STATUTAIRE LEDENVERGADERING 5 JANUARI 2020

- Woordje van de voorzitter
- Financieel verslag
- Volgende bestuursleden zijn uittredend en herkiesbaar :
Voorzitter : Jean Dewaerheid
Penningmeester : Jef Vanden Broeck
Feestbestuurster : Dymphna Vandal
Commissaris : Christine Machtelinckx
Commissaris : Palm Raymond – ontslagnemend
- Kandidaten voor het bestuur
- De getrouwheidspremies
- Opmerkingen
- Tombola

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

TENTOONSTELLING 2019

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.

Met dank aan Paul Van Welden (het Nieuwsblad)

RECHTSTREEKSE
INVOER VAN DE
WIJNBOER
KWALITEIT EN PASSIE
AAN DE BESTE PRIJS
OSCAR JANSSENS
STROMBEEKSESTEENWEG 66
1800 KONINGSLO (VILVOORDE)

ONZE
SPECIALISATIE

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

ZUID-FRANSE
WIJNEN
o.a. Languedoc, Roussillon,
Corbières, Minervois, e.a.

In 2020 viert de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia haar 155 jarig
bestaan, waardoor ze de oudste vereniging van Machelen is.
De ideale gelegenheid om deze gebeurtenis te herdenken aan de hand
van

zes nieuwe champagne capsules.

Capsule nummer 1 met het nieuwe logo van de vereniging.

Capsule nummer 2 verwijst naar Sinte Cecilia. Het is een détail van
het beroemde schilderij van Rafaël (1483 –1520), de “Extase van
Sinte Cecilia” (1514). Cecilia is een Romeinse
martelares en heilige in de Katholieke Kerk.
Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse
voorname familie. Ze zou zeer jong zijn
gedwongen te huwen met iemand uit een
andere Romeinse adellijke familie. Ze vond
troost in de muziek en stierf de marteldood
omstreeks 230. Ze werd patrones van
muziek, instrumentenmakers en zangers.
Haar gedenkdag is 22 november, waardoor
onze concerten rond die
tijd van het jaar
plaatsvinden.

Capsule 3 is een détail uit een lithografie van Henry de
Groux uit 1899. Deze Belgische schilder was lid van “les
Vingt”, een bekende kunstenaarsvereniging. De Groux
verbleef een tijdje in Machelen, meer bepaald in het
Hooghuis, een gebouw dat vandaag deel uitmaakt van de
school De Windroos.
De “Procession de la Fête Patronale des Archers” à Machelen is een
gigantische lithografie van 14 meter lang en 2.5 meter hoog!.
Toen er in Machelen in 1865 enkele leden van de Sint Sebastiaans
gilde besloten een muziekvereniging op te richten, begonnen ze niet
alléén muziek te spelen, maar namen ze ook de tradities over van de
oude gilde, waaronder de teerfeesten.

De muzikanten staan links met trompet en tamboer. De schutters
paraderen rechts en in het midden ziet men het vaandel van de Sint
Sebastiaans gilde.

Capsule 4 is een détail van de oudste foto (rond 1900) van
muzikanten van de Harmonie. Na de Eerste Wereldoorlog dragen
mannen geen hoeden meer.

Capsule 5 is ontworpen naar een foto uit 1905. Enkele fiere
bestuursleden poseren plechtig voor de fotograaf. Toenmalige
voorzitter J.B. Peeters moet erbij staan.

Dirk De Wulf
Dorpstraat 6
1830 Machelen
Tel. 02/ 252 37 40
info@thetravelcompany.be
www.thetravelcompany.be

De laatste capsule is een portret van Graaf Emmanuel Joseph
d’Alcantara, lokale weldoener en eerste mecenas van de Harmonie van
Machelen. In 1872 wordt Graaf d’Alcantara burgemeester van
Machelen. Twee jaar later schenkt hij aan alle muzikanten van de
Harmonie (ter gelegenheid van het huwelijk van zijn enige dochter
met een Poolse prins) een nieuw uniform, bestaande uit een grijze
vest met politiemuts.

Traditiegetrouw verkopen we onze champagne per karton (120 €) én
per fles (22 €) en zoals altijd … OP = OP.
Bestellen kan via het onderstaande telefoonnummer.
Voor meer informatie over de capsules verwijs ik graag naar de twee
boeken over de Harmonie van Machelen:
 “Onze Harmonie” (2006) i.s.m. Cédric Dewaerheid.
 “150 Jaar Muziek in Machelen”, jubileumroman (2015).

Jean Dewaerheid
0499 724 240

DE GEMEENTESCHOOL VAN MACHELEN
De gemeenteschool in de Cornelis Peetersstraat werd gebouwd in 1861. In 1919
werden 4 klassen bijgebouwd en in 1926 nog maar eens 4 klassen. In 1935 kwamen de
turnzaal en de feestzaal erbij.

3de leerjaar, maart of april 1944 : foto genomen op de trappen van kasteel Belval. Er zijn 32 kinderen
op de foto, er ontbreken naar schatting 4 tot 12 leerlingen. Deze klas had tussen 1942 tot 1948 een
bezetting die schommelde van 29 tot 44 leerlingen. Vooral tijdens de oorlogsjaren was er een groot
verloop van leerlingen. Bron: www.machala.be

Na 1945 werden de klassen van de 4de graad omgevormd tot pre-technische klassen.
In het 7de en 8ste leerjaar werden metaal, schrijnwerkerij en elektriciteit
onderwezen. Tot 1990 werd er les gegeven, daarna heeft de school opgehouden te
bestaan als school. Alleen jongens mochten hier school volgen (geen meisjes
toegelaten in die tijd). De lessen werden gegeven van maandag tot vrijdag van 9u tot
12 u en van 13u30 tot 17 u . De zaterdag was het ook school van 9u tot 12u. De
speeltijden duurden een half uur en de donderdag was het een halve dag school. Er
waren 8 studiejaren, het 7de en 8ste leerjaar noemde men in die tijd de 4de graad .De
lessen werden gegeven door onderwijzers die wij aanspraken als meester met hun
naam (niet voornaam zoals vandaag). Men had het dus over meester Krockaert of
meester Claessens . Zij waren streng maar rechtvaardig . De meesters hielden van
tucht, orde en beleefdheid . De hoofdonderwijzer of ook directeur genoemd was
meester Dammekens. De jongens werden zo opgevoed dat ze steeds respect hadden
voor de meesters, steeds beleefd antwoorden en met 2 woorden spreken vb ja
meester of neen meester.

De schoollokalen werden eerst verwarmd met een kolenkachel en daarna centrale
verwarming. Ze waren versierd met tekeningen en prenten .
Leervakken waren toen: Godsdienst of zedenleer, staatsburgerlijke opvoeding,
moedertaal (lezen, dictee, voordrachten ), Franse taal (grammaire , dictée , spreken )
rekenkunde (stelkunde, handel ), metriekstelsel, (vormleer), tekenen, geschiedenis,
aardrijkskunde, wetenschappen, turnen en zang.

Hoe verliep het schoolleven?
Om 9 u ging de bel en alle klassen moesten zich keurig in de rij van hun klas plaatsen.
Men mocht dan niet meer spreken of lawaai maken . Eens in de klas ging ieder op zijn
plaats zitten . Op het einde van de les of van de dag gaf de leerkracht iedere dag
huistaken mee . Deze taken moesten dan de volgende dag worden afgegeven en telden
mee voor het dagelijks werk .Wie zijn huiswerk niet maakte of zijn lessen niet kende
kreeg slechte punten. Er werden ook punten toegekend voor wellevendheid, stiptheid,
vlijt gedrag. Er waren 2 maal per jaar prijskampen of zoals nu examens . Tijdens de
examens moesten de leerlingen een grote farde plaatsen tussen ieder leerling dit om
niet te kunnen afschrijven. Op het einde van het jaar was het een plechtige
prijsuitdeling . Deze plechtigheid begon steeds met het zingen van het nationaal
volkslied (de Brabançonne). Naargelang uw uitslag mocht ge dan uw rapport gaan
halen bij de burgemeester of de pastoor of bij andere belangrijke mensen van de
gemeente .

Wie zijn les niet kon of zijn huiswerk niet had gemaakt moest de tafels van x als
straf een aantal keren schrijven . Wie de lessen verstoorde in de klas moest vooraan
op zijn knieën zitten, met zijn armen omhoog zitten of vloog gewoon buiten . Bij
vechtpartijen grepen de meesters in en klopten de vechters hun hoofden tegen
elkaar. Dikwijls gebeurde het zelfs dat ze als straf in het midden van de speelplaats
moesten blijven staan. Koud of niet koud, daar hield men geen rekening mee . Zoals nu
het ook gebeurt, waren in onze tijd ook pestkoppen .
Schoolgerief bestond uit pennendoos, ballonpennen, inktpotten (stonden in de
banken), regel, passerdoos, kleurpotloden, een driehoek, tekenboek, vloeipapier, de
boeken die de leerling nodig had voor het leerjaar .
Met de fusie van Machelen en Diegem waren er 2 vrije scholen, 2 gemeentescholen en
1 gemeenschapsschool. In de loop van de tijd waren er te weinig leerlingen in de
gemeenteschool van Machelen. Deze werd gesloten en het onderwijzend personeel
overgeheveld naar de gemeenteschool van Diegem.

Roger Geraerts (tekst) en Jean Dewaerheid (foto’s)

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.

Voor onze liefhebbers van

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

Op nummer 3 staat de “King of Denmark”.

Deze nummer drie van de duurste sigaren ter wereld is de laatste van de
‘toegankelijke’ sigaren want de nummers twee en één zijn zo speciaal dat ze niet voor
de gewone markt beschikbaar zijn. Nieuwsgierig?
Deze sigaar is zo uniek en exclusief dat hij alleen op aanvraag gemaakt wordt en er
kunnen maximaal dertig sigaren per dag gemaakt worden. Iedere “King of Denmark”
wordt van begin tot eind met de hand gemaakt. Wie deze sigaar bestelt, krijgt hem
thuis gewikkeld in bladgoud met daarop de naam van de ontvanger. Als dat geen
gepersonaliseerde service is!
Bij deze “King of Denmark” is alles mogelijk. Tijdens de 200ste verjaardag van Royal
Danish Cigars was deze sigaar verkrijgbaar met 10 ingelegde Swarovski kristallen.

Jean Dewaerheid
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DymphnaVanDal

Vroeger deed ik heel veel aan

Afweken van Postzegels
Vandaag vragen mijn kleinkinderen naar het
waarom en het hoe. Tijd dus voor een kleine
bijdrage.
Door Jean Dewaerheid

Het is niet altijd verstandig alle postzegels die je binnen krijgt van de omslag af te
weken. In principe is een zegel op stuk namelijk veel interessanter voor verzamelaars
omdat dit laat zien hoe de zegels werden gebruikt.
Sommige zegels werden heel weinig solo op brief gebruikt (bijvoorbeeld omdat het
tarief nauwelijks voorkwam). Bijzondere poststukken, zoals aangetekende stukken of
andere speciale zendingen laat men dan gewoon intact.
Afweken lijkt heel simpel. Je neemt de postzegels, knipt ze van de enveloppe en gooit
ze in water. Simpel inderdaad, maar zo evident is het natuurlijk ook niet.
Zo is het belangrijk is, nooit meer zegels tegelijk af te weken als onvoldoende tijd
voorhanden hebt. Een ruime handvol is meer dan voldoende. Zegels mogen inderdaad
niet te lang in het water blijven liggen omdat dit de structuur van het papier en de
inkt kunnen beïnvloeden.
Misschien ook eerst alle zegels ertussenuit halen die op een gekleurde omslag zitten.
Deze gekleurde omslagen willen wel eens de kleurstof in het water achterlaten wat
kan leiden tot verkleurde postzegels, en dat willen we niet.
Eenmaal deze eerste stappen achter de rug kan je zorgen voor een schaaltje
handwarm water voor het afweken. Je laat het water een paar minuten zijn werk doen
en haal dan de afgeweekte zegels er tussenuit. Nu de zegels aan de rand van het
schaaltje netjes laten uitdruppelen. Daarna leg je ze op een keukenrol papier of
handdoek om verder vocht van de zegels weg te nemen. Om krullen te voorkomen, leg
je de zegels nu, voor een dag of drie, onder druk. Het vroegere telefoonboek werkte
zeer goed. Tenslotte berg je ze nu op in een album waardoor ze geen kans krijgen om
alsnog te krullen.
In de volgende editie krijgen we van Dymphna Van Dal een bijdrage over het afweken
van zelfklevende postzegels.
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Deze laatste bijdrage over de Buthan

zegels gaat over … pratende zegels.

Deze zijn enorm populair onder verzamelaars. Voor de papieren en zelfs stoffen
varianten hebben winkels vaak boeken vol met alle beschikbare uitgaven. De
pratende zegels zijn echter erg schaars en worden ondertussen verkocht voor
ruim 1 300 euro per stuk!
Vandaag bestaan er zelfs pratende zegel onder de vorm van een CD. Deze
nieuwe “zegels” hebben een frankeerwaarde rond de 3 euro en kunnen in hun
geheel op een brief worden geplakt.
Gegarandeerd een indrukwekkende kaart naar huis!

Onlangs kreeg ik de vraag naar de lokalisatie van Buthan. Onderstaande kaarten
geven duidelijkheid.

Jean Dewaerheid

U hebt als hobby: beeldhouwen, boekbinden, filatelie, fotografie, (glas)
gravures, heemkunde, houtbewerkingen, ikebana (Japans bloemschikken),
kalligrafie, kantklossen, keramiekschilderen, kruissteek,
kerstversieringen, miniatuurtreinen, modelbouw, naaldtechnieken,
numismatiek, naaiwerk, naald en kant, parelsierkunst, patchwork,
pentekeningen, pixelhobby, porseleinschilderen, potloodslijpers (nieuw),
schilderen, schrijven, tekeningen, tiffany, wenskaarten ... ?
Of u verzamelt bierkartons, bierblikjes, champagnedekseltjes,
doodsprentjes, eretekens, koffieroomdekseltjes (Krd's), luciferdoosjes,
medailles en eretekens, penningen, pins, postkaarten, reclamespiegels,
sigarenbanden, speelkaarten, telefoonkaarten, vingerhoedjes ... ?
dan bent u VAN HARTE WELKOM bij onze

Koninklijke Hobbyclub Machelen
Lid Koninklijke Landbond nr. 232

Onze ruildag vindt plaats van 9.30 uur tot 12 uur, de eerste zondag van
elke maand in de cafetaria van het Woonzorgcentrum, K. Fabiolalaan
62, 1830 Machelen.








Lidmaatschap: 10 € per jaar.
Getrouwheidspremie
Raadplegen van tijdschriften en catalogi.
Driemaandelijks tijdschrift.
Jaarlijkse tentoonstelling
Jaarlijkse ruilbeurs van champagnecapsules
Bank: BE96 9792 5616 7305.
Het clubverband vergroot je mogelijkheden!

www.hobbyclubmachelen.be

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

