
Vergadering Kapelletjes-werkgroep 17 mei 2018 

Vergadering in Villa Lucie Kerkstraat Kampenhout van 14-16 uur. 

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

Wegens het laattijdig bekomen van het verslag van de vergadering van 22 maart 2018, werd 
het verslag voorgelezen en konden de aanwezige leden meteen hun opmerkingen eraan 
vastknopen. Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt, kon er overgegaan worden naar de 
agendapunten van de dag. 

Na een paar misverstanden te hebben uitgeklaard en besproken aangaande het contacteren van 
de dienst Monumentenwacht, is er bij de Kapelletjes-groep de eensgezindheid om de dienst 
Monumentenwacht te contacteren om een offerte te maken van de toestand van de Sint-
Barbarakapel. De Sint-Barbarakapel staat nu nog leeg aan de muur van het kasteel van Wilder 
en is eigendom van de familie De Brocqueville. De offerte zal in naam van de Heemkring 
Campenholt worden aangevraagd, wat inhoudt dat aan de kring een lidmaatschap voor één 
jaar wordt gevraagd met als financiële kost, een bijdrage van 40 euro aan de dienst 
Monumentenwacht. Felix neemt hiervoor het initiatief om de dienst Monumentenwacht en de 
Kring te contacteren. Na ontvangst van de offerte wordt er samengezeten met de graaf om 
verdere acties uit te werken. 

Ondertussen werd er contact genomen en mevrouw Els Deconinck, stafmedewerkster van 
Monumentenwacht zal één dezer de nodige formulieren toesturen. Wordt vervolgd. 

Op 16 augustus 2018 wordt de misviering bij het Sint-Rochuskapelletje in de Weisetter in 
Relst, uitgebreider dan andere jaren. De kapel is namelijk dit jaar aan zijn 150ste verjaardag 
toe. Doordat Geert contact heeft genomen met Omer van de parochieraad van Relst weten we 
dat de fanfare en het kerkkoor zal worden uitgenodigd om de viering van de nodige elan te 
geven. Wij als kapelletjes-groep zouden best een heemkundig steentje willen bijdragen d.m.v. 
een historische schets van de kapel en zijn inwoner, met name de Heilige Rochus. Hoe dit zal 
gebeuren eist nog enkele hersenspinsels en indien de toelating er is. Geert heeft alvast een 
copietje mee van een mogelijke historische tekst om aan Omer te laten lezen. Tevens dient er 
nog contact genomen te worden met de Heemkring om een eventuele folder uit te geven. 
Wordt opgevolgd. Er zal zeker in de komende weken aan de leden van de groep een voorstel 
volgen per mail. De viering zal plaatsvinden aan de kapel in de Weisetter te Relst op 16 
augustus 2018 om 19 uur. 

Na het luik Sint-Rochus, opperde Felix het idee om de Drie Gezusters, die momenteel op de 
vloer van het Sint-Antoniuskapelletje staan in de Stokstraat te Relst, eventueel onderdak zou 
kunnen gegeven worden in de Sint-Jozefskerk te Relst. Geert wilt hiervoor eveneens Omer 
van de kerkraad polsen. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt, kunnen we als kapelletjes-
groep concrete voorstellen uitwerken. Wordt vervolgd. 

Ondertussen is de jaarlijkse Onze Lieve Vrouwprocessie op tweede Pinksterdag door een deel 
van de Kampenhoutse straten getrokken. Dit jaar werd aan Stijn Simons gevraagd om de 
kapellen die werden aangedaan te fotograferen, omdat ze tijdens de processie op hun mooist 
zijn. Stijn heeft er puik werk van gemaakt wat resulteerde in een reeks van honderd mooie 
foto’s. Ook willen wij erop wijzen dat dit jaar een nieuw processievaantje van de heilige 



Servatius mee gaat. Dit vaantje, zeg maar vaandel werd eveneens gemaakt door Stijn Simons. 
Van harte proficiat, Stijn. 

Vorig maand zijn we aangenaam verrast geworden bij de kapel van het Heilige Hart van 
Maria in de Bulsomstraat te Berg. De boom, die het kapelletje overvleugelde, werd omgekapt, 
wat het kapelletje meer tot zijn recht laat komen. De kapel werd in 1890 gebouwd door 
Antoon Van der Vorst. De kapelletjes-groep gaat tevens op zoek naar de rechtmatige eigenaar 
van de kapel. 

Praktische info 

De Kapel van Sint-Servaas in Berg-Heide is weer dagelijks geopend voor het brede publiek. 

Marcel Simons gaf nog een aantal websites mee van firma’s die goedkoop flyers kunnen 
drukken. Ook lichtte Pol de flyer-service toe van het Davidsfonds. Info die zeker in de 
toekomst van pas kan komen. 

Ook werd nog eens herinnerd aan de boekuitgave van de ‘Klokkenboek’ en de bezichtiging 
op 3 juni van de klokkentoren in de kerk van Berg. 

Geert gaat nog eens informeren bij de eigenaar van de Lourdesgrot in Berg of die in de 
toekomst kan opengesteld worden. 

Paul is bezig om een filmpje over de processie van Buken te reconstrueren. Het filmpje zou 
gemaakt zijn tijdens de laatste processiegang. Wij kijken er naar uit. 

Volgende vergadering wordt ingeplant op 20 september 2018 van 14 tot 16 uur in Villa Lucie 
Kerkstraat te Kampenhout. 

Verslaggever Felix Goossens 

 

 


