
Werken aan kapel lopen van leien 
dakje: van stroperscafé naar 
bezinningsplek 
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VORSELAAR -  

Het kapelletje aan Lovenhoek, een van de oudste gehuchten van Vorselaar, krijgt 
momenteel een grondige opknapbeurt. Een leerkracht en een student van Kogeka Sint-
Jozef in Geel waren maandag druk in de weer met het dichttimmeren van het dak. 
Volgende week volgen de leien en dan is gebouwtje bijna klaar voor nog een eeuw 
verering van Maria. 
Het kapelletje werd vermoedelijk gebouwd rond 1900. Volgens de mondelinge overlevering werd 
het gemaakt op vraag van Louis Verlinden. Het kapelletje werd gemetseld met stenen van een 
woning die daarvoor op nagenoeg dezelfde plaats stond. “Er stonden hier zo’n 120 jaar geleden 
zelfs negen woningen”, vertelt Dirk Willems van Natuurpunt. Deze organisatie is momenteel 
mede-eigenaar van de kapel. “Ik laat me vertellen dat Lovenhoek in die periode een uitverkoren 
plek was voor jagers en stropers. Er was ook een café waar jenever werd gestookt. De locatie 
kreeg vervolgens een slechte reputatie. Die zou mee aan de basis hebben gelegen van het 
verdwijnen van de bewoning.” 
De kapel die in de plaats kwam, wordt erfgoedkundig beschreven als een witgeschilderde 
baksteenbouw op rechthoekige plattegrond met halfronde sluiting onder zadeldak. Er is een 
puntgevel met klimmende boogfries en een rondboogdeurtje onder een zwartgeschilderde 
waterlijst. Voor de renovatie sloegen Natuurpunt, Kogeka Sint-Jozef en Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete de handen in elkaar. 



“Het is een leuke uitdaging”, weet student Maxime Bailloux, die in zijn specialisatiejaar renovatie 
zit. “Je leert hier ook een beetje hoe de bouwvakkers een eeuw geleden werkten met de 
materialen die ze toen ter beschikking hadden. Vandaag proberen we dit eigentijdser te doen, 
maar met respect voor de oorspronkelijke methodes. Concreet leggen we momenteel een 
onderdak aan waarop volgende week leien worden aangebracht. Dat zou ook de oorspronkelijke 
dakafwerking geweest zijn, maar die werd zo’n 30 jaar geleden vervangen door roofing. We 
keren nu dus terug naar het begin.” 
De verharding in en rondom de kapel werd ondertussen al hersteld en de omstaande bomen 
kregen een snoei, zodat vallende takken het gebouwtje niet meer kunnen beschadigen. 
Buurtbewoner Rik Van de Vel is blij met de renovatie. “Je staat ervan te kijken hoeveel 
wandelaars hier passeren die even halt houden bij de kapel. Zelf passeer ik hier ook dagelijks. 
Als het af is, kunnen we nog wat papieren roosjes hangen, maar voor een echte Maria-viering is 
het door corona volgende maand wellicht nog te vroeg.” 

  

 


