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Na de 2de wereldoorlog toen er een algemene “Maria devotie” bestond, 

was het in veel wijken de gewoonte , vooral in de Meimaand, tegen de 

avond samen te komen en een rozenkrans te bidden. Naar aanleiding 

hiervan  zijn er vaak kleine kapelletjes opgericht om een vaste plaats voor 

die verering te hebben. 

Onze gemeente vormt geen uitzondering dus zonder dralen gaan we een 

deel van die kapelletjes van wat dichterbij bekijken. 

 

Grotkapel O.L. Vrouw van Lourdes – klein Ravels 

         

Voor de recent gerestaureerde grotkapel staan zitbanken zodat je rustig 

de tijd kunt nemen voor gebed, overpeinzing of gewoon even niks. 

O.L. Vrouwkapel van de hegge - Weelde 

        

 

 

Voor 1935 stonden hier 3 andere kapelletjes 

maar erg bouwvallige. Pastoor Tubbax besliste 

dat er één stevige kapel voor in de plaats moest 

komen. Deze kon dan meteen dienen als 

rustplaats en keerpunt voor de processies.      
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Kapel H. Nicolaus Poppelius - Weelde 

                               

Gebouwd in 1904. Het is een ronde kapel met 2 opponerende ramen 

Waarin een altaar staat met het Mariabeeld erop.  

De eigenlijke naam van de Heilige was Nicolaas Jansen geboren in 1530 

Het is altijd onduidelijk gebleven waar precies, Weelde of Poppel?? 

Probleem dus met het bouwen van “zijn” kapel. Denken in oplossingen 

i.p.v. problemen leverde volgende op: het perceel in Weelde las in een 

soort van kuil dus hebben ze aarde uit Poppel gehaald om dit op te 

hogen, et voila! 

 

 

Kapel St. Jan Baptist – Ravels 

 

 

       

 

 

Deze kapel is toegewijd 

aan Johannes de Doper, 

een stenen kapel 

gebouwd in 1949. 
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De Rovertkapel of Sacramentskapel – Poppel 

                          

 

De kapel is gebouwd in classicistische stijl, bepleisterd en wit geschilderd. 

Het heeft naast een rechthoekig portaal en oculi in de zijgevels een 

helmvormig leien dak. Ook de binnenkant is bepleisterd.   

 

 

Kapelleke van St. Isidorus – Weelde 

 

                                                                                            

 

 

 

 

Dit veldkapelleke toegewijd aan St.Isidorus, 

schutspatroon van de landbouwers, werd op 

14 Mei 1896 ingewijd door deken Adams 

van Turnhout. De inwijding ging gepaard 

met een verbroederingsfeest met andere 

boeren Gilden. 
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Kapel Molenzicht – Peelsestraat – Ravels 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een dubbele nis kapel. 

Zowel aan de voor als achterzijde vindt je een 

nis met beelden. 

Een mooie kapel qua stijl met een 

piramidevormig dak. 

 
 

 

O.L. Vrouwstraat – Ravels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een dubbel nis kapel hier.  

Dit is echter een vrij logge maar 

stevige constructie met een zadeldak. 

De voorzijde St Servaas en achter 

O.L. Vrouw van Lourdes, beide 

afgeschermd door een metaal geruit 

raamwerk 
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O.L. Vrouw kapel Raaftuinweg – Ravels 

 

                      
 

In steen opgetrokken en verstevigd met een rondstaand muurtje. 

 

 

Kapelleke van de Blauwe Kei – Ravels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een klein kapelleke met een dakje van 2 

pannen breed.  

Dit is gezet teer ere van de Heilige Rita, 

patrones van de hopeloze gevallen! 

….er is dus misschien nog hoop voor 

iedereen. 
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Stw. Baarle – Aarledijk – Poppel 

                                          
 

O.L.Vrouwkapel Singelstraat – Weelde 

 

Staat op een leuk driehoekig pleintje singelstraat-torenstraat en is weer 

net even iets anders dan de meeste kapellekes in onze gemeente.  

Tuitgevelkapel met arduinen dekstenen en kruis, hoeklisenen, 

rondboogdeur in witgeschilderde omlijsting en dito venstertjes in de 

zijgevels. 
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Kapel aan de Boerenbond Mierdsedijk – Poppel 

 

 

 

 

 

Deze kapel is overwegend gesloten , 

maar hij bestaat uit een vierkante ruimte 

met een ronde uitbouw aan de achtzijde. 

Aan de voorzijde wordt de deur 

geflankeerd door 2 palen. 

In de kapel bevinden zich de beelden 

van O.L. Vrouw van Lourdes, St. Joris, 

St. Isidorus en H Jozef met Jezus. 

 

 

 

 

Overal in elke deelgemeente zijn nog tal van huis kapellekes, nis 

kapellekes en heilige beelden te ontdekken waarvan dit 

“ ’t Heilighartbeeld” op de dreef in Weelde een voorbeeld is. 
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Grafheuvels (tumuli). 

 

En hier in de gemeente vindt je ook nog grafheuvels 

 

Opgravingen brachten aan het licht dat er reeds 4000 jaar voor Christus 

mensen leefden in Ravels. Deze periode wordt aangeduid als het 

Neolithicum of de Nieuwe Steentijd. Het is in dat tijdperk dat de mensen 

niet langer rondzwierven, maar ter plaatse bleven en aan landbouw 

gingen doen. 

De gevonden grafheuvels in Ravels en Weelde zijn gelegen in een oud 

duinengebied, dat op de waterscheidingszone ligt tussen het Maas- en 

Scheldebekken. 

Vanaf 1500 voor Christus, in de bronstijd, werd de streek bewoond door 

mensen die uit Midden-Europa kwamen. Zij zijn waarschijnlijk de bouwers 

van de grafheuvels in Weelde (Hoogeindse Bergen). Deze vier 

gerestaureerde grafheuvels zijn geen alleenstaand feit, ook in Nederland 

werden er aangetroffen (in Goirle, in Hilvarenbeek, in Veldhoven en 

elders in de omgeving). 

De grafheuvels aan de Hoogeindse Bergen zijn gelegen vlakbij 

wandelknooppunt 54, in de richting van knooppunt 42. 
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