbouw,  

maar het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog berucht in de 

gaskamers.     

 

 

 

 

 

 

 

- Donderdag 22 april worden de vaartbruggen afgesloten. Onze inwoners kunnen niet meer naar 

Turnhout en dus ook niet meer naar het binnenland. Inwoners van Ravels-Weelde-Poppel en Weelde 

“tatie die iﾐ Tuヴﾐhout ┘aヴeﾐ die dag, kuﾐﾐeﾐ ’s a┗oﾐds ﾐiet ﾐaaヴ huis. )o ┗eヴgaat het ook onderwijzer-

vrijgezel Gust De Bont uit Weelde. Hij werkte te Turnhout. Aanvankelijk kon hij mits een speciale 

さPassieヴsIheiﾐざ laﾐgs de Hヴug ┗aﾐ Ra┗els ﾐaaヴ zijﾐ ┘ooﾐst te Weelde. Dagelijks ┘eヴd het tヴajeIt 
tweemaal te voet afgelegd. Dit alles was niet praktisch. Hij leerde te Turnhout een dame kennen en in 

november 1915 werd er reeds getrouwd! Hij vestigde zich te Turnhout, romantisch is echter anders. 

Maar tijdens de bezetting moet men praktisch zijn zal Gust gedacht hebben. En naar men vertelde was 

het een goed en vruchtbaar huwelijk getuige daarvan de geboorte in december 1916 van de tweeling 

Frans en Toon. 

-  Het wordt enkele dagen druk aan de vaart met berichten die over en weer geroepen worden. Pakketten 

en manden worden door Duitse soldaten na controle heen en weer gebracht. Er ontstaat een nieuwe 

verkoopstrategie waarbij de Duitse soldaten betrokken worden. Zij zorgen voor het overbrengen van de 

aangekochte goederen en bezorgen het geld aan de verkoper. Het is voor de mensen een attractie om 

deze handel en wandel gade te slaan. 

De Duitsers proberen aldus de ontstane smokkelsituatie te beheersen maar deze maatregelen blijken 

nog niet voldoende te zijn. 

Door de onmacht die ze ondervinden verordenen ze telkens nieuwe plakkaten met hatelijke 

verordeningen zoals het verbod om de Marseillaise (Frans nationaal volkslied) te zingen en de duiven 

moeten opgesloten worden omdat deze wel eens gebruikt worden om berichten te smokkelen. 

Om de schijn op te houden verspreiden ze via de toegelaten persorganen en aanplakbiljetten euforische 

berichten  over hun krijgsverrichtingen. 

- 25 april landen Groot-Brittannië en Frankrijk in Gallipoli (Turkije). De bedoeling van deze aanval was om 

door te dringen tot Constantinopel (Istanbul-Turkije) om Turkije dat geallieerd was met Duitsland uit te 

schakelen. 

- 27 april sneuvelt Pierre Vaes uit Weelde te Ieper. 

- 2 mei overlijdt Charles Poppeliers uit Weelde te Calais 
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                                            Overlijdenscertificaat van Karel Poppeliers 
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- 7 mei wordt er het Amerikaanse passagiersschip  

さDe Lusitaﾐiaざ getoヴpedeeヴd.  
Heel Europa verwacht nu een reactie van de 

Amerikanen.  

President Woodrow Wilson beslist om afzijdig te 

blijven. 

  

 

    
Lusitania 

 

- De voedselvoorzieningen worden steeds nijpender door de opeisingen en omdat de oorlog al te lang 

duurt.  

De  Duitsers hadden vooropgesteld dat ze in oktober 1914 Parijs zouden veroverd hebben en dan 

zouden de bevoorradingen enzoverder niet in het gedrang gekomen zijn. Maar de aanval was afgeblokt 

en het front liep vast. Het veroorzaakte een uitputtingsslag zowel voor de soldaten als voor de 

bevolkingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrachtwagen met kleding 

van het Hulpcomité voor 

België, deze organisatie 

wordt door de Amerikanen 

ondersteund. 
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In Turnhout worden dagelijks vanuit Nederland 3600 broden aangevoerd aan 0.60 fr/kg. Bakkerij Spapens uit 

Goirle was een van de leveranciers. 

 

 
 

Broodtransport vanuit  Goirle moest aan de grens met Poppel overgeladen worden op de wagen van 

Stadts. Derde van links bemerken we Mieke Stadts, achter haar op de bok staat Melanie Stadts,  

zesde met de witte schort is de dochter van bakker Spapens uit Goirle  

en op de andere kar staat Charel Timmermans. 

 

De prijzen van de voedingsmiddelen per kilogram bedroeg voor: Bonen 0.90fr/ Cerealine (voorloper van 

de huidige corn-flakes) 0.60 fr/  Erwten 0.80 fr/ Gerst 0.90 fr/ Havermout 1.00 fr/ Kaas 2.10 fr/ Maïsmeel 

0.50 fr/ Rijst 0.70 fr/ Spek 2.75 fr/ Vet 2.45 fr/ Zoute vis 1.00 fr/ Koffie 2.10 fr. Haring kostte per stuk 

0.20 fr, een doos erwten 0.65 fr, een doos opgelegd vlees 2.30 fr, een doos zalm 0.90 fr en één rantsoen 

tarwebloem 0.53 fr. 
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Bij de aanvang van WOI verdiende een arbeider gemiddeld 3 frank per dag, een normale woning kostte 

ongeveer 2500 fr. Het gemiddelde loon in België was toen de oorlog begon ongeveer 1600 frank/jaar. 

De smokkelaars wisselden één Duitse Mark voor 1.25 Belgische franken. 

- ヲΒ ﾏei ┘oヴdt Maヴia Bヴu┞ﾐiﾐIk┝ geaヴヴesteeヴd ┘egeﾐs het さsﾏokkeleﾐざ ┗aﾐ ┗luIhteliﾐgeﾐ. )ij ┘eヴd ﾐa 
ruim één jaar gevangenschap vrijgelaten op 10 juni 1916. Dezelfde maand wordt ook Mevrouw 

Andriessen-Van de Pol aangehouden wegens het begeleiden van vluchtelingen. 

- Verder passeren er in Ravels in de maand juni nog meer vluchtelingen als voorheen. Het toezicht wordt 

nog scherper. Om de dertig meter patrouilleren  de Duitsers. Zij zetten nog meer spionnen in om de 

┗luIhteliﾐgeﾐヴoutes eﾐ Hegeleideヴs te oﾐtﾏaskeヴeﾐ eﾐ aaﾐ te houdeﾐ. Aaﾐ de ┗aaヴt ┘oヴdt ’s ﾐaIhts ﾏet 
zoeklichten door de Duitse soldaten geobserveerd. 

- In juni volgen er nog meer aanhoudingen. De brievensmokkel gaat echter gewoon door. De smokkelaars 

verdienen soms meer dan één frank per brief en nemen met één tocht soms 5000 brieven mee. De 

Tilburgsche Courant wordt niet meer overgesmokkeld. Het was één van de weinige objectieve bronnen 

waarmee onze bevolking de oorlog kon volgen en wist welke verliezen of winsten  beide kampen 

effectief leden. 

In gans België mochten er geen gouden, zilveren, nikkelmunten of Belgische bankbiljetten meer gebruikt 

worden. Meﾐ sIhakelt o┗eヴ op Duitse さDaヴleheﾐkasseﾐsIheiﾐeざ ┗aﾐ ヱ tot ヱヰヰヰ Maヴk ふヱDM=ヱ.ヲヵBEFぶ. 
Pasmunt was er onder de vorm van kartonnen kaartjes van 5, 10, 25 en 50 centiemen. De 

さdaヴleheﾐkasseﾐsIheiﾐeざ ┘as geeﾐ eIht geld zoals de Goldﾏaヴk die gedekt ┘as dooヴ goud en een echt 

Hetaalﾏiddel ┘as. De さkasseﾐsIheiﾐeﾐざ ┘eヴdeﾐ ┘el geHヴuikt als Hetaalﾏiddel eﾐ ﾏoesteﾐ dooヴ de 
Staatskas aanvaard worden. 

 

   
 

- Vanaf 1 juni is er geen doortocht meer te Ravels. De krijgsgrens ligt aan het kanaal aan de zijde van 

Ravels-Dorp. Wij zij de facto afgesneden van België. De Duitse grenswachters aan de Nederlands-

Belgische grens zijn telefonisch verbonden met het hoofdkwartier aan de brug te Ravels. 

- Op 4 juni wordt het verboden om gouden, zilveren en nikkelmunten aan te kopen. 

- 5 juni wordt Antoon Beyens aangehouden voor vluchtelingenbegeleider. Hij is gevangen tot 25 

december 1916. 

 Jan Van Den Ackerveken wordt ook gearresteerd tot Kerstmis 1916. 

- Juni 1915 starten de Duitsers met de vrijmaking van een zone langs het kanaal over een breedte van 500 

meter. Op 14 juni moet Jan Soffers zijn huis te Ravels ontruimen omdat het binnen de 500-meterzone 

staat. 

- 18 juni moet Frans Van Oekelen om dezelfde reden verhuizen. 

- 20 juni sneuvelt Petrus Van Gompel uit Ravels te Avelghem.  
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Een pagina uit het militair dossier van Petrus Van Gompel 
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- Vanaf 28 juni verbiedt de bezetter dat men zonder de nodige documenten niet meer met zijn fiets 

buiten zijn dorp mag komen. Overtredingen worden bestraft met één jaar gevangenis en duizend Mark 

boete. 

- 0p 1 juli beginnen de Duitsers een nieuw offensief in Rusland. 

- Juli 1915 wordt er door een Duitse aalmoezenier te Turnhout een voordracht gehouden over plicht en 

vaderlandsliefde. Kurassiers en andere Duitse Grensbewakers uit Ravels, Weelde en Poppel verplaatsen 

zich naar de Kempische hoofdstad. Gedurende drie dagen vinden grote troepenbewegingen plaats. Er is 

drie dagen geen post en er wordt meer gesmokkeld door de verminderde grenscontrole. 

- Verder wordt in juli de Elektrische Draadversperring aangelegd en geactiveerd. De Duitsers schakelen 

hierbij werklozen in uit de streek. Elke avond worden deze mensen uitbetaald, maar elke avond zijn er 

ﾏiﾐdeヴ aヴHeideヴs daﾐ ’s ﾏoヴgeﾐs. )ij heHHeﾐ ┗aﾐ de gelegeﾐheid geHヴuik geﾏaakt oﾏ te ┗luIhteﾐ ﾐaaヴ 
Nederland. 

 

 

 

 

Op Ravels grondgeHied geHヴuikt ﾏeﾐ ┗ooヴ さDe Dodeﾐdヴaadざ ヱンΑΒ kg gladde ijzeヴdヴaad eﾐ ヱヱ kg 
pindraad. Bovendien moet er een zone van 500 meter vrij zijn bij deze Bliksemende Draad. 
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Militaire kaart met de grensbewaking  ter hoogte van Weelde-Station voor de aanleg van de Elektrische 

Draadversperring. DP=Durchgangspost, UP= Uberwachungspost en FW=kantoor  met 

Feldwebel=commandopost. 

 

 

Duitse kaart met tracé Dodendraad. 
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We bemerken de Militaire doorgangspoorten  op de steenweg Merksplas-Weelde, Weelde-Station, 

Ravels en verder bemerkt over het kanaal richting Arendonk nog twee militaire poorten.  

Burgerpoorten te Ravels en Weelde-Station en een militaire poort.  

Schakelhuisjes worden aangeduid met een hoofdletter vergezeld van een cijfer.   

Commandoposten bij Weelde-Station en Arendonk aangeduid met een grote ronde rode stip.  

Men bemerkt dat bij de installatie van de Dodendraad de commandopost bij Zondereigen vervalt. 

 

 
Dodendraad gefotografeerd vanuit Nederland 

 

- De Duitse luitenant Lang regeert met ijzeren hand te Ravels, Weelde en Poppel. Hij is in dit afgesloten 

gebied heer en meester. De bevolking wordt uitgebuit. De wachtposten aan de brug te Ravels voeren 

strenge controles uit en de 87 Ravelse parochianen aan de Turnhoutse zijde van het kanaal zoeken hun 

zielenheil te Oosthoven. Door deze blokkade komt er ook geen post meer toe langs de normale weg.  

- De pastoors ondervinden problemen met de aanvoer van hosties, miswijn, wierook, kaarsen en olie. Dit 

wordt gedeeltelijk opgelost door smokkel vanuit Nederland. Voor petroleum wordt 12 frank per liter 

gevraagd. De kerkdiensten worden nog steeds druk bezocht. De werkloze Ravelse arbeidersgezinnen 

vluchten nu het nog kan naar Nederland en sommige verder naar Engeland om in hun levensonderhoud 

te voorzien. 

- Vanaf 2 juli verhuist het Paspoortenbureel te Turnhout van het postkantoor naar huis De Vel in de 

Leopoldstraat. Mensen uit Ravels  moeten voor een fietspaspoort bij de Kreiz Turnhout zijn. Voor de 

tram, de trein of te voet op reis moet men geen paspoort meer hebben. Degenen die naar een 

gヴeﾐsgeﾏeeﾐte ┘illeﾐ ヴeizeﾐ, kヴijgeﾐ zeldeﾐ eeﾐ pas of さsIheiﾐざ. Als ﾏeﾐ daﾐ toIh ﾐaaヴ Ra┗els, Weelde 
of Poppel kaﾐ ヴeizeﾐ, ┗olgt eヴ aaﾐ de Hヴug te Ra┗els eeﾐ zeeヴ stヴeﾐg liIhaaﾏsoﾐdeヴzoek of さeeﾐ ﾐaakte 
fouilleざ. 

- Wanneer de Dodendraad geactiveerd wordt, krijgen we een pasbureel aan Ravels-brug. In dit bureel 

wordt ook de post nagelezen en gecensureerd. 

- Vanaf nu zijn onze parochies  effectief afgesneden van het bisdom in België. Zo komt in 1918  Bisschop 

Mgr. Hopmans van Breda het Vormsel toedienen te Poppel voor de parochies van Weelde en Poppel. 86 

Ravelse parochianen die aan de Turnhoutse zijde van de brug wonen, begeven zich voor hun zielenheil 

naar de parochie van Sint –Antonius te Oosthoven. 

- Te Verdun beginnen op 11 juli de Duitsers met waanzinnige offensieven. 

- Op ヱヱ juli ┘oヴdt iﾐ さDe VlaaﾏsIhe “teﾏざ eeﾐ telegヴaﾏ afgedヴukt ┘aaヴiﾐ Vlaaﾏse autoﾐoﾏie ┘oヴdt 
gevraagd. 
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- Op 21 juli 1915 vieren wij voor de eerste maal de Belgische Nationale Feestdag onder de Duitse bezetter. 

Zij hebben echter vanzelfsprekend beslist dat het niet kan en mag. We kunnen onze vaderlandse 

gevoelens alleen nog binnen de kerkmuren uiten. Er zijn straffen voor het aanbrengen van beeltenissen 

van het koningspaar zelfs op sigarenbandjes. Maar inventief zoals men nergens ter wereld is gebruiken 

de Belgen een klimopblad op hun jas dat symbool staat voor HOOP. 

- 27 juli: de Elektrische Draad is klaar tot in Arendonk. Eerste slachtoffer op het ganse traject van de 

Bliksemende Draad is een jongen uit Maubeuge (F). De Duitsers kunnen door deze installatie veel 

manschappen terugtrekken naar de fronten waar ze met een personeelstekort kampen. De oudere en 

licht gehandicapte veteranen van het front nemen steeds meer en  meer de plaats in van de jongere 

grenswachters. Een ander gevolg van de Dodendraad voor onze gemeenten is dat er langs Ravels, 

Weelde en Poppel minder tot geen vluchtelingen komen omdat men eens het kanaal gepasseerd is nog 

een stuk bezet België doormoet vooraleer aan de Nederlandse grens te arriveren. In Weelde-Station is 

de Dodendraad terug aan de Nederlandse grens en komen nog vluchtelingen langs met soms 

noodlottige afloop. De meesten vluchten nu via Dessel en Mol of door de heide tussen Minderhout en 

Weelde-Station. 

- Dus Ravels, Weelde en Poppel zijn vanaf nu afgesloten van het Belgische binnenland en wederzijds 

verkeer wordt verboden. In Weelde-Station wordt de school van de Zusters Franciscanessen gesloten en 

ヱン faﾏilies tusseﾐ さDe Dヴaadざ eﾐ de Nedeヴlaﾐdse gヴeﾐs ┘oヴdeﾐ oﾐtヴuiﾏd. Iﾐ de kapel ┗aﾐ de “tatie is eヴ 
geen eredienst meer. De boeren en de burgers achter de Draad kunnen geen handel meer drijven. De 

Duitsers met luitenant Lang op kop bepalen hier zoals in een klein vorstendom de prijzen en de markt. 

Het vee bracht in onze gemeenten twee derde minder op dan in het binnenland. De feldwebel-leutnant 

(in het huidige Belgische leger ligt deze graad tussen adjudant en onderluitenant. In het toenmalige 

Duitse leger was dit een onderofficier die bevorderd werd tot officier maar geen officiersbrevet had. Het 

was een promotie voor onderofficieren voor bewezen diensten) bepaalde dat men aan vastgestelde 

pヴijzeﾐ eieヴeﾐ, Hoteヴ, hoﾐiﾐg, ┘as, eﾐzo┗eヴdeヴ…Hij heﾏ ﾏoest le┗eヴeﾐ. Met Feld┘eHel Laﾐg stegeﾐ de 
opeisingen naar het einde van de oorlog en naarmate de oorlog vorderde regeerde hij in Groot-Ravels 

als een keizer-despoot. 

- Voortaan moet men voor zijn verplaatsingen buiten Ravels, Weelde en Poppel een bijzonder paspoort 

bemachtigen bij de Gouverneur Generaal van België te Brussel. De brieven worden nog grondiger 

gecontroleerd in het kantoor aan de brug van Ravels. 

- 24 juli houdt men in Nederland een Rozenfeest. Met de opbrengst van de verkoop van rozen hoopt men 

de Belgische vluchtelingen te ondersteunen. 

 

 
Verkoop van rozen door Nederlandse scouts  en dames aan de Noorderburen. 
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- 31 juli begint de schoolvakantie. Er worden geen prijzen uitgereikt maar wel een diploma. 

- Iﾐ Hezet België ┘oヴdeﾐ ┘eヴkliedeﾐ さoﾐt┗oeヴdざ oﾏ iﾐ de Duitse faHヴiekeﾐ te ┘eヴkeﾐ. Iﾐ Ra┗els zijﾐ de 
meesten met hun gezin al gevlucht naar Nederland zodat onze gemeenten hiervan gespaard zijn 

gebleven. Bovendien is er weinig of geen nood in onze gemeenten omdat het Nationaal Komiteit voor 

Hulp en Voeding voortreffelijk werkt. 

 

Tot hier het tweede halfjaar van de Eerste Wereldoorlog voor onze gemeente. 

Vervolg in het nummer van Maart 2016. 

 

 

 

Het kapelleke van de Mosdijk( Moesdijk) & familie De Boungne 
Door Karel Bols, secretaris van de kerk van Sint-Jan Baptist in Weelde 

 

Wij ontvingen dit artikel van Karel Bols waarin hij de geschiedenis beschrijft van de totstandkoming van de 

kapel van Mosdijk aan de hand van mondelinge overleveringen. 

 

 
Het eerste vertrek van Pater Bax. 

 

In de zomer van 1951 ging Pater Bax, op vakantie uit de Kongo, met Janus van de Lindenboom, ook wel Janus 

van Zjouwen genoemd, maar in het echt Adriaan Jansen heette, wandelen naar Moesdijk (eigenlijk Mosdijk).  

Wieza Bax, twaalf jaar, en Irma mochten mee.  Op Mosdijk zagen ze Maria en Cecile Jansen, dochters van 

Adriaan Jansen en buren van Wieza en Irma aankomen lopen met twee lege bierflessen in de armen. Louis 

Jansen en zijn vrouw Elodie, waren met hun twee dochters en met Maria en Cecile aan het picknicken in het bos. 

Op zeker ogenblik moesten ze daar water hebben en Maria en Cecile werden met twee lege  flessen naar de 

dichtstbijzijnde put gestuurd. Louis had aan het ijzeren hengsel van de flessen met een porseleinen dop een 

touw vastgebonden. Naar hun eigen put in de wei gaande troffen ze Wieza en Irma daar  aan. De Pater en 

Adriaan waren intussen wat verder gegaan .De put van drie ringen zat met zijn kop juist boven de grond, 

afgedekt met een betonnen ronde plaat waarin een gat was van 60/60 cm., afgedekt met een deksel met een 

ijzeren handgreep. Rond de put was een schrikkeldraad gespannen uit veiligheid voor de dieren.  
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Maria, de oudste, lichtte het deksel en legde het op de rand van de bovenplaat. De eerste fles werd naar 

beneden gelaten en wanneer ze niet meer borrelde, weer naar boven getrokken. Zo ook de tweede. En omdat 

ze dorst hadden werd er duchtig van het frisse nat gedronken. Nu alles klaar was, pakte Wieza het deksel vast, 

maar omdat het zo zwaar was struikelde Wieza, het deksel viel in de put en Wieza dook achterna. Irma begon te 

roepen en te tieren maar Maria bleef bij de pinken. Ze ging languit op haar buik liggen en nadat Wieza twee keer 

onder was geweest kon Maria haar aan de arm vastgrijpen en haar moeizaam naar boven trekken. Daar werd 

Wieza op haar buik op het gras gelegd .Na wat braken en proesten en hoesten kwam Wieza bij en ze is met 

natte kleren naar huis gemoeten. Wieza en Irma waren eerder thuis dan de Pater en Janus en je kan begrijpen 

dat het bij thuiskomst van de Pater het er gestoven heeft. 

Jan Bax(12-04-1902—17-03-1985) en Ida Verheyen,(17-02- 1906—04-02-1996), de ouders van Wieza, waren 

heel blij en dankbaar dat het goed afgelopen was. Dit nieuws verspreidde zich als een vuurtje door het dorp en 

de hele omgeving. De dag daarna moest Wieza een kadootje gaan afgeven bij Maria. Ook de dag daarop is 

RoHeヴt Jaﾐseﾐ ﾐaaヴ de put gaaﾐ kijkeﾐ eﾐ zag ﾐog t┘ee さsloefjesざ Ho┗eﾐdヴij┗en en bracht die weer thuis.  

Hij begreep niet hoe die uit de put is gered kunnen worden.  

 

Uit daﾐkHaaヴheid lieteﾐ de oudeヴs Ba┝ eeﾐ dヴiehoekig さkapellekeざ ┗aﾐ ヶヰIﾏ op ヶヰ Iﾏ Hou┘eﾐ ,plaatsteﾐ eヴ eeﾐ 
beeldje van O.L.Vrouw van Lourdes in en timmerden dat  tegeﾐ eeﾐ deﾐﾐeﾐHooﾏ ┗aﾐ huﾐ Hos dat zo’ﾐ  ヱヰヰ ﾏ. 
van de plaats van het gebeuren lag.  

 

Dat bos had in 1944 erg geleden van de Duitsers. Zij hadden ¾ van de bomen gekapt, ze op stukken van drie 

meter gezaagd, aangepunt tot een scherpe spies om die dan op cruciale plaatsen schuin in de grond te plaatsen 

om te verhinderen dat de geallieerden  daar met hun vliegtuigen zouden landen. Na enkele jaren was het 

overgebleven bos overwoekerd door bramen en laag struikgewas dat Jan Bax besloot het hele stuk te 

ontbossen, de struiken eruit te halen en er akkerland van te maken. Dus moest het kapelleke daar weg. Geen 

nood,50 meter verder lag nog een bos, eigendom van het OCMW. Op de  hoek, aan de splitsing van de weg, 

werd het kapelleke tegen een boom genageld. Er rond timmerde men ook enkele zitbanken. Stilaan werd het 

kapelleke populair bij de buurt. Het kwam zelfs zover dat mensen uit de Achter-Eel, de Polderstraat, de Zuid-

Heikant en het Schoot er in de meimaand het rozenhoedje kwamen bidden en dan bleven nabuurten.  
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Rond de jaren 1960 besloot het OCMW tot verkoop van het bos.  

Frans Dickens, uit Ravels-Eel, kocht het stuk en verkocht het hout aan de mijnen in Limburg om er de 

mijngangen mee te stutten. De struiken werden eruit gehaald en het werd landbouwgrond. Wat nu?  

 

Juist in deze tijd kwam pater Henri Bax ,(18-06-1898---25-06-1972),  

missionaris van Scheut, na zeven jaar missiewerk naar huis om aan te sterken.  

Hij schonk een stukje grond, van zijn erfdeel, dat op Mosdijk gelegen was om daar een 

stenen kapel te bouwen.  

 

In de Achter-Eel, de Polderstraat, de Zuid-Heikant en op het Schoot werd rondgegaan 

voor een bijdrage.  

Daar bovenop deed ook Pater Bax nog een grote gift en men had voldoende geld om 

de bakstenen en de cement te betalen. Charel Timmermans, Charel van Duizenden, 

gepensioneerd bouwvakker uit de Polderstraat en zijn schoonbroer, Honoré 

Vermeulen ( gepensioneerd bouwvakker) uit de Weeldestraat namen het metselwerk 

en  het timmerwerk voor hun rekening. Remi Vermeulen (gepensioneerd postbode), Gust Hoskens  en Louis 

Heyns van de Zuid-Heikant (gepensioneerde landbouwers)  zouden dienders worden.  

Met paard en kar werden de bakstenen gehaald aan de steenfabrieken van Ravels.  

De zavel kwam van de Hoogeindse bergen.  

Het dak werd bekostigd door dokter Amandus Van Baelen.  

De dubbele voordeur was een schenking van de jonge dokter Laurent Van Baelen.  

 

Nu bewandelen we even een zijspoor.  

 

Van 1893 tot 1908 was Mijnheer Gillis notaris in Weelde.  

In het archief vinden we een brief van hem waarin hij vraagt aan het bestuur van de melkerij De Verbroedering 

of enkele boeren konden komen helpen bij de opbouw van zijn nieuw huis, wat nu de pastorie in de Straat is.  

In 1908 sterft de notaris en zijn huis wordt verkocht aan Edmond Swaan, de secretaris van de gemeente Weelde. 

Hij had zo een mooi huis en moest maar enkele meter gaan naar zijn werk in het oude gemeentehuis.  

Dit stond toen  juist naast zijn huis en voor de kerk van Sint-Jan Baptist.  

In 1958 is het gemeentehuis afgebroken.  

De secretaris ontvreemde echter gelden uit de gemeentekas en zijn schulden werden zo groot dat zijn huis in 

pand werd gegeven aan de gemeente om zijn schulden te vereffenen. Hij moest zijn huis verlaten.  

Vroeger werden de priesters betaald door de kerkfabriek die haar gelden haalden uit de pacht van de gronden 

en rente van uitstaand geld.  

Napoleon liet al die eigendommen en gelden verbeurd verklaren.  

Na Napoleon sloot de Belgische Staat een concordaat met de Belgische erediensten en beloofde dat  zij voortaan 

de bedienaars van de verschillende erediensten zal betalen en het verplicht de gemeenten om voor onderdak te 

zorgen voor de pastoor. Nu huize Swaan eigendom is van de gemeente vraagt deze aan Kapelaan Tubbax, want 

de kerk van Sint-Jan wordt eerst in 1958 volwaardige parochie, of hij  huize Swaan wilde betrekken.  

 

 

 

Maar Tubbax had met eigen middelen een huis 

gebouwd in de Koning Albertstraat.  

 

 

Hij verkocht zijn huis aan Chat Jansen, Chat van de 

zagerij, en Anna Dries.  

Enkele jaren geleden is het huis afgebroken en er 

staan nu appartementen. 
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Omdat notaris Gillis was overleden moest er een nieuwe notaris komen.  

Dat was notaris De Boungne (1908-1936).  

 

In 1912 bouwde hij een huis op de plaats waar later Laurent Van Baelen is gaan wonen en  zijn dokterspraktijk 

heeft gehad.  

Het huis had de stijl van het huis van secretaris Vloemans, waar juffrouw Vloemans nog in woont. 

 

 
 

 

Na een lang ziekbed sterft Mevrouw De Boungne Van Regemorter (°Geel 26-01-1877 / + Weelde 02-08-1930).  

Ze wordt begraven rond de kerk van Sint-Michiel. Haar graf is al geruime tijd weg.  

 

 

 

Terwijl notaris De Boungne  

(°Hoogstraten 01-08-1881/+ Weelde11-12-1936)  

een akte aan het verlijden is met het bestuur van de Boerenbond,  

stuikt hij in elkaar en is overleden. 

 Hij wordt begraven in een praalgraf op het kerkhof van Sint-Jan.  

Het graf werd in het voorjaar van 2015 verwijderd.  

 

Tilleke Daneels is al die tijd de trouwe huishoudster geweest,  

zelfs tot 1947 bij de dochter.  

Op het einde werd ze geholpen door Marieke  Lavrijsen   

die ongetrouwd bij haar moeder woonde  

in een klein huisje naast de notaris. 
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Hun Kinderen: 

 

Joske De Boungne: Weelde (°31-05-)1912/+Weelde 14-05-1921). 

 

André (Francis) De Boungne: (°Weelde 28-11-1915/+Kapellen 14-10-2005). 

 

Ghislaine  De Boungne: (°Weelde 10-02-1918/+Berlare bij Dendermonde 09-05-2003).  

Zij werd 85 jaar oud. Zij is tot 1947 in het huis blijven wonen, geholpen door Tilleke en is dan bij haar zus in Achel 

gaan wonen waar ze dan huwde met Anton De Weert en naar Berlare verhuisde. 

 

Maria De Boungne (Tweelingzus van Ghislaine): (°Weelde 10-02-1918/+Achel 12-09-1975).  

Zij huwde dokter De Bont en overleed aan kanker op 57-jarige leeftijd. 

 

Schenkingen aan de kerk: 

1) een glasraam in 1930 ter nagedachtenis van de familie De Boungne.  

Dit bevindt zich op het hoogkoor en stelt Maria voor. 

2) een tweede glasraam aan de rechterzijkant en stelt de heilige Theresia voor met vermelding:  

ざTot aaﾐdeﾐkeﾐ aaﾐ de pleIhtige Ioﾏﾏuﾐie ┗aﾐ Ghislaiﾐe eﾐ Maヴia de Bouﾐgﾐe op 6  april 1930ざ. 

In het archief wordt vermeld dat de waarde van één glasraam in die tijd (1930) de waarde van twee koeien 

vertegenwoordigde. Er zijn 30 glasramen welke dus een waarde vertegenwoordigen van zestig koeien! 

3) Op 29 mei 1937  schenken ze twee hoge geel- koperen kandelaars, 

gemaakt door Schroeber Desseyn met een waarde van 4028,80 Belgische franken. 

4) een beeld van de heilige Jozef, gemaakt door Art Catholique van Parijs.  

Het is in de kerk geplaatst in 31 -05-1933. 

5) de vierde statie van de kruisweg met vermelding:  

ざTot ﾐagedaIhteﾐis van het overlijden van Joske De Boungneざ. 

 

Het verdere verhaal 

 

In 1946 huwt Laurent Van Baelen met Anna van Hollebeke en de mensen uit haar omgeving zegden: ざWat gaat 
ge daar toch zoeken, ’t is het eiﾐde ┗aﾐ de ┘eヴeld eﾐ iﾐ zo’ﾐ Hoeヴeﾐ gatざ. 
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In 1947 kopen zij het huis De Boungne en de dokter geeft de architect de opdracht het huis te renoveren.  

Er werd afgebroken en bijgebouwd.  

Dooヴ al die ┗eヴHou┘iﾐgeﾐ ┘as het lelijk aaﾐ de Huiteﾐkaﾐt eﾐ daaヴoﾏ ┘eヴd het heleﾏaal さgeヴotstざ.  
Ook de dubbele eiken voordeur met twee panelen glas en mooi smeedwerk ervoor kon niet meer dienen en 

werd in een berghok bij Amandus Van Baelen opgeborgen.  

In 2013 is het huis  verkocht aan Danny Van Gils die er een restaurant  wil openen.  

Deze dubbele voordeur werd door Laurent Van Baelen aan het Kapelleke van Mosdijk geschonken.  

Zover was het kapelleke nu klaar, maar er moest nog een vloer in.  

 

In 1944 wordt de brug in Ravels opgeblazen om alzo de opmars van de Duitse troepen te verhinderen.  

Einde 1945 wordt de baileybrug gelegd.  

In 1965 wordt er naast deze brug een nieuwe betonnen brug gelegd door Wegenwerken Van Gorp.  

In 1966 wordt de Baileybrug afgebroken. 

Van Gorp had in Ravels ,naast de vaart, ook een tegelfabriek.  

Hij maakte een reeks vloeren met een godsdienstig motief:  

een grote bol met stralen rond verbeelde de zon, daaronder een zwaard en een veer en onderaan in een boog 

een latijnse spreuk: ざ“eヴ┗ito doﾏiﾐo iﾐ Iaヴitate ┗eヴitasざ ふさDien de Heer met waarachtige naastenliefdeざぶ.  
Vijf sets van twee en een halve vierkante meter groot kreeg hij niet verkocht. Wegens plaatsgebrek werden ze 

opgestapeld onder de baileybrug. Nu de brug afgebroken werd moesten ook deze tegels weg.  

Er werd ruchtbaarheid aan gegeven en vier sets werden nog verkocht.  

Het laatste werd voor een appel en een ei verkocht aan Jaak Van de Pol, die werknemer was bij de firma.  

Toen Jaak hoorde over het kapelleke schonk hij deze vloer en legde hem er zelf in. 
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Pater Bax (Weelde 18-06-1898-+Kinshasa 25-06-

1972)   74 jaar oud, sterft.   

 

Vertaling van de tekst op zijn doodsprentje: 

 

Ik heb de strijd gestreden. 

Ik ben aan het einde van de reis gekomen. 

Ik heb het geloof bewaard… 

Daarom hoop ik dat God mij zal belonen. 

 

 

Paters erfdeel van de ouderlijke boerderij wordt 

verdeeld en Jan Bax-Maria Sels worden eigenaars 

van de grond rond het kapelleke en van het 

kapelleke zelf. Zij onderhouden het kapelleke.  

Op zijn doodsbed vraagt hij (Weelde + 09-05-1984), 

51 jaar oud of zijn gezin voortaan het kapelleke zal 

blijven onderhouden.  

Zijn vrouw, Maria Sels (Weelde + 13-01-2004) sterft 

op 68 jarige leeftijd.  

Nu zal het de broer van Maria, André Sels (Warreke) 

het  een tijd  onderhouden.  

Wanneer deze overlijdt verzorgt het gezin Herman 

Bax de binnenzijde en de gemeente Ravels de 

buitenkant.  

 

 

 

 

 

 

Maria Sels was een verstandige vrouw en maakte een gedicht, 

dat ze liet inkaderen en ophangen in het kapelleke.  

Zo klinkt het: 

 

 

 

O Lieve Vrouwe van de heide 

Die bovenal de stilte mint 

Wil immer onze wegen leiden 

Waar elk van ons U wedervindt 

Wil ons naar uwe stilte wenken 

Waarin Gij , Moeder, tot ons spreekt 

Gij kunt die hoge gave schenken 

En zeegnen die om stilte smeekt 

Wees gegroet, Maria. 
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Iﾐ de jaヴeﾐ ﾐegeﾐtig ┘aヴeﾐ dヴie Heﾐgels aaﾐ ’ t speleﾐ ヴoﾐd het kapelleke ﾏaaヴ huﾐ ﾐieu┘sgieヴigheid giﾐg ┗eヴdeヴ 
want ze wilden ook de binnenkant eens onderzoeken. Daar vonden ze kaarsen en lucifers. Ze gingen op de grond 

zitten staken de kaarsen aan en drupten met het kaarsenvet op de grond, plaatsten daar hun kaars in en deze 

bleef rechtstaan. Opeens viel één kaars om, op het vloerkleed voor het altaar. Dit begon te vuren en in een mum 

van tijd stond het hele kapelleke in dikke domp. Er werd alarm  geslagen en de brandweer kwam eraan te pas. 

Met het geld van de verzekering heeft men het huisje weer opgeschilderd en men heeft toen de buitenkant wit 

gemaakt. Raar maar waar, het is één van de bengels die op 13 september 2014, als eerste kerkelijk is  getrouwd 

door pastoor Bert Pluym  op Mosdijk. Hij zal gewetenswroeging gehad hebben en heeft het zo proberen goed te 

maken. 

(In 2005 verscheen er in het Nieuwsblad een oproep om met een foto of een geschiedenis een mooie kapelleke 

of kerk in de belangstelling te brengen als mooiste plekje in Vlaanderen. Tinna Van Steen , lid van het VVV 

stuurde alles over het kapelleke van Mosdijk op en zo werd deze plaats uitgeroepen als mooiste plekje voor 

2005.) 

 

 
 

Wanneer je nu in die buurt komt, met de auto, per fiets of te voet, houdt dan even halt, verpoos daar een 

momentje en denk dan even terug aan deze boeiende geschiedenis. 

 

 

 

Winnaar Heemkunde Quiz 2015 
 

Annie Poppeliers uit Turnhout was met haar antwoord op de schiftingsvraag (24) de winnares van deze quizeditie. 

Fred Willems uit Bredene (25) werd tweede. 

Maria Dockx-De kinderen uit Poppel (36) werd derde. 

Cis Vissers uit Poppel (42) werd vierde. 

 

Annie was verheugd met ons telefoontje.  

Twee jaar op rij de Heemkunde Quiz winnen  

vond ze geweldig maar teveel van het goede.  

Graag stond ze haar prijs af aan de tweede winnaar. 

 

Fred kwam op 9 augustus jl. onze tentoonstelling in het 

MAG iﾐ ’t Kaske Hezoekeﾐ.  

Bij deze gelegenheid konden we hem zijn prijs 

overhandigen. 

                                               Fred, van harte gefeliciteerd!
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