
Vergadering Kapelletjes-werkgroep 14 september 2017 

Vergadering in Villa Lucie om 14 uur. 

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

Verontschuldigd : Emile Debacker. 

Na het welkomswoord door Geert en de lezing van het vorig verslag werd dit samen met de 
aanstelling in de persoon van Felix als verslaggever van de komende groepsverslagen, 
éénparig goedgekeurd. 

Pol begon zijn vergadering met het laten rondgaan van een ‘kapelletjes’-folder die Tienen 
samen met IGO voor de gelegenheid had uitgegeven. Om een juiste duiding van IGO : IGO is 
een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, die zich dagelijks inzet om duurzame, 
maatschappelijk relevante en kwaliteitsvolle diensten te ontwikkelen en verlenen aan lokale 
besturen en hun inwoners. Samen met andere socio-economische streekontwikkelaars levert 
IGO waardevolle bijdragen op vlak van cultuur, milieu, toerisme, vorming, welzijn, 
werkgelegenheid en wonen.  Deze folder was samengesteld door Lieve Nackaerts, die zich 
bekommert om het in stand houden, het onderhoud en het ontsluiten van het monumentaal 
erfgoed. Zij en haar dienst kan nog wel van pas komen bij bijvoorbeeld een gedrukte uitgifte 
aangaande onze kapellen. Een naam om te onthouden. 

Met het zien van deze uitgave borrelde de vraag op of wij als Kapelletjes-werkgroep in de 
verre of nabije toekomst toch eens iets willen laten verschijnen voor het grote publiek. De 
afweging werd gemaakt over folders, informatieve uitgaves of een heus ‘Kapelletjes’- boek. 
Dit laatste kon toch wel op heel wat bijval rekenen. 

Een basisbundel van de kapelletjes (opgemaakt door Felix, met materiaal van Geert en 
hemzelf) werd reeds in het verlof naar ieder groepslid gezonden waarmee men aan de slag 
kon. N.a.v. deze bundel werden de suggesties opgeworpen om foto’s te gaan verzamelen van 
de processies, die halt houden aan de kapelletjes (Pol), foto’s te verzamelen van een (vroeger 
en nu) tijdsevolutie van de kapellen (Marcel en Rosine) en ook de nodige informatie te 
verzamelen en de uittekening te maken van de grote en kleine toer van de processies. 

Wat betreft de nog niet opgenomen items in de bundel. Daar is o.m. de ‘grotere’ kapel op  
Berg-Heide (die werd gebouwd om de capaciteit (125 personen) te kunnen verhogen van de 
oude Sint-Servaaskapel (49 personen), maar die ondertussen een nieuwe eigenaar heeft 
gevonden) op te nemen als ook de Lourdesgrot in Berg en zeker de kapel aan het kasteel in de 
Balkestraat. Voor dit laatste gaat Geert contact nemen met Marcel Goyaerts. 

Geert herinnerde ook aan het feit dat op 16 augustus de Sint-Rochusviering plaats had aan de 
Sint-Rochuskapel aan de Weisetterstraat. Deze Sint-Rochuskapel werd in 1868 opgericht en 
bestaat volgende jaar dus 150 jaar. Felix vroeg of we misschien samen iets zouden kunnen 
doen met de wijkwerking rond de kapel. Bijvoorbeeld met een kleine uitgifte van een foldertje 
waarin de kapel wordt beschreven en zijn patroonheilige Sint-Rochus, die aanroepen werd 
voor o.m. de pest. Geert zou hiervoor een contact zoeken. 

Terloop meldde Geert nog dat de Sint-Servaaskapel waarschijnlijk ook in de weekends zal 
opgesteld worden voor de passanten. 



Na de vergadering kwam bij Felix het idee op om de website van Campenholt in verband met 
de kapelletjes van Groot-Kampenhout aan te passen en te moderniseren. Hij liet daarvoor aan 
alle leden van de werkgroep zijn idee rondgaan en nam dan vervolgens contact op met de de 
voorzitter van Campenholt Marcel met de vraag of dit kon. Er werd heel positief 
opgeantwoord, waarbij een eerste stap naar een aanpassing is gezet. (Wordt vervolgd).  

 

Praktische info :  

Wat betreft  de aangehaalde Heiligen-boeken : de driedelige reeks Sanctus, Sancti, 
Sanctorum, van de co-auteurs Jo Claes, Alfos Claes en Kathy Vincke een uitgave van 
Davidsfonds Leuven in 2002. 

Het boek : Geneesheiligen in de Lage Landen, van dezelfde auteurs en uitgeverij maar dan 
wel in 2005. 

De Allerheiligenkapel ligt op de Allerheiligenberg te Diest en is geopend :    

- van 1 tot 3 november, van 9 tot 17 uur. 

 - van 4 tot 9 november: 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. 

 - elke woensdag van november na Allerheiligen: 8 tot 12 uur. 

 - Juli/ augustus: iedere za-, zon- en feestdag geopend van 14 tot 17 uur. 

 - Voor groepen na afspraak bij Toerisme Diest. 

 Toegangsprijs: € 10/groep. (Misschien wel iets om te overwegen in de toekomst, om eens een 
bezoekje in groep te doen) 

 

Volgende vergadering op donderdag 16 november in Villa Lucie in het centrum van 
Kampenhout. 

Verslaggever : Felix Goossens 

 

 


