
Bezoek ter bespreking van invulling lege kapel aan domein van Wilder met graaf de 
Brocqueville op zaterdag 24 februari 2018 om 11 uur. 

Aanwezig : Geert, Emile, 
Guy de Brocqueville en 
Felix 

De koude getrotseerd en 
afspraak aan de lege kapel 
aan de Wilderse Dreef te 
Kampenhout. De kapel 
werd nog eens aan een 
kleine inspectie 
onderworpen en een aantal 
foto’s gemaakt, waarbij 
Emile de opmerking maakte 
, waarom eens geen advies 
inwinnen bij 
Monumentenwacht. Deze 
vereniging kan perfect 
zeggen wat er dient te gebeuren om de kapel mooi op te knappen en kan hiervoor ook een 
begroting afleveren. Geert merkte op dat de gemeente Kampenhout een abonnement zou 
hebben bij de Monumentenwacht. Dit dient eens bekeken te worden met Gerry. 

 

Bij onze inspectie viel in de eerste plaats op dat er aan de kapel een paar mankementen zijn 
die in principe met een minimum aan kosten zouden kunnen gerepareerd worden. Daar is 
eerst de ijzeren gril die onder handen dient genomen te worden, een lik verf binnenin is geen 
overbodige luxe (nu is het een soort kalkverf die op sommige plaatsen afschilfert) en ook de 
houten kroonlijst bovenaan de kapel heeft enige restauratie nodig. Aan de gevel zou een 
minimum aan betonwerk nodig zijn.  

De Graaf is zeker te vinden voor zijn duit in het zakje. Hij wilt ook de begroting afwachten 
van Monumentenwacht om daarna een nieuwe bespreking over de rolverdeling te doen. Want 



tenslotte is de kapel gehecht 
aan zijn eigendom en daar is hij 
zich wel van bewust. Wat bij de 
graaf nu reeds in zijn agenda 
staat is dat hij de lange 
kasteelmuur zal opknappen en 
voorzien van de nodige witte 
verf.  

 

Ook werd het idee geopperd 
om, indien de kapel zijn H. 
Barbara heeft, de processie op 
Pinkstermaandag daar te laten 
halt houden om haar te 
begroeten. Geert spreekt er over 
met zijn broer Dirk. 

 

 

Verslaggever Felix Goossens 

 

 


