
 



 



 

OPROEP NAAR SCHRIJVERS  

VOOR DIT TIJDSCHRIFT 

 

 

 

Stap 1: Opsturen van artikelen 

• Elk lid mag voor het tijdschrift een bijdrage leveren. Diegene die iets schrijft, 

moet zich bekend maken door zijn naam te schrijven onder zijn artikel. 

• De artikels worden per mail naar jean.dewaerheid@telenet.be gestuurd 

• Artikels worden opgestuurd in A4-formaat met een minimummarge van 2 cm 

aan elke kant. 

• Het geüniformiseerde lettertype is Comic Sans MS, liefst tekengrootte 12 

(14 mag ook). 

• De bestandtypes die aanvaard worden zijn die van Microsoft Office. 

• PDF-bestanden worden niet aanvaard!   Jpeg formaat wel. 

• De “VARIA” (Overlijdens, geboortes, Huwelijken) worden enkel door de 

secretaris (of penningmeester) overgemaakt. 

 

Stap 2: Nazicht van artikels 

Jef Vanden Broeck is eerste corrector, Jean Dewaerheid is eindcorrector. 

  

Stap 3: Samenstelling  

De voorzitter verzamelt de te publiceren teksten en reclame en zorgt voor een 

logische paginering. Hij stuurt alles naar de drukker. Daarna worden de tijdschriften 

verdeeld via Jef Vanden Broeck. 

  

Elke persoon, die een artikel wenst te publiceren in het tijdschrift, 

verbindt zich ertoe bovenstaande afspraken te respecteren. 

VOLGENDE DEADLINES GELDEN VOOR HET JAAR 2018: 

 

Inleveren 

teksten  

 

Publicatie en 

verdeling 

1/3 Maart 

1/6 Juni 

1/9 September 

1/12 December 

 

mailto:jean.dewaerheid@telenet.be


Beste vrienden, welkom op deze algemene vergadering.  

 

Het oude jaar is al weer voorbij. Naast de vele gelukkige en prettige momenten 

hebben we, spijtig genoeg, dit jaar het overlijdensbericht ontvangen van enkele 

leden. Het is de traditie in onze vereniging dat we deze dierbare leden 

herdenken tijdens de Algemene Vergadering. Van zodra we op de hoogte 

gebracht worden van een overlijden of een hospitalisatie van een lid, proberen 

we iedereen daarvan op de hoogte te brengen. Meestal gebeurt dit via telefoon 

of mail, maar we kunnen uiteraard niet iedereen bereiken. Ik vraag jullie dan 

ook te controleren of wij nog steeds beschikken over de juiste gegevens. Heel 

vaak krijgen we bericht zoals “adres niet toegekend” of “mailbox vol”. Een 

aankondiging in ons tijdschrift is niet aan de orde van de dag want … waar legt 

men de lat?  

In 2017 hebben we afscheid moeten nemen van Louise Vandermeulen uit de 

Spoelbergstraat en van Louis Vaneycken uit de Van Molderstraat.  Louis was het 

twintigste lid van onze vereniging. Hij stond op plaats nummer twee van onze 

ledenlijst. Dat alléén bewijst dat Louis één van de pioniers van de Hobbyclub 

was. Een lid dat jarenlang meegedraaid heeft in de werking van onze club, een 

figuur die gekenmerkt was door zijn kennis en zijn vriendelijkheid. Spijtig 

genoeg kon ik – wegens werkzaamheden in het buitenland - niet aanwezig zijn op 

zijn begrafenis, maar men heeft me verteld dat er echt veel volk aanwezig was. 

Vandaag vraag ik u voor deze twee leden een minuutje stilte.        

 

Momenteel telt onze vereniging 141 leden.  

Het kasverslag dat jullie straks van de penningmeester krijgen, is zoals te 

verwachten … zeer positief. We gaan maar liefst 876 € premies kunnen 

uitreiken aan niet minder dan 84 leden als beloning voor hun trouw en inzet. 

Zoals jullie weten, geeft onze vereniging, na het succes van onze zes 

champagnecapsules in 2013, elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit. Beaulieu 

in 2014, Marga in 2015, St. Gertrudiskerk in 2016 en St. Catharinakerk dit jaar. 

Zoals jullie weten geven wij deze capsules uit samen met twee andere 

verenigingen, m.n. de Harmonie van Machelen en In Vino Veritas. Wie van elke 

vereniging één fles met capsules wil, aan 63 € de doos, mag zich richten tot 

Staf. Het gaat dan om een bestelling die op voorhand moet betaald worden.  

  

En nu de tentoonstelling. Op de receptie was er zoals gebruikelijk heel veel volk. 

Onder leiding van onze drie muzikanten van “All Times Music” hebben we er de 

sfeer onmiddellijk in gezet. Het was een zeer geslaagde receptie ook dankzij de 

geapprecieerde medewerking van Dymphna en haar gezellige ploeg.  



 

Uiteraard zorgde deze eerste tentoonstelling in de nieuwe locatie BOSVELD 

voor heel wat stress. Wat met de grootte van de zaal? Hoeveel tafels en 

stoelen? Hoeveel panelen voorradig? Waar met onze tombola? Hoe zou ons 

publiek de weg vinden? Er waren toen, een beetje overal in Machelen, werken 

waardoor onze eigen signalisatie soms voor verwarring zorgde. Ook de werf was 

nog niet af waardoor sommigen de verkeerde richting namen. 

 

Het bestuur heeft onlangs een hele vergadering gewijd aan de problematiek van 

Bosveld.  We hebben de problemen uitvoerig besproken, we houden rekening 

met jullie op- en aanmerkingen en zullen voor de volgende editie paraat staan.     

Hoe dan ook: vandaag blikken we terug op een geslaagde tentoonstelling, dit is 

voornamelijk te danken – en ik leg de nadruk hierop – aan de positieve 

ingesteldheid van het bestuur, de medewerking van de talrijke helpers, de 

participatie van de leden die een stand gehouden hebben en uiteraard ook aan 

iedereen die komen kijken is. Dankzij al deze mensen kan men de tentoonstelling 

als succesvol beschouwen.   

   

Werken met een thema bleek ook dit jaar een goed idee te zijn. De twee 

dansgroepen hebben gezorgd voor een grote opkomst (vooral dan vanaf 15 uur).  

 

Aan iedereen dus: een welgemeende DANK U !  

 

Wat nu met de toekomst ?  

 

A. Op zaterdag 24 februari 2018 organiseren we – samen met In Vino Veritas 

en de Harmonie van Machelen - onze vierde ruilbeurs van champagne capsules. 

Deze zal plaatsvinden in de evenementenzaal van BOSVELD.  

Een tafel reserveren is mogelijk bij Staf. Dit is – voor wie de Bosveldsite nog 

niet kent - de ideale gelegenheid om – in goede omstandigheden – kennis te 

maken. Iedereen is welkom, je hoeft dus geen verzamelaar van capsules te zijn, 

om te komen genieten van de gezellige sfeer.  

   

B. Voor onze maandelijkse ruildagen blijven we tot nader order in dit refter van 

het GISO.  

 

Voilà, tot hier mijn relaas. Ik wens aan iedereen een gezond jaar met veel 

ruilplezier. 

Jean Dewaerheid 



 

Beste champagne liefhebbers en verzamelaars van Capsules,  

 

Zoals jullie weten, komt onze HOBBYCLUB-champagne van het 

Champagne-huis Michel Littière.  

Het familiebedrijf Michel Littière ligt in Oeuilly, een champagnedorpje 

gelegen op de linkerhelling van het Marne-dal op zo'n 12 km van Epernay. 

Het eigendom strekt zich op 5,50 hectaren wijnranken. Michel werkte 

eerst samen met zijn vader Raymond en creëerde zijn eigen merk in 1970. 

Dochter Marie-Hélène, beëindigde haar studies aan de wijnbouwschool in 

1991 en startte onmiddellijk de samenwerking met vader Michel. Ook 

haar echtgenoot, eigenaar van wijnranken in Puisieulx (een grand cru in de 

omgeving van Reims) kwam in 2008 zijn ervaring delen en creëerde er in 

de kelders ook zijn eigen champagne. 

Bij Littière gebruiken ze drie champagne druivensoorten: Pinot Noir, 

Chardonnay en typisch voor het Marne-dal, de Pinot Meunier. De 

druivenranken zijn exclusief gelegen op de flanken van Oeuilly en de 5,50 

hectaren zijn onderverdeeld in 25 percelen. Elkeen met een eigen 

oriëntatie naar de zon en een andere bodemsamenstelling (klei, zand, 

krijt, ...). Dit zorgt voor een vermenging van verschillende smaakvolle 

wijnen, rijk in aroma's. 

Bezorgd voor de natuur, zijn ze bij Littière al ruime jaren geleden 

begonnen met een doordacht en respectvol programma betreffende het 

behandelen van de ziektes, typisch voor de champagnestreek. Het 

opvolgen van de wijnranken wordt trouwens ondersteund met de hulp van 

een expert in ziektes (zoals meeldauw en odium). Hierdoor kunnen ze 

enkel indien "hoog nodig" doeltreffend behandelen. 

Sedert drie generaties gebeurt het gehele productieproces in een 

familiale sfeer. Van de oogst en het persen, van de eerste gisting tot het 

draaien van de flessen, van het ontgisten tot het aankleden van de 

flessen, elk onderdeel van de productie van de champagnes hebben ze in 

eigen handen.  

 



 

 

De verschillende Littière champagnes zijn een vermenging van de 3 druivensoorten,  vervaardigd met 

respect voor de traditie en kennis van de nieuwe technologieën. Ze staan tevens borg voor een 

constante garantie van kwaliteit. 

 

 

 

 

Jean dewaerheid 



Postzegels interesseren me (www.bephila.be) 

 

In een tijd van computerspelletjes en iPods, lijkt die vraag op het eerste gezicht 

overbodig. En toch zijn de jongsten onder ons gefascineerd door het verzamelen 

van chromo’s en zelfklevers om hele verzamelalbums te vullen.   

Postzegels verzamelen spreekt daarentegen jammer genoeg een minder jong 

publiek aan. Het toeval speelt dikwijls een doorslaggevende rol bij die keuze.  

Zo kan je bijvoorbeeld helemaal in de ban geraken van de prachtige afbeeldingen 

en gravures die je op zolder in een postzegelalbum vindt.  

Soms ontstaat zo een nieuwe passie.  

Hoe verzamel ik postzegels ? 

Na een toevallige ontdekking wil je soms erg graag meer te weten komen over 

een bepaald onderwerp. En daar wringt vaak het schoentje.  

• Waar vindt je andere postzegels?  

• Hoe moet je al die prachtige kleinoden bewaren?  

Het antwoord op deze vragen bepaalt mee of je er al dan niet mee doorgaat.  

Nu zijn er al heel wat informatiekanalen beschikbaar voor wie wil beginnen met 

een postzegelverzameling.  

Zo is er bijvoorbeeld het postkantoor of de afdeling “Philately & Stamps 

Printing”. Over het hele land zijn er ook honderden clubs verspreid, zoals de 

Hobbyclub van Machelen.  Je kan ook een postzegelhandelaar benaderen. 

Nochtans is de juiste informatie niet altijd te vinden.  

Op de webpagina van www.bephila.be vind je alle informatie die je nodig hebt om 

met volle teugen van je nieuwe hobby te genieten. Op basis van deze info kan je 

vrijuit beslissen waarvoor je kiest.   

• Wordt het een traditionele verzameling van één bepaald land of ga je voor 

een themacollectie?  

• Hoe ga je je zegels klasseren?  

• Wil je je passie beleven in clubverband en meedoen aan 

postzegelcompetities?  

http://www.bephila.be/


Voor je het goed en wel beseft, verlies je je hart aan een van de leerrijkste 

vrijetijdsbestedingen ooit, waarvan je in alle omstandigheden kan genieten.  

Zomer of winter, individueel of in groep. We geven je hier een idee van wat 

filatelie nu eigenlijk echt is: de hobby der Koningen en de Koning der hobby’s.  

 

Eén praktisch voorbeeld? 

Op een dag bewonder ik een zegel uit Paraguay. Een man op een paard die de 

Alpen oversteekt! “Centenario de la Epopeya Nacional de 1864-1870” staat erop. 

Daarmee ben ik niet veel wijzer.  

Op het internet verneem ik dat het 

verwijst naar de Drievoudige Alliantie-

oorlog (1865-1870) waarin Paraguay twee 

derde van de mannelijke bevolking en veel 

van zijn territorium verloor. De zegel met 

Napoleon (want uit vergelijking met andere 

zegels uit Rwanda of Ras Al Khaima blijkt 

het te gaan over de Franse veldheer) prikt 

mijn nieuwsgierigheid en zo begint een 

verzameling. Eerst alleen over de man, de 

generaal, consul en daarna keizer, maar al 

gauw over alles wat met de Franse 

geschiedenis te maken heeft.  

Binnen de kortste keren telt mijn verzameling 100 zegels. Telkens met de nodige 

informatie over elke zegel. Na enkele jaren is mijn dik album te klein geworden. 

Een vriend van mij vraagt waarom ik dat alles niet giet in een boek (schrijven is 

ondertussen mijn hoofdhobby geworden). Mijn uitgever vraagt of ik van dat boek 

geen tweetalige uitgifte wil maken met een honderdtal zegels en sigarenbandjes 

als illustratie. Vandaag heb ik mijn lezing over “Napoleon en de gevolgen van zijn 

beleid voor onze regio” 25 keren gegeven in binnen- en buitenland. Volgende week 

begin ik een nieuwe reeks lezingen over de “Vrouwen van Napoleon” en dat 

allemaal dankzij die ene zegel uit Paraguay.   

 

Jean Dewaerheid 



HEEMKUNDE …  een rubriek van Roger Geraerts 

 

 

 

Joanna Turcksin (op zijn Machels Woinke Turck) tot op heden de oudste Belg ooit, 

werd op 3 juni 1890 in Machelen geboren . Haar ouders Johannes Turcksin en Theresa 

Van Dooren trouwden in 1890 . Na 2 jaar werd haar broertje geboren, maar die stierf 

aan tyfus in 1897 . Haar moeder stierf in 1893 , zij was amper 26 jaar .Woinke werd 

verder opgevoed tot haar 18jaar door haar groottante meter Verhoeven .Ze vertelde 

herhaaldelijk dat het haar verdriet deed dat ze haar eigen moeder niet echt heeft 

gekend .Woinke ging naar de zusterschool die was opgericht door pastoor Truyts. 

Deze had beroep gedaan op de zusters van Veltem om een meisjesschool op te richten 

met 3 klassen . De lessen werden gegeven van 8 uur tot 16 uur . De reden hiervoor was 

dat de kinderen moesten meehelpen op het land ( bv oprapen van aardappelen). 

Belangrijk feit : Eind 1890 is Woinke de eerste van de klas . Tijdens de prijsuitdeling 

op haar school wandelde ze naar school waar ze een gedicht zou voordragen . Daar was 

er erg goed in. Onderweg probeerde een deftig gekleed koppel haar te ontvoeren met 

een list. Woinke had het opzet net op tijd door, kon zich losrukken en vertrok verder 

naar school om het gedicht voor te lezen . Dat gedicht is haar altijd bijgebleven en de 

inhoud werd haar levensmotto . Het gaat immers over tevreden zijn met wat je hebt 

en nooit bij de pakken blijven zitten . Een van haar voorvaderen , P. Turcksin , was 

burgemeester van Machelen van 1836 tot 1872. 

 

Joanna huwde op 11 augustus 1918 met dorpsgenoot Emiel De Roover . Zij betrokken 

een hoeve in de Camille Françoisstraat 9 . Samen met haar man bewerkte zij 

uitgestrekte landbouwgronden die verspreid lagen in de toen nog in grote mate 

aanwezige velden . Woinke had samen met haar echtgenoot vijf kinderen : Marie-

Louise (1920), Jan (1920), Leonard (1922), Leontine (1924) en Jeanne (1924).  

Daarvan is nog alleen Jeanne in leven . 

 

Op 8 augustus 1938 overlijdt haar echtgenoot Emiel, amper 53 jaar oud . Woinke is 

48 jaar en blijft met 5 kinderen achter. Zij blijft niet bij de pakken zitten . Door 

haar inzet en haar sterk geloof laat Woinke zich niet door het leven verslaan . Woinke 

is nooit hertrouwd . Samen met haar 5 kinderen werkt ze verder op de hoeve en 

kweekt ze allerlei groeten en doet ze aan witloofteelt. Woinke had ook koebeesten . 

Ze heeft altijd de markten gedaan met haar groenten. Aanvankelijk ging ze naar de 

markt in Anderlecht met een ezel of met een paard . Woinke heeft altijd graag en 

hard gewerkt . Op haar 75ste  ging ze met pensioen . Maar zelfs daarna kon ze niet 

stilzitten . Ze heeft nog lang geholpen bij het schoonmaken van witloof. Woinke bleef 

tot haar 90 jaar inwonen bij haar zoon Leonard en haar schoondochter Mathilde die 

de hoeve verder blijven uitbaten . 

 

 



Op haar 90 jaar, in 1979, gaat Woinke inwonen bij haar jongste dochter Jeanne en 

schoonzoon Albert . Deze wonen maar een stap van de hoeve, zijnde in de Nieuwstraat 

46 te Machelen. Tot haar 107 jaar speelde Woinke met de kaarten. Ge moest haar als 

tegenspeler niet trachten te beduvelen , want zij was steeds bij de pinken . 

 

Ter gelegenheid van Woinkes 100 jaar besloot het geburencomité in 1990 de Gouden 

Driehoek op te richten om Woinke te vieren bij haar verjaardag. Ook het 

gemeentebestuur van Machelen droeg zijn steentje bij voor een geschenk en om 

Woinke in de bloemen te zetten . Op haar 107 verjaardag vraagt men aan Woinke naar 

haar geheim om zo oud te worden. Elke dag ‘s morgens platte kaas, ‘s avonds een stuk 

peperkoek , een lekkere boestering (bakharing) en steeds goed gezind zijn . 

Woinke houdt de familie samen : Ze kreeg 5 kinderen, 19 kleinkinderen ,40 

achterkleinkinderen en nog achterachterkleinkinderen. 

 

 

 
 

 

Op 6 december 2002 overlijdt Johanna Turcksin op 112-jarige leeftijd, zijnde de 

langst levende Belg ooit . De uitvaartliturgie had plaats op zaterdag 14 december om 

10 uur in de Sint-Gertrudiskerk te Machelen . De kerk zat stampvol en ook buiten 

stond nog een grote massa mensen te wachten. Woinke kreeg als eerste het 

ereburgerschap van de gemeente Machelen toegekend. 

 

 

Roger Geraerts 



 

De Officiële uitgifte '15 jaar Euro' 

Met de komst van de Euro, dit jaar exact 15 jaar 

geleden, gaven twaalf Europese landen hun 

monetaire soevereiniteit. Het Belgische Munthuis 

heeft de eer deze belangrijke gebeurtenis te 

herdenken met een, nu al zeer gegeerde, officiële 

Herdenkingsuitgifte. 

 

U ontvangt voor slechts €19,95: 

- Een tastbaar symbool van onze eenheid 

- De officiële Herdenkingsuitgifte '15 jaar Euro' 

- Een diameter van maar liefst 40 millimeter 

- Exclusief via Het Belgische Munthuis verkrijgbaar (www.munthuis.be) 

- Strikt gelimiteerde oplage 

 

 

De Derde Slag om Ieper (de hel van modder) nu herdacht met 

een prachtige munt van 1 Crown. 

 

“Passendale” is niet alleen een passage uit de 

geschiedenis, het is een begrip geworden, een 

internationaal symbool voor zinloos oorlogsgeweld. In 

1917 worden hier in 102 dagen bijna een half miljoen 

militairen buiten gevecht gesteld voor een 

terreinwinst van slechts enkele kilometers. 

100 jaar geleden stonden wij met de Britten 

schouder aan schouder in de loopgraven. Zij 

brachten, samen met hun Belgische broeders, het 

ultieme offer voor onze vrijheid. Opdat we dit nooit 

vergeten, geeft Het Belgische Munthuis een speciale 

Herdenkingsmunt uit. Een prachtige munt van 1 Crown geslagen in opdracht van ons 

Brits zusterbedrijf en nu exclusief verguld met 24-karaats goud voor verzamelaars 

van Het Belgische Munthuis. 

http://www.munthuis.be/


 

Voor slechts €29,95 houdt u de herdenking in stand en ontvangt u een prachtig 

eerbetoon: 

 

- Een 1 Crown met indrukwekkend design: 

    o Angel van Mons - de beschermengel van België en de Britten 

    o Gedetailleerde ‘poppies’ op de voorgrond – hét symbool van WO1 

    o De woorden ‘Lest We Forget’ – om WO1 nooit te vergeten 

- Met een machtige ‘Crown-size’ diameter van maar liefst 38,61 mm en een gewicht 

van maar liefst 28,28 gram 

- Geslagen in verzamelkwaliteit ‘Proof’: het hoogst mogelijke 

- Speciaal voor onze verzamelaars verguld met 24-karaats goud 

- Exclusief verkrijgbaar bij Het Belgische Munthuis: slechts 150 exemplaren! 

- Geleverd in mooie houten presentatiecassette én met Certificaat van Echtheid 

 

 

 

Passendale 1917: De hel van modder 



Laatste deel van  “Den Grooten Oorlog in de Westhoek” 

door Etienne Moons. 

 

9. Armentières 

We maken een kleine sprong over de Belgisch Franse grens via Le Bizet 

naar Armentières en Nieppe om daarna via Nieuwkerke, Loker en Kemmel 

terug te keren naar Ieper waar onze tocht een einde neemt. 

In Armentières, dat slechts in 1918 voor zes maanden in Duitse handen 

viel, kwamen de Britse militairen rust en vertier zoeken. Van hier stamt 

ook het wereldbekende liedje van de ‘Mademoiselle from Armentières’ 

dat in 1915 neergeschreven werd door sergeant Edward Royland in een 

paar Frans-Engelse strofen en een refrein. De Canadese luitenant Gitz 

Rice zette het op de melodie van een oud Frans soldatenlied. 

Op de Place Général de Gaulle staat het torenvormige gedenkteken voor 

de oorlogsslachtoffers ontworpen door de Rijselse architecten Louis 

Cordonnier, vader en zoon. De beeldengroep en de drie reliëfs zijn van 

beeldhouwer L. Dhelin. Ook het stadhuis met belfort werd onder leiding 

van architect Louis Cordonnier in 1925 heropgebouwd na de zware schade 

toegebracht tijdens WO I. We verlaten Armentières richting Bailleul en 

Dunkerque. Eerst rijden we over het Canal de la Dérivation de la Lys en 

vervolgens over de Leie zelf. Net achter deze laatste brug begint Pont- 

de Nieppe, deelgemeente van Nieppe. 

 

 
 

Duitse soldaten op de Grote Markt in Armentieres in 1914 



 

 

Opgelet nu want 1 km na de laatste brug wordt de Duitse begraafplaats 

aangeduid rechts van de weg. Op het ‘Deutscher Soldatenfriedhof Pont-

de-Nieppe’ rusten 790 Duitse soldaten die sneuvelden in de Eerste 

Wereldoorlog waarvan 21 onbekend bleven. De begraafplaats bevindt zich 

net naast de gemeentelijke begraafplaats. Zwarte metalen kruisjes tonen 

de graven en namen van de gesneuvelden. 

  

Nieppe bleef het grootste deel van de oorlog in geallieerde handen. De 

Britse medische eenheden begroeven hun gesneuvelden op de 

gemeentelijke begraafplaats van Pont-de-Nieppe. Bij het Duitse 

Lenteoffensief van april 1918 kwam het gebied in Duitse handen. Ook zij 

namen de gemeentelijke begraafplaats in gebruik voor het begraven van 

hun soldaten die in die periode in de omgeving van Armentières 

sneuvelden. Op 3 september 1918 werd Nieppe door de Britse 29th 

Division bevrijd. 

Vanaf 1920 legde de Franse militaire overheid de afzonderlijke Duitse 

begraafplaats aan, waarnaar de Duitse graven werden overgebracht. 

Naast de gesneuvelden uit 1918 rusten hier ook drie Duitsers die 

omkwamen in krijgsgevangenschap in 1914. 

Op dezelfde begraafplaats bevindt zich ook een Britse begraafplaats, 

het ‘Pont-de-Nieppe Communal Cemetery met 135 graven waarvan 11 voor 

onbekende gesneuvelden. 

 

 

 

“Communal Cemetery”  



ONZE COLLEGA'S 

 

Ke.The.Fil. Nossegem de vierde donderdag van de maand van 20u tot 22u, in Nossegem (zaal 

achter het oude stadhuis). 

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, Kultuurcentrum, Leuvense baan, derde donderdag vanaf 20 uur 

Postzegelclub Nossegem, Leuvense steenweg 653 , 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 Helmontstr. 6, tweede zondag 10 tot 12 uur, 

laatste maandag 19.30 tot 22 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, “G.C. EVERNA”, St. Vincentiusstraat 30, 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. 

 



Voor onze liefhebbers van SIGARENBANDJES …  

een 10-delige reeks van de duurste sigaren ter wereld ! 

 

We beginnen met de nummer 10.  

De LOUIXS is een bijzondere Cubaanse sigaar om mee te beginnen. Met zijn 

$50 per stuk (41 euro) is het weliswaar geen goedkope sigaar, maar is hij nog 

binnen handbereik. De sigaar is te herkennen aan het portret van Louis XIV op 

de sigarenband. Een sigaar “fit for kings” aldus de producent. 

 

De LOUIXS is speciaal ontwikkeld door Grand Metropolitans CEO Vin Lee voor 

de productenlijn van Goldwin. Deze bekende tabaksproducent levert aan de 

meest exclusieve sigarenclubs in Noord-Amerika, zoals de “Beverly Hills Cigar 

Club”. 

 

Het bijzondere aan deze sigaar is het dekblad van Rosado bladeren. Deze 

bladeren zijn zeer zeldzaam en worden onder strikt gereguleerde 

omstandigheden geteeld op tabaksplantages in Nicaragua. Rosado bladeren 

zorgen voor een kruidige en smaakvolle rook. 

 

 

Jean Dewaerheid 



 

 

 

 

Hier adverteren ? 

Neem contact met een bestuurslid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



Waar Märklin de treintjes liet en nog 

laat rijden op wisselstroom lieten en 

laten de andere fabrikanten van 

modeltreinen zoal Trix. Lima. 

Fleischmann Jouef. Piko hun treinen 

rijden op gelijkstroom weliswaar bij 

een analoge besturing . Bij Märklin 

deed rond de jaren twintig de 

transformator zijn intrede . Bij de 

andere fabrikanten  wordt een 

transformator met een gelijkrichter 

toegepast . De functie van een transformator bestaat erin van een hoge spanning bv 

230Volt naar een lagere spanning bv 14 Volt om te vormen. Bij de modeltreintjes is 

deze omvorming noodzakelijk enerzijds voor de veiligheid en anderzijds om het 

mogelijk te maken de treintjes op een technisch aanvaardbare manier te laten rijden . 

Voor de Märklin treintjes is er aan de onderkant van de locomotief een sleepcontact 

voorzien om de wisselstroom af te nemen Een andere firma , Distler en Kindler & Briel 

stonden vooral bekend om hun treinbenodigheden. In 1935 werd de 16,5 mm 

spoortrein op de markt gebracht . In Amerika waren het vooral Lionel , American 

Flyer New-York Central Lines en andere firma's die de toon aangaven op het gebied 

van de modelspoorbouw. De eerste spoorwegmodellen waren niet bedoeld als 

speelgoed. Over het algemeen waren het perfect op schaal gebouwde modellen die 

dienden als monster voor de verkoop van echte locomotieven . We spreken dan al over 

het midden van de vorige eeuw en de modellen waren uiteraard dus stoomlocomotieven 

. 

Vele hobbyisten, veelal opticiens en klokkenmakers bouwden in hun vrije tijd 

bovenvermelde modellen voor zichzelf . Later bouwden ze deze modellen ook voor de 

speelgoedfabrikanten ,wat onder andere te herkennen was aan het gestempelde 

handelaarsadres op de modellen . De modellen werden bewogen door een vliegwiel , 

een uurwerkaandrijving of een stoomaandrijving . Voor deze modellen waren er nog 

geen railsystemen ontwikkeld . 

Wat Trix betreft , deze  Duitse speelgoedfirma werd in 1927 opgericht door Stephan 

Bing . Het systeem werkte volledig op de schroeftechniek en alle delen waren van 

metaal . Deze bouwdoos was zeer populair en werden vervaardigd onder de naam Trix . 

Het bedrijf kende verschillende overnames . In 1933 besliste  Basett-Lowke een 

modelbaan te bouwen met  16mm spoorbreedte en een schaal van 1:90 . Twee jaar 

later ging deze modelbouw in productie en kreeg de naam van Trix Express. In 1935 

verhuisde de productie naar Engeland. Daar de Trix fabriek door de oorlog volledig 

werd verwoest kwam de Trix-productie opnieuw in '1948 op gang .  



Zoals vroeger is gezegd, werd Trix in 1997 overgenomen door Märklin . 

Hoewel aan de eerste modelbaan in 1891 nog geen strenge normen inzake schaal waren 

opgelegd noemde men die schaal toch spoor 1 . Rond 1930 ontstond een trend naar 

betere vormgeving , realistischere modelspoorwegen . De meest gebruikte schalen 

zijn HO met een spoorbreedte van 16,50 mm en spoor Z met een spoorbreedte van 

6mm 1:220 en spoor schaal N .Er zullen waarschijnlijk maar een paar producten in de 

wereld zijn die zo precies ( met de loep ) door de klanten worden nagekeken als de 

modeltrein;  aldus de technisch directeur van Märklin . Vandaag geldt , dat de 

kwaliteit gepland moet worden . Sinds de overname van het merk Trix  ( gelijkstroom 

14 Volt )door Märklin in 1997 worden alle nieuwe ontwikkelde modeltreinen in zowel 

HO als in N schaal in metaal gemaakt . Minitrix , de bakermat van spoor N ( 1: 160 ) 

krijgt dankzij deze toepassing van Märklin een geheel nieuwe dimensie , namelijk zijn 

gewicht . 

 

Märklin is in de afgelopen jaren samenwerkingen aangegaan met gespecialiseerde 

toeleveranciers teneinde zich zelf te kunnen concentreren op de wezenlijke 

productieprocessen en de daarbij absolute productspecificaties super-know-how te 

ontwikkelen . 

De in de productie van modeltreinen aangewende processen zijn veelzijdig . Hierbij 

worden praktisch alle technieken van verspanen ,gladde vormgeving 

,metaalspuitgietwerk ,spuitgieten ,oppervlaktetechniek ,veelkleurendruk , 

vervaardigen van elektrische en elektronische onderdelen aangewend. 

 

 

 

Roger Geraerts 



 

 

Dirk De Wulf 

 
Dorpstraat 6 

1830 Machelen 

Tel. 02/ 252 37 40 

 

info@thetravelcompany.be 

 

www.thetravelcompany.be 
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