TENTOONSTELLING van 26 en 27 OKTOBER 2019
Thema: La Belle Epoque
TENTOONSTELLING enkel in de Polyvalente zaal
BOSVELD HEIRBAAN 9 MACHELEN
Afmetingen :
vitrinekasten
Panelen
Tafels

3
100 * 120
180 * 80

Het bestuur zal de beschikbare oppervlakte verdelen volgens het aantal inzendingen.
De deelnamebon moet ten laatste op 15 oktober ingeleverd worden.
Tafeldoeken zijn voorzien voor de tafels.
NAGELEN EN NIETEN ZIJN VERBODEN.
Tentoongestelde items mogen GEEN ZICHTBARE PRIJSVERMELDING hebben.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TENTOONSTELLING OP 26 en 27 OKTOBER 2019
Ondergetekende : ……………………………………………………………………………………………………….
Onderwerp : ………………………………………………………………………………………………………………..
wenst deel te nemen aan de tentoonstelling.

DEELNEMEN = HELPEN

Aantal vakjes A4
aantal panelen
aantal tafels
aantal partytafels
vitrinekast
Wie wenst belegde broodjes ?
aantal :

zaterdag

zondag

Ten laatste inleveren op 15 oktober bij Lydia De Quint, Oude Haachtsesteenweg 82
te Diegem of via E-mail jef.vanden.broeck@telenet.be .

Voor de verzekering :
Een dubbele lijst van de tentoongestelde werken met hun waarde.
Geef deze tesamen af met uw inschrijvingsformulier
Deze lijsten zijn

ABSOLUUT

noodzakelijk.

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

STEUN uw HOBBYCLUB MET
TROOPER
DE KAS VAN HOBBYCLUB MACHELEN SPIJZEN,
ZONDER € 1 EXTRA UIT TE GEVEN.

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?
Wel dat kan via de Trooperpagina van de Hobbyclub. Voor je
jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten
hoe Trooper precies in elkaar zit.
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Die van
ons is te vinden op www.trooper.be
2. Zoek eerst naar onze vereniging door de postcode in te
vullen (1830). In Machelen heb je al drie verenigingen
die meedoen. Klik nu op de “Hobbyclub” uiteraard.
3. Op deze pagina staan links naar webshops.
4. Als je via deze links op de Trooperpagina van jouw
vereniging naar de webshop surft, weet de webshop
welke vereniging jij wil steunen.
5. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals
je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
6. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar
jouw vereniging. Per aankoop die je via deze links doet,
geven de webshops gemiddeld 5 % van jouw
aankoopbedrag. Jij betaalt dus NIETS extra en steunt dus
je Hobbyclub. Iedereen blij dus!

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

7. Wat zijn de deelnemende webshops? Het zijn er heel
veel waaronder Beekse Bergen, Bellewaerde, Blokken,
Booking.com, Brantano, Brussels Airlines, Cheaptickets,
Collect & Go, Collishop, Connexions, Cool Blue,
Decathlon, Disneyland, Dreamland, E5 Mode, Efteling,
Etam, Europcar, Farmaline, Groupon, Happy Socks,
HEMA, Hunkemöller, Ici Paris XL, JBC, Krefel, La Redoute,
Lidl, Mediamarkt, Medion, Neckerman, NMBS, Omoda,
Only, Orange, Plopsaland, Pizzahut, Proximus,
Rentalcars, Scarlet, Sunparcs, Vistaprint, Vueling, Walibi,
Wijnvoordeel, Zalando, ZEB en nog veel meer te vinden
op www.trooper.be

Trooper is een initiatief van bvba Go Connect
Maatschappelijke zetel : Koveris 24, 1850 Grimbergen
Ondernemingsnummer : 0653.775.248

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.

Zoals het jullie al waarschijnlijk weten, werken we voor onze komende

TENTOONSTELLING opnieuw met een thema. Dit jaar hebben we
gekozen voor La

Belle Époque.

Wat is deze « Belle Époque » ?
De Belle Époque is een periode in de geschiedenis tussen het einde van de
19de eeuw tot de aanvang van de Eerste Wereldoorlog. Het is een gouden
tijdperk gekenmerkt door vrede, een algemene welvaart en een enorme
ontplooiing van de kunsten en wetenschappen. Het is een tijd geweest
waarin iedereen in de toekomst geloofde met als gevolg een enorme
opleving van handel, verkeer en toerisme tussen verschillende Europese
staten.
Het is moeilijk een precieze begindatum
voor de Belle Époque vast te leggen,
maar de meeste historici nemen het
jaartal 1889 als start, het jaar van de
Wereldtentoonstelling in Parijs.
Vanaf dat moment komt de Europese
maatschappij in een ongeziene
versnellingsfase terecht zowel op
cultureel, technologisch, economisch als
op politiek vlak. We gaan ons beperken
tot enkele belangrijke evoluties.
 De koopkracht groeit exponentieel.
 De industrie produceert meer én op grote schaal.
 De arbeidsomstandigheden verbeteren.
 Kinderarbeid wordt bij wet verboden.
 Het toerisme komt in opmars.
Ook sport als vrijetijdsbesteding kent een geweldige groei. De eerste
moderne Olympische spelen vinden plaats in 1896 in Athene en de Tour de
France wordt voor de eerste maal in 1903 verreden.

Al deze nieuwe ontwikkelingen zijn dan ook stuk voor stuk voorbeelden om
ze te verwerken in het thema van onze tentoonstelling van oktober 2019.
Nog geen inspiratie?
Dan gaan we verder met andere mogelijke
items. De Belle Époque wordt gekenmerkt
door een enorm tempo aan technologische
vernieuwingen en innovaties. Elektriciteit,
telefonie, de auto en het vliegtuig zijn op
korte tijd op zeer grote schaal verspreid
geraakt met als gevolg een groter
levenscomfort. Elektrische verlichting en
verwarming in huizen worden stilaan de
norm. Treinreizen worden luxueuzer en
comfortabeler. De auto vormt een duidelijke
verbetering op het paardentransport.
In de steden ziet men de opkomst van de elektrische tram, die een
efficiënter alternatief vormt voor de oude paardentram of de stoomtram.
Ondergronds vormt de metro het nieuwe transportmiddel in wereldsteden
als Londen en Parijs. Bovengronds begint het tijdperk van de luchtvaart,
met de uitvinding van het vliegtuig en de zeppelin.
Naast de economische stabiliteit kent men ook een relatieve militaire
stabiliteit want vanaf de jaren 1870 kent Europa (tot aan de vooravond van
de Eerste Wereldoorlog) geen grote conflicten meer.
Met de Belle Époque zien ook nieuwe politieke stromingen het licht. Het
socialisme, het marxisme en vooral het anarchisme baren de elite grote
zorgen.
Deze maatschappelijke stabiliteit gaat ook zorgen voor een gunstig milieu
voor de ontwikkeling van de kunst met nieuwe stijlen als gevolg. We denken
hier voornamelijk aan de Jugendstil, de Art Nouveau, het impressionisme
en het kubisme.

De architectuur uit deze periode wordt gekenmerkt door de bouw van vele
monumentale gebouwen. Dateren uit die periode het Station AntwerpenCentraal, de Eiffeltoren, het Jubelpark te Brussel, de Basilique du SacréCœur op Montmartre of nog het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in
Brussel.
De meest opvallende innovatie op vlak van beeldende kunsten is echter de
ontwikkeling van de film. De cinematograaf van de gebroeders Lumière
wordt vaak gezien als de start van dit nieuwe medium. Zij zijn inderdaad
de eersten om met een technisch superieur toestel de film aan het brede
publiek voor te stellen.
Ook de fotografie als kunstvorm komt op in de Belle Époque. Daarnaast
worden er rond de eeuwwisseling massaal postkaarten gedrukt, bedoeld als
souvenir voor toeristen. Vandaag worden die nog steeds verzameld.
De stroming Jugendstil is nauw geassocieerd met
de Belle Époque. Naast kunstwerken op doek vindt
men de Jugendstil vaak terug in de reclame en
publiciteit. Bekend voorbeeld zijn de
publiciteitsposters van Mucha.
Andere bekende schilders uit het fin de siècle zijn
Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Renoir, James
Ensor, Félicien Rops of nog Gustav Klimt.

Bekende namen in de literatuur zijn onder meer: Anton Tsjechov, Oscar
Wilde, Thomas Mann, … Voor de Nederlandse taal hebben we Maurice
Maeterlinck , Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck of nog Louis
Couperus.
Op muzikaal vlak staan bekende componisten als Richard Strauss en
Gustav Mahler, maar de grote nieuwigheid hier vinden we ergens anders,
meer bepaald in het uitgaansleven. De Belle Époque markeert het ontstaan

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.

van cabaret en de French cancan (zeer populair in
de Parijse nachtclub Moulin Rouge).
Aan deze Belle Époque komt echter een einde in
1914, met het uitbreken van een onverwachte
Eerste Wereldoorlog. Het zou daarenboven maar
enkele weken duren. We weten ondertussen dat
het anders uitdraaide.
Heel vlug maakt de oorlog een einde aan de luxe
en de welvaart. Velen die een zorgeloos leven
leidden, krijgen nu ook te maken met sociale
misère, armoede en honger.
Het nostalgisch verlangen naar de voorbije periode van welvaart heeft als
gevolg dat de term ‘Belle Époque’ ontstaat.

Het is de bedoeling dat we deze periode terug tot leven brengen tijdens
onze komende tentoonstelling.
Deze vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 oktober in de polyvalente
zaal van Site Bosveld en het is de bedoeling ALLE exposanten in deze zaal
te huisvesten. De beschikbare ruimte zal bijgevolg verdeeld worden door
het aantal exposanten. De boodschap is dan ook … tijdig inschrijven. Het is
uiteraard niet verplicht te werken met ons vooropgestelde thema, maar
het wordt alleszins geapprecieerd.
De dansoptredens zullen plaats vinden in de (minder verwarmde)
evenementenzaal en wij zullen voor die gelegenheid een champagnebar
openen in deze tweede zaal. Als kers op de taart zal één van de
dansgroepen optreden in kostuums van de Belle Époque!
Meer info op onze website en in het volgend nummer van dit tijdschrift.

Jean Dewaerheid

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.

MACHELEN GEDURENDE DE TWEEDE WERELDOORLOG

DEEL 2

10 april 1944. De bevolking was nog onder de indruk van de Paasvreugde, toen op
tweede Paasdag een groot aantal Engelse vliegtuigen ons dorp overvlogen. Ditmaal
waren de bommen voor ons bestemd. Om half tien werd de bevolking met angst
geslagen. Op 20 minuten tijd stond Machelen vol rook van al de bommen die waren
gevallen op Melsbroek (vliegveld), Evere, de fabrieken van Vilvoorde en twee bommen
in Machelen. Bij dit bombardement werden de grote hangars en de burelen van de
klokkendief totaal vernietigd. Spijts het hevig bombardement was er in het dorp zelf
niet veel schade. Er waren wel slachtoffers te betreuren, een jonge moeder die naar
de tram wachtte werd gedood. Verder verloren 3 mannen een been door
rondvliegende schrapnels (stukje ijzer in een bom of obus).

De vliegtuigen hadden het gemunt op de spoorwegen die rondom Machelen liggen,
evenals op de vliegvelden. Machelen zelf bleef gespaard tot op donderdag 3 augustus
1944. ’s Avonds rond half acht: de sirenen loeiden, ieder kroop in de kelder (of abri),
want weer kwamen de bommen in Machelen terecht. Na 25 minuten angstig wachten
en bidden was de luchtaanval voorbij. Eindelijk blies het eindalarm. Gelukkig waren
we gespaard gebleven.
Er grepen ook nog andere gebeurtenissen plaats, o.a. een meisje van 18 jaar, dat
buiten naar een luchtgevecht kwam kijken (op de Neufforgeplaats) werd door een
schrapnel in het voorhoofd getroffen en stierf een half uur later. Een vrouw die
voeder sneed voor haar dieren werd het hoofd afgerukt door een Amerikaans
vliegtuig dat getroffen was en neerplofte.
Ondertussen gingen de opeisingen verder. Nog werden er
mannen door de Gestapo opgepakt: de heer Puelinckx en
de heer Schroons, een rijkswachter en vader van 6
kinderen. Deze laatste werd nog dezelfde dag
gefusilleerd. Op 18 juni 1945 werd zijn stoffelijk
overschot te Brussel ontgraven en op 23 juni 1945
overgebracht naar Machelen, waar hij een plechtige
begrafenis kreeg.

Rubriek … ZOEKERTJES.
Beste filatelisten,
In het kader van een studie over achthoekige
telegraafstempels zijn wij nog op zoek naar
mooi leesbare afstempelingen. Bent u in het
bezit van dergelijke achthoekige
telegraafstempels dan vragen wij u om een
duidelijke scan (kleuren 300dpi) door te
mailen naar
octagonal_cancellations@yahoo.com
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Van Rosita,
Ik ben op zoek naar een « naald » voor een
gramofoon PATHE met 78 toeren platen.
Kent iemand een adres?
Rosita
rverroken@gmail.com
0476/819365

Van Francis Callaert: te koop: Artisboeken: België (Geschiedenis in
beweging) - Brazilië - De Bijbelse Wereld - Nationale parken van Belgisch
Congo - Edelstenen - Mexico - Nestbouwende Vogels uit Europa - Prado Zangvogels. Vraagprijs 2,50 euro.

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

Bombardement op de luchthaven van Melsbroek

Vele jonge mannen werden opgeëist om op het vliegveld van Melsbroek de putten te
vullen. Velen verscholen zich en daarom werden er 20 mannen als gijzelaars opgepakt,
waaronder de commissaris. Nu hadden de anderen medelijden en ze verdeelden zich
in groepen om 3 dagen per week te gaan werken.

Roger Geraerts (tekst) en Jean Dewaerheid (beelden)

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 polyvalente zaal van BOSVELD, Heirbaan 9, 1830
Machelen.








Lidmaatschap: 5 € 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

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

Op nummer 5 staat Her Majesty’s Reserve.
Dit is een sigaar die gemaakt
is om duur te zijn. Gurkha is
de producent van Her
Majesty’s Reserve en staat
ook wel bekend als de Rolls
Royce onder de sigaren, al heb
ik hierbij mijn twijfels. Wat
echter vast staat, is dat bij
Gurkha het altijd net even
iets meer is dan bij de
anderen. Het is ook een bijnaam waar Gurkha zijn best voor doet.

De “Her Majesty’s Reserve” is hoe dan ook een bijzondere sigaar. Het
dekblad is van 15 jaar oude Connecticut Maduro, het omblad is afkomstig
uit de Dominicaanse Republiek en tot slot heeft het binnengoed
getrokken in Louis XIII cognac van Rémy Martin. Deze cognac is de
meest zeldzame en duurste cognac ter wereld. Een fles kunt u kopen
vanaf een kleine €2.000.
Critici zijn over de kwaliteit van deze sigaar verdeeld. Ondanks dat er
per doos een hele fles Louis XIII gebruikt wordt, blijft de smaak van de
sigaar wat achter. Desondanks blijft het een bijzondere sigaar.

Jean Dewaerheid

In 1962 introduceerde de excentrieke Amerikaanse
ondernemer Burt Todd een postzegelprogramma in
het traditionele Bhutan, dat in die tijd geen nationaal
systeem had voor postbezorging. Burt Todd bedacht
allerlei ongebruikelijke ontwerpen en materialen voor
de nieuwe zegels om wereldwijd de aandacht te
vestigen op het land. De lokale bevolking raakte al snel
gehecht aan hun nieuwe en bijzondere nationale
product!
Vandaag zijn postzegels uit Bhutan beroemd
onder verzamelaars en is Todd een grote
naam. Onder zijn leiderschap kwamen zegels
op de markt in alle vormen en maten. Ze
verschenen in meerdere oplagen per jaar en
waren enorm divers in hun kleurrijke
afbeeldingen. Todd produceerde niet alleen
papieren zegels maar maakte ook de eerste
3D exemplaren, varianten vol reliëf, maar ook
zegels op zijde, staal, plastic en goud.

Burt Todd

Jean Dewaerheid

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

