Vergadering Kapelletjes-werkgroep 24 september 2019
Vergadering in Villa Lucie Kerkstraat 35 Kampenhout van 14-15.45 uur.
Aanwezig : Geert Vanhoof, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Emile Debacker en Felix
Goossens
Verontschuldigd ; Pol Hessels

In de Hutstraat te Relst staat een ietwat vergeten rots-kapelletje. Het bevindt zich achter
Jeugdhuis Tonzent. Dit kapelletje maakte vroeger deel uit van de tuin van de pastorie. Het
kapelletje was nog niet opgenomen in de lijst van bestaande kapelletjes. Dit is ondertussen
gebeurd en staat ook inmiddels op de website van HK Campenholt. Het kapelletje is
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
In de maand mei van dit jaar (2019) werden Geert Vanhoof), Hubert (Gulinck) en Felix
(Goossens) in Villa Lucie uitgenodigd om samen met de mensen van het Nationaal
Geografisch Instituut de benamingen van straten, wijken en gehuchten eens te bekijken en
waar mogelijk aan te passen. Ook werd er gevraagd om de juiste plaatsing van de kapelletjes
nog eens na te gaan. Geert en Felix namen de kapellen in ogenschouw terwijl Hubert en Geert
ook de beken en wijken, straten en gehuchten qua ligging en benaming bevestigden of
aanpasten. Momenteel is het nog wachten op deze nieuwe geografische kaart.
Ongeveer een achttal maanden geleden stuurden we vanuit de Kapelletjesgroep samen met Hk
Campenholt een verzoekschrift naar het College van Burgemeester en Schepenen om een
oplossing te zoeken voor de verkeersborden die met hun plaatsing het Onze Lieve
Vrouwkapelletje in de Bulsomstraat bedekten. Het College stuurde vraag door naar de
Verkeerscommissie, die besliste om de borden, die inderdaad het uitzicht beperkte, te
verwijderden. Ondertussen is al een van de twee borden weggehaald, wat op zich al een ander
uitzicht geeft.
Ook oppert de Kapelletjesgroep het idee om in het kader van een gewijzigde regelgeving
aangaande het onderhoud van kapellen, of de gemeente geen overeenkomst zou kunnen
bereiken met de eigenaars om een aantal kapellen waar er geen onderhoud meer aan gebeurd,
deze in erfpacht te krijgen voor 99 jaar, zodat deze toch onderhoud worden om zo toch weer
een stukje religieus erfgoed te bewaren.
Felix maakt zich sterk om het Sint-Barbarakapelletje aan de tuinmuur van het domein van
Wilder, eigendom van Guy de Brocqueville, tegen de volgende processiegang (tweede
Pinsterdag 2020) in orde te hebben. Hij zal terug contact zoeken met de graaf en hem dan
uitnodigen in Villa Lucie om samen met hem het financieel plaatje voor de opknapbeurt van
de kapel te overlopen. Felix neemt hiervoor contact. Het zou mooi zijn dat de processie
volgend jaar een bijkomende halte zou inlassen bij de H. Barbarakapel.
Geert legde een nieuwe uitgetekende ‘Kapellekensfietsroute’ voor, die deze zomer werd
samengesteld door Oskar Dekeyser voor de fietsclub 69. Zij reden de route op 15 augustus
2019. Het betreft een mooie fietsroute die 17 van de 26 Kampenhoutse kapelletjes aandoet.
De leden van de Kapelletjesgroep juichten dit mooi initiatief toe. Marcel opperde zelfs dat
deze route eventueel ingeschakeld kan worden bij de viering van 10 jaar Heemkring
Campenholt, volgend jaar.

Marcel kwam nog eens terug op de Lourdesgrot in de Kerkwegel te Berg. Hij vroeg zich af of
tegen de zomer volgend jaar, de grot een beetje zou kunnen opgeknapt worden, zodat de grot
zou open gesteld kunnen worden voor het brede publiek. Geert gaat eens praten met de
eigenaar.
Stilaan komt de heraanleg van de Leuvensesteenweg dichterbij. De heraanleg omhelst het
gedeelte van de Leuvensesteenweg tussen de lichten aan de krantenwinkel het Bukennootje en
de Omleiding in Herent. In Herent is men al begonnen aan de aanleg van een rotonde (aan het
transportbedrijf Verhoeven). Er zou naast de huidige steenweg aan de linkerkant als men van
Buken naar Herent rijdt een afgescheiden tweerijbaan komen voor fietsers. Maar ook op de
Leuvensesteenweg staat momenteel nog de heilige Rochuskapel, die nu stilaan geheel
verloederd. Nu het geen aarde aan de dijk brengt om de kapel wegens de nakende werken te
onderhouden of te laten opknappen, vraagt de Kapelletjesgroep wat er met de kapel gaat
gebeuren? Ook suggereerde de groep om nu al de inboedel uit de kapel te halen en ergens op
te slaan. Felix gaat in deze optiek contact opnemen met Chantal Lemmens, om de
mogelijkheid te bespreken om de inboedel weg te halen en zij zal ons wellicht iets meer
kunnen vertellen over de bestemming van de kapel?

Verslaggever Felix Goossens

