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C O L O F O N 
 
Redactiestaf : Herman Schouwaerts herman.schouwaerts@telenet.be, 
                        Tel: 0485 62 53 80                                                                                                                   
                        René Van Noten rvannoten@skynet.be,  
                        Tel: 015 31 20 91 / 0470 74 24 59 
 
Bankrekeningen OKRA SKW Centrum: 
IBAN: BE53 7775 9673 2053   BIC: GKCCBEBB (zichtrekening) 
IBAN: BE08 7795 9882 7413   BIC: GKCCBEBB (sportrekening) 
 
Website: www.okraskwcentrum.be 
Fotoblog en YouTube films: zie website van ons trefpunt  
 
Contactadres en Verantwoordelijke uitgever: 
Manu Saels, voorzitter OKRA SKW Centrum. 
e-mail: manu@saels.eu, tel: 015 21 97 59 / 0477 33 35 80 
 
* Contactgegevens OKRA-secretariaat regio Mechelen, tel: 015 40 57 45 * 
 
 

 

    Okra academie 

 

 
* Reisreportage: Antarctica door Edgard Jespers 
  maandag 19 april om 14.00 uur 
  Waar: zaal Olivetenhof, Olivetenvest 32, Mechelen   
  Prijs: € 10, voor okra-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven is aanbevolen 
 
* Het wat en hoe van I-pad, I-phone, GSM en tablet – Maria Jennes, Seniorennet 
  maandag 3 mei om 14 uur 
  Waar: zaal Olivetenhof, Olivetenvest 32, Mechelen   
  Prijs: € 20, voor okra-leden: € 10, ter plaatse te betalen, inschrijven noodzakelijk 
  Maximum deelnemers: 20 personen 
 
* Voordracht: ontoerekeningsvatbaar? Werken met geïnterneerden  
  door Luc Swennen 
  maandag 17 mei om 14.00 uur 
  Waar: zaal Olivetenhof, Olivetenvest 32, Mechelen   
  Prijs: € 10, voor okra-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven noodzakelijk 
 
* Reisreportage: Turkije aan de rand van ‘Azië en Europa’  
  door Jan en Rita Thienpont 
  maandag 31 mei om 14.00 uur 
  Waar: zaal Olivetenhof, Olivetenvest 32, Mechelen   
  Prijs: € 10, voor okra-leden: € 8, ter plaatse te betalen, inschrijven noodzakelijk 

mailto:herman.schouwaerts@telenet.be
mailto:rvannoten@skynet.be
http://www.okraskwcentrum.be/
mailto:manu@saels.eu
tel:015
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Deze maand mei hebben we voor jullie een fietstochtje samengesteld  
van 15,5 km langs 7 kapellen op het grondgebied van de oorspronkelijke gemeente 
Sint-Katelijne-Waver. Bij elk kapelletje stellen wij enkele vragen die je ter plaatse kan 
oplossen. Je moet geen diepe historische knobbel hebben om goede antwoorden te 
kunnen geven. Het is een gelegenheid om ons patrimonium beter te leren kennen. 
De minder sportievelingen kunnen de tocht ook met de auto maken. 
 
Belangrijk: Hou afstand van anderen. Er mogen geen opstoppingen zijn aan de 
kapelletjes. De corona-maatregelen moeten steeds gerespecteerd worden! 
 
Kaartje: 
 

 
 
 
 
 
 

Kapelletjestocht 

ZOEKTOCHT 
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Kapel 1 

We starten aan de “Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes” 
kapel ter hoogte van de Lemanstraat 76 (= naast het 
gemeentehuis). 
 
Dit is een bakstenen kapel op ronde plattegrond met 
decoratieve baksteen fries en rondboogvensters.  
Ze heeft een leien spits en een portiek met puntgevel 
en rondboogdoorgang. 
Gebouwd rond de jaren 1900. 
 
Het interieur is opgevat als een grot met een 
mozaïekvloer. Een groot plaasteren beeld van  
Onze-Lieve-Vrouw prijkt vanuit de grot. 
 
Vragen:  
 
1 Je zet je met je gezicht gericht naar de kapeldeur. 
   Rechts en links zie je een perkje met planten.  
   Aan welke zijde zullen de planten het minste last  
   ondervinden van de klimaatopwarming?  
   (Antwoord links of rechts) 

2 Geef de naam van deze planten. 
3 Waar kan je vragen om een kaars te laten branden ter ere van  
   Onze-Lieve-Vrouw? 
 
Kapel 2 
 
We rijden nu via de Mechelsesteenweg richting 
Mechelen. Na 700 meter slaan we de 
doorgang naar de Tulpestraat in. Op het ronde 
pleintje aldaar bevindt zich een open 
kapelletje, ook gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. 
 
Vragen: 
 
4 Welke kleur heeft het Mariabeeld? 
5 In het perkje zie je een rozenstruik.  
   Geef de Latijnse naam van deze struik,  
   alsook hoeveel Euro hij gekost heeft. 
6 Vooraan op de grond zie je een kunstwerk 
   van zonnebloemen.  
   Welke betekenis hebben deze bloemen  
   bij het Mariabeeld? 
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Kapel 3 

 
 
We keren terug naar de Mechelsesteenweg en 
vervolgen onze weg richting Mechelen.  
We rijden voorbij de veilingen en gaan onder de 
brug van de R6 door.  
Nu nemen we de vierde straat links.  
Dit is de Maanhoeveweg (ter hoogte van  
frituur De Vijfhoek en café De Vijfhoek).  
Op het einde van deze weg links de Berkelei op.  
Na 500 meter zie je links de grote 
Drieraderskapel staan.  
(Ter hoogte van huisnummer 92). 
 

Dit is de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts. 

Volgens de legende werd hier in 1739 een 

Mariabeeldje gevonden. Het beeldje werd 

opgehangen aan een boom ter plaatse.  

 

 

Later werd er een houten kapel rond gebouwd. Tien jaar later kreeg men de 

toelating om er een stenen kapel te bouwen.   

Boven het leien dak ziet u een dakruiter met een klok van 1750. 

 

Vragen: 

 

7 Vlak voor de kapeldeur ligt er een rechthoekige platte arduinen steen.  

   Waarvoor diende deze steen? Mogelijke antwoorden:  

a. Vroeger was er een mat op de steen.  

Hierdoor konden de gelovigen de kapel betreden met propere 

voeten. 

b. Toegang tot de crypte onder de kapel 

c. Grafsteen 

8 In de deur zie je een Mariamonogram. In welk materiaal is deze gemaakt? 

9  Kan je hier de Heilige Mis bijwonen? (Antwoord ja of neen) 
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Kapel 4 
 
Nu rijden wij naar de OLV kapel aan Zorgvliet 24. 
 
Route: De Berkelei terugrijden tot aan de 
Meidoornstraat. Ga naar rechts richting 
Mechelsesteenweg. Aan de Mechelsesteenweg 
ga je schuin links het Kriekenveld in. 
 
In de Valkstraat rijd je naar links.  
De eerstvolgende straat rechts draai je in.  
Dit is de Kasteellaan. Deze volg je zodat je aan 
de fietsostrade komt. Op de fietsostrade rechts 
en vervolgens links om op de Spoorweglei 
terecht te komen. Ga vervolgens onder  
de “3 bruggen” naar de Groenstraat.  
De eerste straat links is de Zorgvliet. 
 
Vragen: 
 
10 Welke kleur heeft dit Mariabeeld? 
11 Links aan haar voeten staat een dier. Welk dier wordt hier uitgebeeld? 
 
Kapel 5 

 
We rijden nu naar de kapel aan de Liersesteenweg 
ter hoogte van huisnummer 143b. 
 
Route: We rijden de Ekelenhoek in. Op het einde 
gaan we in de Clemenceaustraat naar links. Op de 
Liersesteenweg rijden we naar rechts.  
Na 180 meter bevindt zich de kapel aan de 
overkant van de steenweg.  
Oppassen voor het verkeer bij het oversteken! 
 
Dit is het kapelletje “O Maria Troosteres der 
Bedrukten” Deze kapel werd in 1880 gebouwd.  
Bij de verbreding van de Liersesteenweg in 1971 
werd de kapel op rails 18 meter achteruit gereden. 
 
Vragen: 
 

12 Je ziet een Mariabeeld met de stervende zoon aan haar voeten.  

     Hoe noemt men zulk beeld? 

13 Wie draagt hier de kaarsenstandaard?  

14 Wie heeft deze kapel geschonken aan de kerkraad van de St-Augustinuskerk? 
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Kapel 6 
 

We rijden nu verder op de Liersesteenweg en 
slaan achter het kerkhof rechts de Hogevelden in. 
Ter hoogte van huisnummer 39 bevindt zich aan 
de overkant het kapelletje “Onze-Lieve-Vrouw der 
Golven” 
 
Vragen: 
  
15 Dit is nog een nieuwe kapel. Wanneer werd  

     deze gebouwd? 

16 Beeldhouwer Mon Nackaerts (vader van ons  

     Okra-lid Mark Nackaerts) heeft het  

     Mariabeeld op een schip geplaatst.  

     In de onmiddellijke omgeving van deze kapel  

     zie je deze bootvorm terug in het landschap.  

     Waar? 

 
 
Kapel 7 
 
We keren terug naar de Liersesteenweg en 
rijden deze verder richting Duffel/Lier.  
Aan restaurant De Wijngaerd slaan we rechts de 
Stationsstraat in. Vlak voor de watertoren rijden 
we links de Bredeheide in. Ter hoogte van 
huisnummer 18 zien we links de kapel  
“Hoop der Hopelozen” staan. 
Deze kapel is opgericht in 1887 en toegewijd 
aan “Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart”. 
 
Vragen: 
 
17 In welke bouwstijl is deze kapel opgetrokken? 
18 Binnenin zie je zitbanken. Hoeveel banken staan er? 

19 Hoeveel antwoorden zullen wij binnenkrijgen? 

 

Bezorg je antwoorden tegen 16 juni ten laatste aan Suzanne Torfs, 
Generaal De Schachtstraat 27 of Manu Saels, Walemstraat 22.  
De winnaar(s) kunnen kiezen tussen een rode of witte fles wijn. Succes! 
 

* Op je antwoordblad: antwoorden nummeren en je NAAM noteren. * 
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                                           Wat is er van sport? 
 
 
1.Kubb-spel: herstart waarschijnlijk 1 mei 
2. Petanque:  
3. Fitnessclub: prijs 10-beurtenkaart: € 85 
4. Nordic Walking:  
 
5. Netbal / Padel op dinsdag i.p.v. netbal, keuze van een buitenactiviteit 
Startdatum padel: 6 april 2021 van 10.00 uur tot 11.00 uur in TC Heiveld. 
Dan spelen we elke dinsdag tot eind juni, of tot netbal spelen terug mogelijk wordt. 
Deelnameprijs: € 4 of € 5 per beurt afhankelijk van het aantal deelnemers 
Inschrijven, bij de verantwoordelijke 
Verantwoordelijke: René Van Noten, tel: 0470 74 24 59 / 015 31 20 91 
 
 
6 Badminton:  
7. Line Dance:  
8 ETT-fietsen:  
9. Looptraining: 
10. Fietstochten: fietsenwijding in “Goede Herder” van 6 mei geannuleerd 
11. Wandelen: wandelcriterium april geannuleerd 
 

 
12. Padel: deelnameprijs: € 4 per beurt, max. 12 personen, start op 7 april 
elke woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur op TC Heiveld 
vooraf verplicht inschrijven bij de verantwoordelijke. 
Verantwoordelijke: 
Bert Ceuppens, tel: 0473 64 07 00, e-mail: albert.ceuppens@telenet.be 
 
13. Volksdsans:  
 
 

 

Alle sportactiviteiten 
blijven afhankelijk van de geldende  

corona-maatregelen in de maanden april - mei. 
Volg het laatste nieuws op de web site “OKRA SKW Centrum” 

of bij je sportverantwoordelijke. 
 
 

mailto:albert.ceuppens@telenet.be
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Crea 
 
* Naaldhouder in Stramien 
Materialen: 
1 vel plastic stramien 
Garen in kleuren naar wens 
1 vel vilt 
Lijm, stramien en naald 
 
Instructies: 
Knip en naai volgens patroon..  
Of eigen inspiratie. 
Werk de achterkant van het stramien ook af met naalddoek. 
Knip twee vierkanten van de vilt uit (dienen als naaldhouder). 
Stik de stukken aan elkaar. 
Lijm deze aan de binnenkant van het naaldboekje zoals afgebeeld.  

1x                          2x 
 

* Naaldhouder in Stramien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                            

Succes, crea team                                                
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Okra op zondag (Jong Okra) stelt voor: 
 
 
Wandeling in Pajottenland, Galmaarden, Tollembeek, Herne. 
Tip: gebruik je gratis treintickets om een mooie wandeling in de natuur te maken.  
Je wandelt in het Pajottenland, langs de Mark, een rivier die in Geraardsbergen in de 
Dender uitmondt. 

 
 
Je kan de trein nemen vanuit Sint-Katelijne-Waver via Mechelen naar Brussel-Zuid, 
en van daar de trein richting Halle en Aalst tot in Galmaarden. 
Als je het station uitkomt wandel je langs de spoorweg terug in de richting van waar 
je met de trein gekomen bent, je bent nu onderweg naar knooppunt 606. 
 
Voorzie goede wandelschoenen, langs de Mark wandel je door vochtige weiden. 
Waterdichte schoenen met een goede grip van de zool zijn geen overbodige luxe. 
De wandeling eindigt aan het station van Herne, knooppunt 401. Je hebt nu 
ongeveer 11 kilometer gestapt. 
 
Van hieruit is er om het uur een trein terug naar Brussel-Zuid. Hier heb je dan de 
verbinding met Mechelen / Sint-Katelijne-Waver. 
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Fietsroute uitgetekend door Amedé Bosmans, tel: 015 31 03 36 
Einde: na knooppunt 25 links afslaan, stationsstraat richting SKW Centrum 
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Haspengouwse sudderpot. 

 

 
Een lekker en origineel sudderpotje met varkensribbetjes, bier, appel en 
stroop. 

 
* Wat hebben we nodig voor 4 personen? 
  
             1,200 gr. vleesribben 
 1,5 flesje donker bier, (trappist dubbel, Leffe donker)  
 2 dikke uien, in ringen gesneden 
 4 appels, (Jonagold) 
 4 volle soeplepels appelstroop 
 2 geutjes azijn 
 100 gr. Bakboter 
 peper en zout 
 Verse tijm, laurier, gesneden bieslook. 
 

* Hoe doen we het? 
 
Boter laten bruinen in een stoofpot. 
De vleesribben bestrooien met peper en zout, en goed bruin laten aanbakken. 
Dan de uien toevoegen samen met de azijn, het bier, de appelstroop,  
laurierblaadje en tijm.  
Het geheel laten “bijna-gaar” sudderen onder deksel.(ongeveer 30 minuten) 
De appels schillen, klokhuis verwijderen, in halve maantjes snijden. 
De appels nu bij het “bijna-gare” vlees voegen.  
Het geheel nu verder laten gaar stoven zonder deksel. 
De appels mogen nog een beetje “beet” hebben. 
  

 
 

Serveertip: 

 
Op ieder bord ribben schikken, overgieten met saus 

en bestrooien met gesneden bieslook. 
Opdienen met stokbrood of meergranenbrood. 

 
 
 

* Smakelijk eten * 
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Verjaardagen mei 

 
 

 Dag 
  

 
Naam 

  

Dag 
  

 
Naam 

  
1 Janssens Pieter 19 Van Nut Frans 

3 Pessendorffer Lucien 20 Van der Steen Maria 

4 Goossens Agnes 22 Versteven Maria 

5 De Decker Alfons 23 De Cat Denise 

5 Vercammen Julienne 23 De Groof Willem 

11 Janssens Karel 23 Mertens Leo 

13 Van Haesendonck Greta 23 Truyers Marc 

14 Lembrechts Maria 25 Coussement Gustaaf 

14 Opdenakker Gisèle 27 Prinsen Eric 

14 Van Den Bosch Godelieve 28 Van Engeland Maria (Lisette) 

15 Kusseneers Jeanne 29 Van Asch Jan 

15 Torfs Roger 30 Van Haelst Guy 

16 Ceuppens Albert 30 Van Houtven Mathilde 

17 Erpels Marie-Louise 30 Van Looy Gilbert 

17 Torfs Suzanne 31 Frans Jan 

19 Goovaerts Freddy 
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Sportverzekering 

 

 
 

 Spreekwoorden of gezegden  
oplossingen 

 
 

  1 Teveel hooi op je vork nemen 
  2 Blaffende honden bijten niet 
  3 Een oude bok lust wel een groen blaadje 
  4 Geen weer om een hond door te jagen of,  
    Je hond je beste vriend 
  5 De kerk in ’t midden houden 
  6 Een appeltje voor de dorst 
  7 De bloemetjes buiten zetten 
  8 Een oogje in ’t zeil houden 
  9 Iemand het bloed van onder de nagels halen 
10 Met de deur in huis vallen 
11 De deur plat lopen 
12 Het / dat staat als een paal boven water 
 
Aantal inzendingen: !!! 18 formulieren !!!                      winnares: Maria Cuyckens 

* Neem je deel aan een occasionele sportactiviteit  

aangekondigd in dit maandblad, 

de wandeling of de fietstocht of de kapelletjestocht, 

* je schrijft je in via onze web site, okra SKW Centrum,  

of  via Amedé Bosmans, tel: 015 31 03 36 

e mail: amedebosmans@skynet.be, 

met opgave van je na(a)m(en) en de datum v/d activiteit 

dan: 

ben je gedekt door de okra sportverzekering op voorwaarde dat je   

€ 8 voor de sportzegel betaalde. 

 

Deze activiteiten kan je doen met een beperkt aantal vrienden. 

 

mailto:amedebosmans@skynet.be
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    Lierse steenweg 5, Lint 
     
    tel: 03 454 68 22 
    e-mail: info@belis-maaltijden.be 


