
 



 



Koninklijke Hobbyclub Machelen 

 

STATUTAIRE LEDENVERGADERING VAN 6 JANUARI 2019 

- Woordje van de voorzitter 

- Financieel verslag 

- Volgende bestuursleden zijn uittredend en herkiesbaar : 

 

Secretaris : Luc Debusschere 

Materiaalmeester : Staf Humbeeck 

Commissaris : Roger Geeraerts 

Commissaris Oude Ambachten : Lydia De Quint 

Commissaris : Christine Machtelinckx 

 

- Kandidaten voor het bestuur 

- Getrouwheidspremies 

- Opmerkingen 

- Tombola 

 

- Berekening Getrouwheidspremie 

- Aanwezig op de maandelijkse ruildag: 10 punten 

-  Deelname aan de jaarlijkse tentoonstelling: 10 punten 

-  Opbouw tentoonstelling: 3 punten 

-  Afbraak tentoonstelling: 6 punten 

-  Helpers tijdens de tentoonstelling: 10 punten 

-  Aanbrengen nieuw lid: 20 punten 

-  Het totaal aantal punten behaald tijdens het jaar (van december tot 

november) wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt ter waarde van 0.10 

eurocent. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Haesendonck 
FSMA 11233 cA-cB 
ON BE 0500.502.875 
 
 
 

Kerklaan 2 
1830 Machelen  
T +32 2 251 51 97 
F +32 2 251 51 98 
kurt.haesendonck.3345@argenta.be 
www.argenta.be 
 
 
 Openingstijden: 
 Ma  09u30 – 12u30 / 13u30 – 17u30 
 Di 09u30 – 12u30 / volgens afspraak 
 Woe  09u30 – 12u30 / 13u30 – 17u30 
 Do 09u30 – 12u30 / 14u00 – 18u30 
 Vrij 09u30 – 12u30 / volgens afspraak 
 Za volgens afspraak 
 



Beste champagne liefhebbers en verzamelaars van Capsules,  

Zoals medegedeeld in de drie eerdere uitgaves van dit tijdschrift, kan iedereen 

een bijdrage leveren. Ikzelf heb het voorbeeld gegeven in de hoop dat anderen 

eveneens een bijdrage zouden sturen. Tot op vandaag hebben we echter nog 

niets mogen ontvangen. We gaan desondanks door met deze reeks want we zijn 

ervan overtuigd van de meerwaarde van dergelijke artikels. Deze bijdrage 

betreft het tweede deel van de nieuwe reeks van capsules met als benaming  

 Voorzitterschap Europese Unie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ons tijdschrift van september werd er verwezen naar de Capsules G (2018 

Bulgarije) en H (2018 Oostenrijk) die in de maak waren.  

Vandaag kan ik u mededelen dat ze beschikbaar zijn, echter enkel op fles                                     

(22 € beschikbaar bij Jean Dewaerheid). 

 

 

 

 

 

 

Jean Dewaerheid 



 

 

 

 RECHTSTREEKSE 

INVOER VAN DE 

WIJNBOER 
 

KWALITEIT EN PASSIE 

AAN DE BESTE PRIJS 

ZUID-FRANSE 

WIJNEN 

o.a. Languedoc, Roussillon, 

Corbières, Minervois, e.a. 

OSCAR JANSSENS 

STROMBEEKSESTEENWEG 66 

1800 KONINGSLO (VILVOORDE) 

oscarj@brutele.be   -   tel. 02.216.48.13 

OPEN IEDERE 1-ste en 3-de ZATERDAG 

van 10u30 tot 17u30 

gratis degustatie van een 6-tal wijnen 

BANCONTACT 

ONZE 

SPECIALISATIE 

mailto:oscarj@brutele.be


Over onze laatste tentoonstelling in de Bosveld zalen kan 

veel gezegd worden, maar aangezien beelden meer dan woorden 

zeggen …  

 

 

 

 



  



 

 



 

 

Dirk De Wulf 

 
Dorpstraat 6 

1830 Machelen 

Tel. 02/ 252 37 40 

 

info@thetravelcompany.be 

 

www.thetravelcompany.be 

 

 

 

mailto:info@thetravelcompany.be
http://www.thetravelcompany.be/


 

Jean Dewaerheid 



 
Turcksinstraat 47  
1830 Machelen 
02/305.35.99 
 

info@wizards.be  
www.wizards.be   

 
Open:  
ma: 14u - 17u30  
di+do+vr: 10u - 17u30 
wo+za: 10u - 18u30 
zondag gesloten 

 

mailto:info@wizards.be
http://www.wizards.be/


Poëzie (2) 
 

 

Mens van tegenwoordig, 

Je mag je leven niet vergallen. 

Want dit al is mooi, 

Maar soms kort. 

Aanvaard daarom ieders mening, 

Al is het moeilijk. 

Of elk mens, 

Al is deze anders. 

Gun mekaar wat meer tijd, 

Want alles gaat vlug. 

Geen harten meer breken, 

Dat doet pijn. 

Kies voor het goede, 

Maar doe het snel. 

 

 

Titel : Wie leven krijgt, kan er ook geven. 

 

Bloed geven, 

Is een mooie daad tijdens je leven. 

 

Een mooie taak, 

Of liefdeszaak. 

 

Het is je naaste verwennen, 

Zonder hem te kennen. 

 

Een weinig van je bloed, 

Om een leven te redden, 

Ja, dat is goed. 

 

 

 

Frans Primus (alias  Francis Callaert) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHJ     Filatelie – aankoop en verkoop  02.757.65.03 

VAN HOEGAERDEN J.            Leuvensesteenweg 697, Nossegem 

Postzegels binnen- en buitenland. 

Benodigdheden zoals insteekalbums, albums alle merken 

Filatelistisch materiaal: DAVO – LINDNER – KABE 

Verschillende catalogussen. 

Nieuwigheden van de hele wereld en ook thema’s. 

Aanvullen van Manco lijsten. 

 

Plasticbladen voor munten, postkaarten, … 

Inlichtingen: alle dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. 



Voor onze liefhebbers van SIGARENBANDJES …  

Derde deel van onze 10-delige reeks van de duurste sigaren ter wereld ! 

 

Arturo Fuente heeft maar liefst drie sigaren in deze top tien van duurste 

sigaren ter wereld. Het is dan ook niet zomaar een speler, maar één van 

dé spelers binnen de sigarenwereld. 

Waar de Opus X BBMF zijn naam te danken heeft aan zijn formaat, gaat 

de Opus X “A” hier aan voorbij. Het is namelijk deze sigaar die de 

grootste is die Anturo Fuente produceert. Met een lengte van 9 ¼ inch, 

(ruim 23 centimeter lang), is de Opus X “A” geen kleine jongen.  

De Opus X “A” wordt maar weinig geproduceerd en is naast zijn 

indrukwekkende lengte ook nog eens erg zeldzaam. 

 

 

 

De smaak van de Opux X “A” is verrassend doordat u er jalapenos in 

terug kunt proeven. Deze sigaar is, wanneer beschikbaar, per stuk te 

kopen bij sigarenhandelaren en in sommige gevallen ook online, al heb ik 

hem persoonlijk niet kunnen vinden. 

 

Jean Dewaerheid 



SFEERBEELD EN HERINNERINGEN AAN DE JAREN 1950 IN DE GEMEENTE 

MACHELEN VAN EEN GEBOREN EN GETOGEN MACHELAAR 

1/  Voorwoord       

Met het schrijven van mijn herinneringen aan deze voormelde jaren heb ik getracht deze 

periode op een eenvoudige wijze te vertellen : de levenswijze van de mensen die leefden in 

voormelde periode, de mentaliteit, normen en gedragscodes in die tijd. 

Wat waren de mogelijkheden die deze mensen hadden om hun leven te organiseren . Het 

ervaren, hun werk, hun gezin, hun geluk en verdriet. 

Het ligt zeker niet in mijn bedoeling volledig te willen zijn en er zullen bepaalde anekdotes 

zijn die misschien onvolledig zijn of anders werden ervaren door mijn leeftijdsgenoten .Ik 

geef eveneens toe dat ook een beetje nostalgie een stimulans is geweest om over 

voormelde periode te schrijven. 

2/ Persoonlijke voorstelling : Roger Geraerts, Camille Françoisstraat 21. 

Op 16 augustus 1944 ben ik geboren in Machelen, Deblockstraat 51-53. Mijn moeder 

Augusta Vanden Eede vertelde mij dat ik ben gehaald door dokter Voets tijdens een 

zwaar bombardement van de Engelsen en Amerikanen op het vliegveld van Melsbroek. 

Langs moeders zijde is mijn familie door en door Machels, de families Teugels, Vanden 

Eede en De Coster. Mijn grootoom Frans Teugels was een gekend toondichter en 

muziekbestuurder. Hij was bevriend met Emiel Dewandeleer (de grootvander van onze 

voorzitter). Langs vaders zijde waren mijn familieleden afkomstig van Ronse en Lanaken. 

Zij hebben elkaar leren kennen in 1918 bij de bevrijding van Brussel. Mijn grootvader, Jan 

Geraerts, had 4 jaar gestreden aan het Ijzerfront. 

3/ Jeugdbelevenissen  

Na 3 jaar kleuterschool bij de zusters moesten we naar het eerste leerjaar in de 

gemeentelijke jongensschool. Meester Geesens gaf het eerste leerjaar. Hij was streng en 

durfde de leerlingen al eens een oorveeg geven. In het algemeen waren de onderwijzers 

gematigd streng. Zij hielden van stilte, tucht, beleefdheid en controleerden nauwgezet 

dat iedereen zijn huiswerk had gemaakt. Het is wel zo dat de onderwijzers zeer 

gemotiveerd waren, voor hen was leeroverdracht een roeping. Indien er problemen waren 

moesten we bij de hoofdonderwijzer, meester Henri komen. Hij was streng maar 

rechtvaardig. Bij meester Claessens heb ik de interesse voor de wiskunde ontdekt. Hij 

kon de leerstof op een boeiende wijze uitleggen. Er was in die tijd ook een invulling van de 

vrije tijd , hetzij georganiseerd ofwel spelen met de vrienden . Daar er in die tijd weinig 

verkeer op straat was, hadden we een zee van ruimte om op de straat te spelen. De 

kinderen speelden op straat terwijl de mensen buiten op de stoep op hun stoel zaten te 



praten , te breien, enz. Wij speelden veel in de wegjes en kleine pleintjes van de 

Deblockstraat, de Oudstrijdersstraat, de Raedemaekersstraat en de Rozenstraat 

(gekend als de binnenweg). 

Zeker de jongens speelden veel op straat. Wij maakten met soms eenvoudige zaken ons 

eigen speelgoed bv een fort voor onze ijzeren of plaasteren soldaatjes waren bakstenen 

met houten stokjes in de grond geslagen. Wij speelden ook veel met de knikkers, het 

uitwisselen van beeldjes en boekjes van Kuifje, Erik de Noorman e.a . Voor 

oorlogsmateriaal gingen we naar het bos van Mima. Dit bos strekte zich uit vanaf de 

Vilvoordelaan tot de Leuvense steenweg. Daar gingen we stokken zoeken voor het maken 

van sabels en bogen. Rietstengels deden dienst als pijlen. In de vele beekjes en poelen 

gingen wij vissen op stekelbaarsjes en salamanders. 

In die tijd waren er overal kleine winkels met een grote diversiteit van winkelwaren. Het 

waren kleine zelfstandigen waarbij dikwijls de vrouw de winkel deed terwijl haar 

echtgenoot werkte in een van de vele fabrieken die werk verschaften aan de vele 

handarbeiders die woonden in Machelen en Diegem. Ik herinner mij nog goed de vele 

namen van bedrijven die zeer arbeidsintensief waren zoals het papierfabriek Georges 

Lacroix en VTR Visseries (schroeven en metaaldraden). De arbeid was meestal zwaar en 

ongezond, de arbeidsduur bedroeg 45u/week. De werkloosheid was zeer laag. In die tijd 

was de levensduur veel korter dan nu. De vrijetijdsbesteding was eerder beperkt: 

muziekmaatschappijen (de fanfare en de harmonie), de schuttersgilde, biljart, 

boogschieten. 

In die tijd werden vele mensen aangeduid met een toenaam : Susse Likeur (had een winkel 

van sterke drank op de hoek van de Deblockstraat); Cois de Gazette (dagbladhandelaar); 

Frans den beenhouwer, Pie Vlam (een kolen-handelaar), Jan de Plekker (bezetten van 

muren), maar ook Pi Loo, Treske Schipper, Jan Palak, Pie den Boeck en zoveel anderen. 

Ook de cafés hadden toenamen: café bij Spaak, café bij Witte Ward, café bij Vinck ... 

Er is nog zoveel te vertellen over deze lang voorbije tijd. Een periode waarbij de mensen 

steeds bereid waren elkaar te helpen, een tijd waar de kinderen veel buiten speelden en 

hierdoor veel contact hadden met elkaar en met de natuur. Een tijd waar ieder voor 

elkaar respect had. Een tijd waar het woord “wij” veel meer werd gebruikt dan het woord 

“ikke”. Een tijd dat de mensen zich niet opsloten in betonnen blokken. Ik ben blij en 

dankbaar dat ik als kind deze mooie tijd heb mogen beleven. 

 

                                 Roger Geraerts  

           



ONZE COLLEGA'S 

 

Ke.The.Fil. Nossegem de laatste donderdag van de maand van 20 tot 22 uur, in Bondsbureau-

blok 3-Leuvensesteenweg 510/bus 15, 1930 Zavemtem. 

Eureka kring voor champagnecapsules en koffieroomdekseltjes,“Ter IJse” Stationstraat 8 

te 3090 Overijse, tweede zaterdag van de maand, van 9 tot 13 uur (niet in juli en aug.)  

Teniers Perk, Parochiezaal, Kampenhoutsestwg., vierde zondag 9.30 tot 12 uur 

St. Hubertus Tervuren, “De Engel”, Kerkstraat 21, tweede donderdag vanaf 19 uur   

Philatelia Eppegem, Parochiezaal, Zenneweg, eerste dinsdag van de maand vanaf 19 uur en  

derde zondag van de maand vanaf 9.30 uur 

Fila Kortenberg, Cultuurcentrum, Leuvense baan, derde donderdag vanaf 20 uur 

Postzegelclub Nossegem, Zaal De Kring, St. Lambertusstraat 23, eerste en derde vrijdag 

vanaf 19 uur.  

H.V.B. Begijnendijk, Parochiezaal, derde zondag van 9 tot 12 uur (niet in juli) 

Kring voor Numismatiek en Filatelie St. Katelijne Waver, Residentie Offendonk, Den Haes 

8A, 2860 St. Katelijne Waver, eerste vrijdag van de maand van 19 uur tot 22.30 uur (niet in 

juli en aug.)   

Vilvoordse Postzegelclub, Middenschool, Van Helmontstraat 6, tweede zondag van de maand 

van 10 tot 12 uur.  

De Postiljon Boortmeerbeek, cafetaria sporthal Sportveldweg 6, eerste en derde zondag 

9.15 tot 12.15 uur 

De Posthoorn – Keerbergen, “’t Moleken”, Haachtse baan 1, elke woensdag vanaf 20 uur  

Everfila – Evere, Consciencelaan, Parochieheem, iedere vrijdagavond 20 tot 22 uur, 2de en 

4de zondagmorgen 10 tot 12 uur.  

Neder-Over-Heembeek Fila, Zaal Familia, Fr. Vekemansstraat (Katholieke Basisschool), 

tweede donderdag van 19 tot 22 uur, vierde donderdag van 19 tot 22 uur.  

Filakra Kraainem, Zaal “Cammeland”, Lijsterbessenbomenlaan 3, Kraainem, eerste donderdag 

vanaf 19.30 uur, derde zondag vanaf 9.30 uur.  

Postzegelclub Breughel Asse-Zellik, Gemeentelijke feestzaal, Noorderlaan 5, 1730 Zellik, 

Eerste en derde maandag van de maand, vanaf 19 uur.  Niet in juli en augustus. 



Na de eerste reacties, kunnen we verder gaan met deze rubriek … ZOEKERTJES.  
 
 
 
Van Jean Dewaerheid: voor mijn volgend boek ben ik op zoek naar 
schilderijen (op postzegel of sigarenband) van de vrouwen van 
Napoleon (twee echtgenotes + een zestigtal andere ‘veroveringen’). 
Wie denkt schilderijen van dames te hebben rond anno 1800 is van 
harte welkom. Binnenkort maak ik de lijst bekend.   
 
 
 
Van Francis Callaert: VERSCHILLENDE BIERVILTJES TE RUILEN VOOR 
DOODSPRENTJES OF SIGARENBANDEN. 
 
 

 
 
Van Gigi:   Zou je te veel wol hebben, kun je aan 
mij denken. Het zou mij  veel plezier doen. En 
dank U wel op voorhand.  
 
 
 

 
 
 
Van Raymond:   Ik ben uw barman, en 
zoek naar sigarenbanden om mijn 
verzameling te vervolledigen. Dank U 
wel. 
 
 
 

 
 

Op- en aanmerkingen zijn steeds welkom en worden gericht naar 
jean.dewaerheid@telenet.be 

 

mailto:jean.dewaerheid@telenet.be


 




