
Vergadering Kapelletjes-werkgroep 22 maart 2018 

Vergadering in Cultuurcentrum Berg van 14-16 uur. 

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

 

Bij de goedkeuring van het vorig verslag van de vergadering op 22 maart 2018 werden een 
tweetal terechte opmerkingen gemaakt door Geert. Hij constateerde dat het niet Marieke Van 
de Remoortel was maar Finke Van de Remoortel, die verantwoordelijk is voor de Sint-
Rochuskapel in Kampenhout-Relst. En dat de afspraak voor het klokkenbezoek niet gemaakt 
dient te worden met Marcel Goovaerts maar met Marcel Goolaerts. Bij deze zijn deze puntjes 
aangepast.  

De Kapelletjesgroep nam voltallig de beslissing om een advies in te winnen bij de Dienst 
Monumentenwacht van Vlaams-Brabant. Deze dienst zou ons een idee kunnen geven 
aangaande de te gebeuren werken aan de kapel in de muur van het Kasteel van Wilder en 
hoeveel (bij benadering) de kostprijs van dergelijke opknapbeurt zou zijn. Er zou dus contact 
moeten genomen worden met de dienst. De kosten om deze expertise te laten gebeuren zou 
voor de Heemkring een maximale kost betekenen van ten hoogste 140 euro. Het contact met 
de dienst zou Felix nemen. In deze optiek werd er een bemerking gemaakt, zowel door Pol als 
Marcel dat bij een eventuele restauratie van het ijzeren deurtje, deze niet te laten uitvoeren 
door de smid De Sutter in de Dorpelstraat. Deze zou zijn afspraken niet nakomen en ook de 
kwaliteit/prijsverhouding zou niet in orde zijn. Ook werd er geopperd of wij zelf deze 
karweitjes aan de kapel zouden kunnen doen, maar gezien de graaf eigenaar is, zou het 
opportuun zijn om toch een soort bestek aan hem te kunnen geven, dat hij weet hoeveel een 
optimale restauratie zou kosten. Hoe we na de expertise zullen aanpakken zien we dan wel. 

Terloops liet Pol weten dat hij in het bezit is van een filmpje waarop de laatste processie te 
Buken te zien is. Dit item klinkt voor een heemkundige, werkelijk als muziek in de oren. We 
moeten de mogelijkheid onderzoeken om dit filmpje niet op een af andere manier goed kan 
bewaard worden. Dit wordt verder onderzocht. 

Vorige vergadering werd de vraag gesteld of het kerkfabriek of de kerkraad iets zou 
ondernemen bij het 150-jarig bestaan van de Sint-Rochuskapel in de Weisetter. Geert zou 
hiervoor contact nemen. Het aanspreekpunt hierover is Omer Van Dessel, die door zijn 
drukke agenda een contactname beter zag zitten na Pasen. Omer is te bereiken een aantal uren 
per week in het huis in de Hutstraat 19, waar tevens ook het secretariaat van de Sint-Jozefkerk 
van Relst gevestigd is. Hier werd door Geert nog even aangestipt dat de verantwoordelijke 
voor de Sint-Rochuskapel, Finke Van de Remoortel is en die het huis bewoond rechtover de 
kapel. Zij is de dochter van witloofhandelaar Polidoor Van de Remoortel, die eigenaar was 
van de grond waarop de kapel staat. 

In de queeste naar de kapel van het kasteel Ter Balck om deze te fotograferen en te 
inventariseren, werd door de groep geopperd om eens in het gemeentearchief van 
Kampenhout te kijken, of daar iets te vinden is aangaande een soort inventaris of documenten 
van de kapel. Hiervoor zou Geert contact opnemen met Gerry. Wordt opgevolgd. 



In vorige vergaderingen werd soms de vraag gesteld, wie de restauratie van de kapel van het 
Heilig Hart van Jezus in de Kapellestraat-Lemmeke en Langestraat zou hebben gerestaureerd. 
Deze instandhouding restauratie zou zijn uitgevoerd door de gemeentediensten van 
Kampenhout. 

Praktische Info 

Op 11 mei heeft in de Sint-Servatiuskapel in Berg-Heide de jaarlijkse gedenksmis plaats. Dit 
jaar is pater Bernard de voorganger. De mis staat in het teken van de feestdag van Sint-
Servatius die op 15 mei is. 

Op 27 mei wordt het boek ‘Welluidend Erfgoed. Het Klokkenpatrimonium van Herent, 
Kampenhout en Kortenberg’ voorgesteld. Het is een echt kijkboek met massa’s foto’s en 
beschrijvingen van klokken van voor 1500 tot na 2000 in onze kerktorens. 

Volgende vergadering op donderdag 17 mei 2018 in Villa Lucie Kerkstraat Kampenhout. 


