
 HEEMKUNDE- en ERFGOEDVERENIGING 

NICOLAUS POPPELIUS vzw 
www.nicolaus-poppelius.be Dorp 64, B 2382 Poppel (Gem. Ravels) 

Ondernemingsnummer  0419.729.193 IBAN BE93 7333 5222 0467 
 

 

Voor-inschrijving lees- en kijkboek 

 

Ravels: Een Kempisch dorp in woord en beeld 

 

 

 

Met gepaste trots kondigen wij de publicatie aan van ons nieuwste lees- en kijkboek: 

Ravels: Een Kempisch dorp in woord en beeld 
 

 

Weer zijn we erin geslaagd nieuwe en unieke foto’s en kaarten boven water te 

krijgen en hebben ze een plaats kunnen geven in deze  rijkelijk geïllustreerde  

uitgave. 

 

Het boek over Ravels en Ravels-Eel dat bij u in huis niet mag ontbreken! 

Daarom een ideaal geschenk voor verjaardagen, Sint-Nicolaas of de feestdagen. 

 

Teken nu in en geniet van een voordelige prijs !!! 

 

(verdere info: zie keerzijde) 

Lancering  

September 

2021 



 HEEMKUNDE- en ERFGOEDVERENIGING NICOLAUS POPPELIUS vzw 
 

 

–  

Gegevens: 

 

Formaat: 29,50 x 21 cm 

Omvang: 512 blz 

Ruim 1200 illustraties 

Omslag: harde kaft in full color 

Uitvoering: gebonden 

ISBN: 978 94 642 0981 5 

Beperkte uitgave 

 

Prijs in voorverkoop tot en met vrijdag 30 april 2021: 

 

Leden:  35,- euro 

 

Niet-Leden: 40,- euro (enkel boek) 

 

Nieuw-lidmaatschap en boek: 50,- euro (boek + lidmaatschap voor het jaar 2022)  

 

Verzendkosten: Gratis in Ravels-Weelde-Poppel-Oosthoven. Buiten deze plaasen: 10,- euro.  

Gelieve dit bedrag, indien verzending is gewenst, bij te tellen bij uw bestelling. 

 

Nieuwe lidmaatschappen, aangegaan in 2021,  

ontvangen tevens 4 eerdere uitgaven van het tijdschrift  

‘De Drie Goddelijke Deugden’ (naar keuze en zolang de voorraad strekt). 

 

Prijs vanaf 1 mei 2021: 

 

Leden:  40,- euro 

Niet-Leden: 45,- euro (enkel boek) 

Nieuw-lidmaatschap en boek: 55,- euro (boek + lidmaatschap voor het jaar 2022) 

 

Verzendkosten: 10,- euro 

 

Bestellen: 

 

Maak het juiste bedrag over naar rekeningnummer: 

 

IBAN BE93 7333 5222 0467  
van Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw, Dorp 64, 2382 Ravels 

 

en vermeld hierbij: “Boek Ravels, aantal exemplaren”. 

 

Aangezien de oplage beperkt is wordt er rekening gehouden met het tijdstip van uw betaling. 

 

Indien het over een nieuw lidmaatschap gaat, vermeld er dan ook de door u gekozen tijdschriftnummers bij. 

Info over eerdere publicaties zijn te vinden op onze website: www.nicolaus-poppelius.be/Publicaties/tijdschriften.html 

 

De in voorverkoop aangekochte boeken kunnen gratis worden opgehaald in het ‘Museum Aan de Grens’, Dorp 64, Poppel 

op volgende zondagen: 12 september,  10 oktober en 14 november 2021, telkens tussen 14.00 en 17.00 uur. 

 

De gratis digitale bijlagen, behorende bij het boek, en meer info zijn te bekomen bij:  voorzitter@nicolaus-poppelius.be 

           Tel.: 0032 474 97 17 27 

Thema’s in het boek zijn: 

Algemene  geschiedenis 
Den Eel 
De Vaart 
De Ravelse grafheuvels 
De Gewestbossen 
Het onderwijs 
De 100-jarigen 
Verenigingen 
Het preventorium 
 

En nog veel meer … 

http://www.nicolaus-poppelius.be/Publicaties/tijdschriften.html
mailto:voorzitter@nicolaus-poppelius.be

