
Vergadering Kapelletjes-werkgroep 25 januari 2018 

Vergadering in Villa Lucie van 14 – 16 uur. 

Aanwezig : Geert Vanhoof, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Pol Hessels en Felix 
Goossens 

Verontschuldigd : Emile Debacker. 

Na de goedkeuring van het vorig verslag van de vergadering op 16 november 2017 werd de 
vergadering ingezet met het antwoord van graaf De Broqueville op de vraag of de beelden van 
de Drie Gezusters konden worden geplaatst naar de lege kapel tegen de beschermmuur van 
het kasteel van Wilder (zijn eigendom). De graaf wilde wel dat de lege ruimte van de kapel 
werd opgevuld maar dan wel met de Heilige Barbara. Deze keuze stoelt op het feit dat op het 
kasteel reeds van 1385 een kapelanie werd gesticht ter ere van de H. Barbara. Ondertussen is 
al een beeld van de Heilige Barbara in het bezit van de Heemkring Campenholt (hiervoor 
danken wij Huub Vandersteld), die deze kapelloze heilige ontdekte in Aalst. Verdere actie 
wordt ondernomen door Felix. 

We werden in kennis gesteld van het officieel document van de ‘Inzegening’ van het 
Mariabeeld met kind dat momenteel deel uitmaakt van het kapelletje ter ere van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand in de Aarschotsesteenweg, het gedeelte op Assent. Het 
werd ingezegend door pastoor J. Eerdekens op 28 juni 2009. Deze inzegening was tevens de 
aanleiding naar de mededeling dat het kapelletje nu definitief is overgedragen is aan de 
gemeente Kampenhout. Tevens kwam er recent een nog een andere verzoek tot overname 
binnengelopen bij de gemeente. Deze overname zou duiden op de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskapel op de hoek Kerkhoflaan –Molenveldweg. De vraag neemt de gemeente in 
beraad en we volgen dit op. 

Eind vorig jaar (2017) werd aan de Kapelletjes-werkgroep de vraag gesteld of er iets worden 
gedaan aan de erbarmelijke toestand van de Sint-Rochus aan de Leuvensesteenweg in Buken. 
Dat er dringende instandhoudingswerken dienen aan te gebeuren staat als paal, maar een 
aantal bronnen melden ons dat er weldra werk zal gemaakt worden van de opfrissing en 
heraanleg van de Leuvensesteenweg door de gemeente Herent. De werken zouden gaan tot 
aan de grens met Buken en vermits de kapel op de grens ligt, vermoeden we dat er toch wel 
rekening zal gehouden worden met de opschik van de kapel. Er zal navraag worden gedaan 
bij de gemeente Herent hierover en we blijven de toestand uiteraard opvolgen. 

Geert zal in de komende weken contact opnemen met het kerkfabriek van Relst met de vraag 
of de kerkraad iets extra zou doen, buiten de traditionele Sint-Rochusviering op 16 augustus. 
Want de Sint-Rochuskapel in de Weissetter, gebouwd in 1868 bestaat dit jaar 150 jaar.  Hij 
zou hiervoor Marieke Van de Remoortel er voor aanspreken. Volgende vergadering wordt 
hierover een gesprek in de diepte gevoerd. 

Eveneens merkte Geert op dat Monumentenwacht haar drie- à vijfjaarlijkse keuring heeft 
komen uitvoeren bij de Sint-Servatiuskapel op Berg-Heide. Gezien deze kapel mooi 
gerestaureerd is, waren en zijn er niet veel tekortkomingen te melden. Alleen dient men wel 
een aandachtspunt in het oog te houden met name de mogelijke aanwezigheid van de 
‘Klopkever’. Indien deze zich manifesteert dient men in te grijpen en de Monumentenwacht 
in de persoon van Sofie Buggenhout te verwittigen.  



In het kader van de gegevensverzameling over ons religieus erfgoed konden we de mooie 
fotoverzameling van Pol Hessels bekijken. Deze verzameling toonde ons een kijk op de 
jaarlijkse tochten van de Onze Lieve Vrouwprocessie doorheen Groot-Kampenhout en dit 
over verschillende jaren te beginnen van het jaar 2009. Hoewel het nog tamelijk recent was, 
blijkt toch dat dit al een enorme tijdsgeest weergeeft. De foto’s werden overhandigd aan ieder 
Kapelletjes-lid. Terstond werd het feit geopperd om bij de volgende rondgang, er een 
fotograaf in opdracht van de Kapelletjes-groep net voor de processie uit te sturen om ieder 
kapelletje afzonderlijk te gaan fotograferen (dan zijn ze op hun mooiste). Er wordt naar Stijn 
Simons gekeken voor deze opdracht. Hij dient nog gevraagd te worden. 

Bij de vragenronde kwamen een aantal punten naar voren, zoals de vraag wie de restauratie 
zou kunnen gedaan hebben van de Kapel Heilig Hart van Jezus in het Kapellestraatje – 
Lemmeke en Langestraat. Dit wordt onderzocht. Wat ook onderzocht wordt is of we geen 
toegang zouden krijgen in de kapel van het Kasteel Ter Balck. We zouden dan tevens instaat 
worden gesteld alles te fotograferen en te inventariseren, indien er nog iets aanwezig is? Het 
kasteel was onlangs verkocht maar de koper heeft zich dan wegens persoonlijke redenen 
moeten terugtrekken. Misschien is dit mogelijk een goede periode tot bezoek. Wordt eveneens 
onderzocht. 

Praktische info 

Geert sprak nog een woordje over het boek ‘Welluidend Erfgoed. Het Klokkenpatrimonium 
van Herent, Kampenhout en Kortenberg’ dat op 27 mei 2018 zal worden voorgesteld. Het 
wordt een echt kijkboek met massa’s foto’s en beschrijvingen van klokken van voor 1500 tot 
na 2000 in onze kerktoren. In verband met klokkentoren wilde Geert nog een kwijt dat indien 
de Kapelletjes-groep zou geïnteresseerd zijn in een torenbezoek in de kerk van 
Nederokkerzeel, hij een bezoek zou kunnen regelen met Marcel Goovaerts. De groep is 
geïnteresseerd. Geert maakt een afspraak ergens komende weken in de namiddag. 

Een scan van het document van de inzegening van het Mariabeeld met Kind wordt met dit 
verslag meegestuurd. 

Volgende vergadering zal plaatsvinden op 22 maart 2018 om 14 uur in Villa Lucie in 
Kampenhout-Centrum. 

Verslaggever : Felix Goossens 

 

 

 

 


