Vergadering Kapelletjes-werkgroep 16 november 2017
Vergadering in Villa Lucie om 14 uur.
Aanwezig : Geert Vanhoof, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Emile Debacker en Felix
Goossens.
Verontschuldigd : Pol Hessels.
Na het welkomswoord door Geert opperde Geert meteen het idee, om de aanstelling in de
persoon van Felix niet alleen als verslaggever van de komende groepsverslagen goed te
keuren maar tevens hem ook als ‘Kapellmeister’ van de Kapelletjes-groep aan te stellen. Dit
voorstel werd door de aanwezigen, éénparig goedgekeurd.
Marcel vroeg naar het uiteindelijke doel van het materiaal dat over de kapellen wordt
verzameld. De groep is het volmondig eens om de verzamelde informatie in de toekomst te
zien uitmonden in een boekuitgave. Een duwtje in de rug bestond erin om verschillende
voorbeelden van ‘kapelletjes-uitgave’ op tafel te leggen. Marcel wilde hierover nog kwijt dat,
om dit klaar te krijgen er toch wel een doelgerichte en rechtlijnige aanpak nodig is. Een
bemerking die als een rode draad zal meegenomen worden.
In de rand van de verdere bespreking van de nieuwe kapel op Berg-Heide, werd de suggestie
geopperd door Marcel om de glasramen van de nieuwe kapel, die blijkbaar opgestapeld liggen
in de kerk van Berg, open te stallen in de rouwkapel, zodat eenieder deze bij een bezoek aan
de kerk kan bewonderen. Geert wist te vertellen dat deze glasramen wel uniek zijn voor wat
betreft hun kleurschakeringen. Met dit voorstel gaat Geert naar de vergadering van de
kerkfabriek. (mooi initiatief).
De bundel met kapelletjes werd overlopen om onnauwkeurigheden te bannen en om de nog
op te nemen items nog eens te benoemen. Zo is daar o.m. de ‘grotere’ kapel op Berg-Heide
(die in 1963 werd gebouwd om de capaciteit (125 personen) te kunnen verhogen van de oude
Sint-Servaaskapel (49 personen), maar die ondertussen een nieuwe eigenaar in 2003 heeft
gevonden) op te nemen als ook de Lourdesgrot in Berg en zeker de kapel aan het kasteel in de
Balkestraat. Geert gaat eveneens ook eens polsen bij de familie Lombaerts of de grot in de
Kerkwegel te Berg niet opgeknapt zou kunnen worden zodat de grot tegen volgende zomer of
tegen de maand mei zou opengesteld kunnen worden voor het grote publiek.
Wat met de grenskapelletjes zoals, het Sint-Rochuskapelletje (de grens Buken - Herent) , het
kapelletje van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel (de grens Nederokkerzeel – ErpsKwerps) en het kapelletje Maria, hulp der Christenen (de grens Kampenhout –
Boortmeerbeek) ? Komen deze in aanmerking om bij Kampenhout ingedeeld te worden of
niet? Om meer informatie te bekomen over de grenskapelletjes aan de grens van
buurgemeente Erps-kwerps nodigen we Henri Vannoppen (via Felix) uit om een klein
woordje uitleg hierover.
Er was de mail van Raf Knops die de Heemkring enige uitleg had gevraagd aangaande de
Sint-Rochuskapel in Buken. Felix had daar al op geantwoord maar zal nog eens een mail
sturen met meer info, nadat Geert even gepolst heeft wie de ‘kapelbewaarder’ is van de kapel,
zodat we een afspraak kunnen maken om de binnenkant te gaan bekijken. Ook de vraag van
Jos Berckmans en zijn vrouw Rachel Vander Linden aangaande de kapel aan het eind van de
Aarschotsebaan 224 (kapel staat in de voortuin op privé-domein) voor een eventuele

overname van de gemeente, wordt herbekeken en om verdere uitleg gevraagd bij de
gemeente. Even ter verduidelijking van de plaats : De kapel van Jos Berckmans bevindt zich
op 300 meter van de kapel in de Assentstraat. Deze kapel die overgroeid is met klimop).
Praktische info
Greet nodigde de Kapelletjes-groep uit om eens op een regenachtige namiddag een
kerkbezoek te brengen aan de kerk van Nederokkerzeel en meer bepaald om eens de zolder te
bekijken voor zijn vakkundig ‘balkwerk’. Geert zal nog een datum doorspelen.
De Sint-Servaaskapel op Berg-Heide zal ieder weekend tijdens de winterperiode geopend
zijn.
Volgende vergadering gaat door in Villa Lucie (in het centrum van Kampenhout) op
donderdag 25 januari 2018 (we zijn dan weer een jaartje verder). De leden zullen half januari
nog eens verwittigd worden, samen met de te bespreken agendapunten. Nu we besloten
hebben om voor een komende vergadering enkele programmapunten op voorhand mee te
delen, wordt aan de groep gevraagd om agendapunten, die je wilt behandeld zien te willen
doorsturen via Feligoo@telenet.be naar Felix. Altijd handig.
Gezien dat dit het laatste Kapelletjes-verslag is van 2017, aan de leden van de Kapelletjesgroep vooreerst een zalige Kerstmis en een gezond en gelukkig Nieuwjaar geweest.
Verslaggever Felix Goossens

