Ongekend en ongelofelijk. Hier en in de rest van de wereld: een pandemie.
Lockdowns in vrijwel alle landen met als ultieme hoop daarmee het
coronavirus buiten de deur te houden. Of in elk geval te vertragen in zijn
opmars. Bij het schrijven van dit artikel, is de situatie zich aan het
normaliseren. Minder richtlijnen en beetje bij beetje meer vrijheid.
Maar is deze situatie zo uitzonderlijk? In het boek van Dirk Deroover,
“Machelen, Kroniek van een dorp en zijn inwoners” vind ik een bijzonder
hoofdstuk terug, met name EPIDEMIEËN.
Dirk schrijft:
Meermaals in de loop der geschiedenis werd onze streek geteisterd door
besmettelijke ziekten die snel uitgroeiden tot ware epidemieën en
enorme slachtingen onder de machteloos staande bevolking aanrichtten.
Niet zo verwonderlijk in tijden toen de geneeskunde nog in zijn
kinderschoenen stond en men het met de dagelijkse hygiëne nog niet zo
nauw nam.
Het enige wat ondernomen kon worden om de kans op besmetting in te
dijken was de doden zo snel mogelijk begraven en alle kleren en linnen
waarmee hij in contact gekomen was te verbranden. De zieken werden
afgezonderd naar een afgelegen plaats en er min of meer aan hun lot
overgelaten, totdat de epidemie voorbij was.
Te Machelen herinnert het toponiem “het Sieckhuys” aan een dergelijke
plaats, veilig ver buiten de dorpskom om besmette personen in
quarantaine te plaatsen.
Dirk gaat verder met een overzicht van de verschrikkelijke ziekten die
het dorp Machelen en de hele regio teisterden vanaf de 14e eeuw. Ik
citeer letterlijk:
1347 – 1351 : PEST
De pest1 richtte een ravage aan in heel Europa. Geschat wordt dat zowat
één vierde van de toenmalige Europese bevolking omkwam, zijnde enkele
tientallen miljoenen mensen.
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Infectie door de bacterie, Yersinia pestis, op de mens overgebracht door de rattenvlo. Er zijn 2 soorten pest:

1437 : PEST
Vilvoorde telde 2.800 inwoners in 1437, toen de pest er ongenadig
toesloeg. De leprozerie kon er de grote toestroom aan zieken niet
verwerken. In 1464, 27 jaar na de uitbraak van de epidemie, telde de
stad nog slechts 900 inwoners. In Machelen slonk in dezelfde periode
het aantal bewoonde huizen van 89 naar 46.
Gerekend aan een gemiddelde van vier personen per woning mag
aangenomen worden dat de Machelse bevolking daalde van 356 tot 184
mensen. Algemeen wordt aangenomen dat de pestepidemie van 1437
tweederde van de toenmalige bevolking in onze contreien doodde.
1599 : PEST
Een nieuwe pestepidemie trok op het einde van de 16e eeuw door onze
streek, hierbij hoogstwaarschijnlijk ook te Machelen tal van slachtoffers
makende.
1635 – 1637 : PEST
De ziekte brak uit in oktober 1635 en duurde tot juni 1637. Diegem
verloor aan de ziekte 151 van zijn naar schatting 300 of 350 inwoners.
Exacte cijfers voor Machelen zijn niet bekend vermits de overlijdens pas
vanaf 12 augustus 1637 werden ingeschreven in de Machelse
parochieregisters, dus vlak na het einde van de pestepidemie. Vanwege de
nabijheid van Diegem en de desastreuze gevolgen aldaar is het
aannemelijk dat Machelen even hard werd getroffen.
1668 : DYSENTERIE
Dysenterie2 ook “Rode Loop” of “Loep” genoemd.
Uit de parochieregisters valt af te leiden dat er te Machelen ongeveer
een twintigtal sterfgevallen waren op een totale bevolking van 149
eenheden of ongeveer 13.5 %.

a. Builenpest : gekenmerkt door gezwollen lymfklieren vooral in de liesstreek. Twee tot tien dagen na de beet van de
rattenvlo krijgt de patiënt hoge koorts, huidbloedingen en gezwollen lymfklieren.
b. Longpest : kan ook ontstaan in aansluiting met de builenpest, maar wordt meestal overgebracht van mens op mens door
aanhoesten. Na twee tot drie dagen ontstaat kortademigheid en het ophoesten van bloederig slijm.
2
De besmetting treedt op via besmet water of voedsel en heeft vaak een epidemisch karakter. De patiënt krijgt zeer hoge
koorts, buikkrampen, diarree en loze aandrang. De ontlasting bevat bloed en slijm en er treedt snel uitdroging op door het
grote vochtverlies.

Een passage uit het epitaaf van pastoor Rombaut Heyns spreekt
boekdelen: ”… heeft gedient in pest ende loep ende is met beyde besmet
geweest …”.
1741 – 1742 : PEST
Een nieuwe opstoot van de pest slaat toe in 1741 en 1742.
Op 360 Machelaars sterven in 1741 28 personen, waaronder 17 kinderen.
In 1742 worden er zelfs 36 overlijdens geregistreerd, waaronder 20
kinderen. In een “normaal” jaar stierven er toentertijd te Machelen,
gemiddeld 12 tot 15 mensen.
1794 : DYSENTERIE
Dat jaar werd Brabant door een dysenterie-epidemie getroffen.
Pastoor Van Humbeeck, noteerde tussen 27 juli en 3 september 13
overlijdens tengevolge van de ziekte. De slachtoffers: Petrus Vanden
Bosch (10 j.) Joannes Baptista Verhaeren (10 j.) Maria Josepha Vander
Seypen (5 j.) Maria Anna Deroover (5 j.) Elisabetha Theresia Vander
Seypen (7 j.) Anna Catharina Cappuyns (14 j.) Guilielmus Gelders (gehuwd)
Barbara Fonteyn (weduwe) Anna Maria van Humbeeck (4 maanden)
Joannes Franciscus De Croon (4 j.) Barbara Vander Elst (3 j.) Catharina
Peeters (gehuwd) en Maria Theresia Verbesselt (14 m.).
1832 : CHOLERA
In het jaar 1832 eiste de cholera3 in heel Brabant 2.558 mensenlevens.
Pastoor De Wit noteert bij drie sterfgevallen de oorzaak “mortuus
cholera morbo”.
De slachtoffers: Engelbertus Van Sinte Jans (75 j.) Joannes Baptista De
Kempeneer (56 j.) en Maria Catharina Panneels (50 j.) allen gestorven
tussen 5 en 18 september.
1846 : TYPHUS
Het is niet geweten hoeveel slachtoffers typhus4 te Machelen maakte.
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Acute besmettelijke darmziekte. Twee tot drie dagen na de besmetting manifesteert de ziekte zich met hevige diarree
en braken, met ernstige uitdroging tot gevolg. Cholera kan in enkele uren tot dagen tot de dood leiden.
4
Ernstige infectie veroorzaakt door de Salmonella typhi bacterie. De besmetting wordt meestal veroorzaakt door besmet
water of voedsel. De ziekte begint met hoofdpijn, opgezette buik en diarree. De koorts kan oplopen tot boven de 40°.
Soms ziet men in de tweede week, uitslag in de vorm van rode vlekjes.
Typhus kan ernstige complicaties zoals darmbloeding of darmperforatie tot gevolg hebben.

1849 : CHOLERA
17 jaar na de vorige choleraplaag, werd de streek wederom zwaar door de
ziekte getroffen.
In Brabant waren er ditmaal 4.420 dodelijke slachtoffers. Te Machelen
schreef pastoor Vander Vorst dat jaar 65 overlijdens in, waarvan 35
tussen 3 september en 14 oktober tengevolge van cholera.
1866 : CHOLERA
Voor de derde maal, in nauwelijks 35 jaar, maakt de gevreesde cholera
talrijke slachtoffers. Naar schatting 10.699 mensenlevens in Brabant.
Pastoor Maeck noteerde 68 overlijdens, waarvan 41 tussen 15 juli en 11
oktober aan de cholera.
1871 en 1886 : POKKEN
Pokken of variola is een uiterst besmettelijke en
levensbedreigende virusziekte. We weten dat er zich in 1871 en 1886
opstoten van de ziekte voordeden. Het aantal slachtoffers is niet gekend.
1897 : TYPHUS
Pastoor Bernardus Truyts, schrijft in zijn boek “Ons feest”: “…ter
oorzake van den wreeden typhus, die in onze gemeente losbrak, groot was
het getal onzer kinderen die door deze vreeselijke ziekte werden
aangetast. Gelukkiglijk hadden wij maar drij overlijdens in te schrijven…”.
1918 – 1919 : SPAANSE GRIEP
Deze bijzonder moordende griep hield geheel West-Europa in de ban en
maakte er naar schatting 25 miljoen doden. Ook meerdere Machelaars
bezweken aan de ziekte.
De Aziatische griep van 1957 en de Hongkong griep van 1968 liggen nog
niet zolang achter ons met tal van zieken en enkele dodelijke
slachtoffers.

Parochieregisters Machelen – Overlijdens.
“Anno Domini 1832, 5 Septembris, hora nona matutina obiit Engelbertus Van Ste Jans, maritus Mariae
Josephae Van der Elst, aetatis 75 annorum, sexta hujus circa vespertam in coemeterio sepultus, mortuus
cholera morbo.”
Vertaling: “In het jaar Onzes Heeren 1832, op 5 september, het negende uur van de morgen, overleed
Engelbertus Van Ste Jans, echtgenoot van Maria Josepha Van der Elst, 75 jaar oud, de zesde dezer rond de
avond op het kerkhof begraven, gestorven aan de choleraziekte.”

Vandaag hebben we – hoop ik – het coronavirus onder controle.
Met dank aan iedereen die geholpen heeft, met dank aan iedereen die
zich aan de regels hield.
Geen geknuffel meer, maar braafjes afstand houden.
Geduldig in de rij om naar de supermarkt te gaan en zich tevreden stellen
met een applausje om 20 uur voor de verzorgenden.
Geen sociaal leven meer en een pak van onze ‘rechten’ afgepakt om de
zwaksten onder ons te vrijwaren. En we hebben allemaal ouders,
grootouders, rusthuisbewoners of zieken die ons lief zijn.
De tijd zonder feestjes, zonder ruildagen en zonder tentoonstellingen is
bijna over. De toekomst komt eraan en wij staan klaar, desnoods met
mondmasker.

Van zodra wij het groen licht krijgen van
de overheid dat onze ruildagen opnieuw
mogen hervatten, krijgt u nieuws.
Namens het bestuur van de Hobbyclub
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

Champagne Sabreren
Sabreren is het
onthoofden van een
fles mousserende
wijn met een sabel
(het woord komt dus
van het Franse
‘sabre’, dat sabel
betekent).
De mondelinge
overlevering wil dat
het gebruik is
ontstaan in de tijd van Napoleon. Napoleon was kind aan huis in de
Champagne. Hij was trouwens bevriend met Jean-Rémy Moët, later
burgemeester van Epernay. Op de prent hieronder ziet men de
Franse keizer een bezoek brengen aan de wijnkelders van zijn
schoolvriend op 26 juli 1807. Hij overhandigt hem meteen ook het
Legioen van Eer.

De Franse Keizer trok nooit ten
strijde zonder een ossenwagen
vol champagne. In 1812, tijdens
de slag om Smolensk, zouden de
Fransen voor het eerst de
flessen met hun Briquet (de
door Fransen gebruikte sabel
uit die tijd) hebben onthoofd.
Althans, zo wil de legende.

Volgens andere bronnen waren het dan weer de Kozakken die het jaar
daarop in de champagnestreek de buitgemaakte champagneflessen
sabreerden. Nota bene: in die paar weken hebben de Russen de hele
voorraad van Möet opgedronken, maar liefst 600 000 flessen !

Vandaag wordt de kunst van het sabreren in stand gehouden door de
Confrèrie du Sabre d’Or, een wereldwijd broederschap dat werd
opgericht in 1986 door de Franse restaurateur Jean-Claude Jalloux.
Om hun Briquet niet te beschadigen, sabreerden de soldaten uit de
19e eeuw wellicht met de rug van de sabel en niet met de snijkant.
Tegenwoordig gebruiken de sabreurs replica’s van het Franse
Briquet. Ze sabreren met de botte snijkant van hun champagnesabel
die speciaal ontworpen is voor het onthoofden van flessen. Deze
replica’s zijn gemaakt van verhard staal en vaak voorzien van een
laagje nikkel om te vermijden dat de sabel dof zou worden van de
‘zure’ champagne. De prijs van zo’n sabel en de daarbij passende
accessoires (kist, schede, sabelkwast en de gewenste gravure)
varieert tussen de 500 en 1000 euro.
Gelukkig zijn er voor de gewone liefhebbers ook goedkopere, zij het
ietwat amateuristische, sabels op de markt. Je vindt ze in de
champagne- en souvenirboetieks van Reims en Epernay.

Voor wie zich geroepen voelt, nu enkele tips om correct te sabreren
 Koel de fles tot de juiste temperatuur (= 6 °C).
 Verwijder de wikkel, het muselet en de capsule (al zie je op de
foto’s dat de muselet nog aan op de fles zit)
 Steek je duim in de ziel van de fles en houd ze schuin, 30 à 40
graden t.o.v. jezelf.
 Laat de sabel eens over de flessenhals glijden om te kijken of
er geen oneffenheden zijn.

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

 Geef vervolgens met een vloeiende beweging een tik op de
zwakste plek van de flessenhals.
 De sabrage is perfect wanneer er geen glassplinters zijn, de
snede recht is en … er niet wordt gemorst.

Voilà, dat is de theorie.
Aan u de praktijk!
En voor alle veiligheid : de auteur neemt geen enkele vorm van
aansprakelijkheid mocht de theorie niet kloppen.

Gezondheid !
Jean Dewaerheid

VERDWENEN WINKELS IN MACHELEN
In enkele decennia is het zelfstandigenbestand, zeg maar het aantal
winkels, in onze gemeente grondig veranderd. Dit heeft uiteraard te
maken met de opkomst destijds van grootwarenhuizen van het type
Delhaize of Makro, al is er vandaag nog de concurrentie van het internet
bijgekomen. Zeker in een coronatijdperk zoals we dat vandaag kennen,
hebben veel consumenten een beroep gedaan op de online verkoop.
Tijd voor ons om een lijstje te maken van wat er allemaal verdwenen is in
Machelen. Nostalgie, nostalgie, …

Bakkerijen : warme bakkerij Salien, Dorpstraat; warme bakkerij Spruyt,
Dorpstraat, daarna De Greef; warme bakkerij Soe Boikkes Sint
Gertrudisstraat en warme bakkerij De Block, Kerklaan. Er waren ook nog
warme bakkerijen in de Brounstraat, rechtover schrijnwerkerij Jappens ;
op de hoek van de Brounstraat met De Blockstraat en een patisserie in de
Cornelis Peetersstraat (enkel taarten en koffiekoeken). Verder ‘in het
gehucht’ warme bakker Constant en Celine in de Diegemstraat.
Beenhouwers : beenhouwer eerste huis van de Oudstrijdersstraat,
beenhouwer Maria en Frans op de hoek van De Blockstraat en de
Oudstrijdersstraat; beenhouwer in de Diegemstraat rechtover de
vroegere kruidenierswinkel; beenhouwerij Peerlincks, Vilvoordelaan ;
beenhouwerij Cloetens, C. Peetersstraat, beenhouwerij Cloetens,
Turckinstraat (nu bij Lens ) en beenhouwerij Leon in de Diegemstraat.
Kruidenierswinkels : bij Bernadette Kapelleplaats ; bij de Kajoo,
Brounstraat rechtover de vroegere rijkswacht ; bij Jette Kartut op de
hoek van de Oudstijdersstraat en De Blockstraat rechtover
beenhouwerij Maria en Frans ; kruidenierswinkel in de Brounstraat ;
kruidenierswinkel in de Blijde Inkomststraat bij Louis en ? ;

kruidenierswinkel bij Charel en Julienne, vroeger bij De Raes, hoek
Diegemstraat en de Oudstrijdersstraat en het begin Toekomststraat ;
bij Maria Ceuster begin van de Diegemstraat ; bij Soisse, Diegemstraat
daarna bij Anita ; bij Mieke Liokke, C. Peeterstraat , de Nopri ; bij Lucia,
Dorpstraat ; bij De Cremer, Spoelbergstraat ; Bij Stinne van de Congo,
daarna Hermans, daarna Louis Shell, hoek van Roelandsstraat en
Hansoulstraat en kruidennierswinkel in de Van den Berghestraat.
Kledijwinkel –Ellegoedwinkel : werkmanspaleis, Turcksinstraat ; winkel op
de hoek van Van Molderstraat en Turcksinstraat ; bij Van den Brande,
Neufforgeplaats ; Albert De Kleemaker in de Cornelis Peetersstraat ; bij
Spruyt, hoedenwinkel, C. Peetersstraat ; bij Cloetens, Brounstraat ; bij
Marie Para, Brounstraat ; bij Marie Van Gehucht, nu Viaductstraat, de
vroegere Nieuw Brugstraat.
Kappers en Haarkapster: Coiffeuse Maria, toen Nieuwbrugstraat ;
Coiffeuse Danielle, Diegemstraat ; coiffeur Raymond, Viaducstraat ;
coiffeur Rie Sterckx (bij de brail).
Schoenwinkels : schoen- en sloefenwinkel, Brounstraat ; Monarca,
Turcksinstraat ; Van Zegbroek, C. Peetersstraat en De Rooms,
Turcksinstraat.
Garages : garage Perdon, Kapelleplaats ; De Laere plaatwerk en
schilderen auto’s ; garage bij Jef, Toekomststraat ; bij Nestor, daarna
bij Haewaerts, kruispunt Van den Berghestraat en Hansoulstraat, Camille
Francoisstraat, Fabiolalaan.
Viswinkels : Bij Wis Boek, Neufforgestraat ; viswinkel in de C.
Peetersstraat.
Kaaswinkels : bij De Kempeneer, Dorpstraat ; kaaswinkel C.
Peetersstraat.

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

Drukkerijen : bij Mancel, Ferrestraat en Mancel, Dorpstraat.
Drogisten : bij Jan van lange wanne, C. Peetersstraat ; bij Lene de
schilder, Roelandsstraat + nog een winkel van schilderwaren in de
Roelandsstraat.
Bloemenwinkels : bij Elise, Brounstraat , winkel in de C. Peetersstraat en
boekwinkel Jenny in de Dorpstraat.
Wasserij Droogkuis: wasserij Van Laeken, Brounstraat ; droogkuis
Brounstraat.
Krantenwinkel en schoolgerief: gazettewinkel in de Diegemstraat Celine
en Oscar, madameke 65 Roman, winkel afgebroken, nu Dorpsplein,
schoolgerief bij de oude koster Dorpstraat , fotograaf en schoolgerief
Dorpsplein.
Knoppenwinkel : in de Brounstraat rechtover het oude GISO , winkel is
nu afgebroken.
Meubelwinkel : in de Diegemstraat daarna aan de kerk, huis is
afgebroken.
Schrijwerkerij : gebroeders Verelst Turcksinstraat , houtdraaierij
Diegemstraat ; schijnwerkerij Van Dam, Diegemstraat ; Appelthans Van
Molderstraat ; schrijnwerkerij-kistenmaker, Ture Van Kerckhove Van den
Berghestraat.
Radio-TV-Huishoudtoestellen, elektriciteit : Ture de electricien,
Brounstraat ; Bij Gerom Vanderhoeven ,Van Obbergestraat ; winkel
Camille Françoisstraat.
Kachelwinkels : kachelwinkel Vandeneede, Turcksinstraat ; kachelwinkel
De Roover, Reno, C. Peetersstraat.
Loodgieter en sanitair : loodgieter Roelands Camille Francoisstraat ,
loodgieter Marcelis ( den Baccus ) Vilvoordelaan

VHJ

Filatelie – aankoop en verkoop 0474/65.85.61

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.

Drankwinkel –Wijn- likeur : Susse likeur, hoek Brounstraat en De
Blockstraat
Horlogewinkel: horloge en goudwinkel Verbist, Dorpstraat.
Frituur-restaurant- eetgelegenheid : bij Pepino, C. Peetersstraat ; bij
de Boilt in de Dorpstraat.
Steenkoolhandelaar : Pie Vlam, Roelandsstraat ; De Smedt, Blijde
Inkomststraat.
Fietsenwinkel : bij Raket, Raedemaekerstraat ; Overloop, Diegemstraat ,
fietsenwinkel in de Nieuwstraat.
Begrafenisondernemer : De Hertog, Brounstraat ; Panneels, hoek
Diegemstraat met de Roelandsstraat (vroeger café bij witte Ware).
Fotograaf : bij Portret, Blijde Inkomststraat ; René de fotograaf, C.
Peetersstraat
Bierhandelaars : Panneels, Turksinstraat ; Bij Witte Paier, de vroegere
St Gertrudisstraat.
Apothekers : apotheker De Cock, Brounstraat.
Tabak- en sigarenwinkel : bij Monne Jappens (vader van Roger Jappens)
woonde in de C. Peetersstraat.
Glas en ruiten Kapelleplaats Gebr. De Quint
Videotheek Vilvoordelaan

En dan alle winkeliers uit Diegem, maar daarvan moeten we nog de lijst
maken.

Roger Geraerts en 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.

De goudvink (Pyrrhula pyrrhula) is een zangvogel uit de familie van vinkachtigen
(Fringillidae) en komt voor in Europa en de
gematigde delen van Azië. Het is een gedrongen vogel met
een opvallend verenkleed. Het mannetje is van het vrouwtje te
onderscheiden aan zijn felgekleurde rozerode onderzijde.
Deze is bij het vrouwtje aanzienlijk valer gekleurd. De vogels
vormen gewoonlijk in de herfst al broedkoppels en blijven
dan tot het einde van de broedperiode bij elkaar.
De goudvink is een gedrongen vinkensoort. Een volwassen
vogel heeft een lichaamslengte van 14 à 15 centimeter en een
vleugelspanwijdte van 22 tot 29 centimeter. De noordse
goudvink (P. p. puyrrhula) is een ondersoort die met een maximale lichaamslengte van 17,5 centimeter
aanzienlijk groter is.
De goudvink heeft een relatief grote kop en geen duidelijk te onderscheiden nek. In het Engels noemen ze
hem bullfinch, omdat zijn nek op die die van stier lijkt.. De bovenrand van de korte zwarte snavel loopt in
één lijn met het voorhoofd. De goudvink heeft korte afgeronde vleugels en een rechthoekige staart.
De kop en kin van de goudvink zijn zwart gekleurd, net als de staart en de handpennen. De vogel heeft
witte vleugelbanden en een witte stuit en anusstreek. Het grootste deel van het verenkleed verschilt echter
bij het mannetje en het vrouwtje. Het mannetje heeft een blauwgrijze mantel en schouderpartij en een
rozerode onderzijde. Bij het vrouwtje zijn de mantel en schouders bruingrijs en is het achterhoofd grijzer
gekleurd. De onderzijde is aanzienlijk valer gekleurd en heeft slechts een roze zweem. Bij de noordse
goudvink zijn bij het mannetje de blauwgrijze delen lichter grijs en de onderdelen helderder roze.
Het vrouwtje van deze ondersoort heeft grijzere bovendelen. Het verenkleed van de juveniel lijkt voor het
grootste deel op dat van het vrouwtje. Hij mist echter het zwart op de kop en de kin; de kop heeft dezelfde
kleur als de vaal-roze onderzijde. De goudvink ruit tussen juli en oktober. In tegenstelling tot de meeste
andere vinken kent het mannetje geen duidelijk te onderscheiden zomer- en winterkleed.
De goudvink kan in het veld worden herkend aan zijn typische verenkleed en zijn golvende vlucht. Het is
geen schuwe vogel. Door het imiteren van zijn roep kan hij vaak dichterbij worden gelokt. Anders dan de
meeste vinken vormen goudvinken geen grote groepen buiten het broedseizoen. Gewoonlijk bevindt de
goudvink zich in gezelschap van de partner of familieleden. In de winter zwerven goudvinken rond op
zoek naar voedsel en foerageren zij regelmatig met andere vogels. De roep van de goudvink klinkt als een
zacht, klagend en licht aflopend diu diu. De zang is een zacht fluiten, regelmatig onderbroken door trillers
en krassende geluiden. Tijdens het zingen wipt de staart vaak op en neer.
Een volwassen goudvink voedt zich vrijwel uitsluitend met plantaardig voedsel. Hij heeft net als de
haakbek (Pinicola enucleator) een afgeronde snavel, geschikt voor knoppen en bessen. De eetgewoonten
van deze twee vogels komen dan ook overeen, al voedt de goudvink zich doorgaans met kleiner voedsel.
Hij lijkt een voorkeur te hebben voor knoppen van pruimenbomen en esdoorns en de zaden van esdoorn
en brandnetels. In het najaar eet de goudvink vooral veel bessen, zoals lijsterbessen en bramen.
Meestal vormen goudvinken reeds in de herfst broedkoppel. Ze blijven de gehele winter bij elkaar en
zoeken vanaf maart een geschikte nestplaats. Het platte nest wordt gebouwd in een boom of struik, vaak
op een hoogte van ongeveer twee meter. De buitenzijde bestaat uit kleine fijne takjes en eventueel mos.
De binnenzijde wordt gevoerd met fijn materiaal, zoals vachtharen en (dons)veren.
Mijn Goudvink.

Vogel van het jaar 2020.
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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
Open Oog Eppegem, Basisschool De Waterleest, Waterleestweg, 3e zondag van de
maand aanvang 10 uur (deuren open om 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)
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.
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De broedperiode loopt van april tot juli, waarin doorgaans twee broedsels worden grootgebracht. Een
legsel bestaat meestal uit vier à vijf eieren, soms zes en zelden zeven. Ze zijn lichtblauw met donkere
stippen en meten gemiddeld negentien bij veertien millimeter.
De eieren worden in twaalf tot veertien dagen door het vrouwtje
uitgebroed. Het mannetje zorgt in deze periode voor voedsel. De
jongen worden door beide ouders gevoerd met plantaardig
voedsel en insecten. Na twaalf tot zestien dagen vliegen ze uit.
Tussen de 20e en 24e dag na het uitkomen beginnen zij zelf
voedsel te zoeken en na 35 dagen zijn ze zelfstandig.
Het verspreidingsgebied van de goudvink beslaat het grootste
deel van Europa en de gematigde delen van Azië. De goudvink
E.D.C.
is in het grootste deel
van dit gebied een standvogel, maar veel noordelijke
populaties migreren 's winters naar het zuiden. In Europa
ontbreekt de goudvink in het zuiden van het Iberisch
Schiereiland, Zuid-Italië, Zuid-Griekenland en delen van
Scandinavië. De goudvink is in een groot deel van zijn
omvangrijk verspreidingsgebied een talrijke broedvogel. De
soort staat daarom als 'Niet Bedreigd' (LC of Least Concern)
geklasseerd op de Rode Lijst van de IUCN.
E.D.C.

De goudvink broedt in gemengde bossen en parken, mits er
genoeg coniferen zijn. Gedurende de rest van het jaar komt hij voor in allerlei typen habitats met dichte
ondergroei, zoals struiken en jonge (naald)bomen. Tegenwoordig wordt de goudvink tot het geslacht
Pyrrhula gerekend, samen met zes andere soorten die qua lichaamsbouw overeenkomen.

Taxonomische indeling
Rijk:
Animalia (Dieren)
Stam:
Chordata (Chordadieren)
Klasse:
Aves (Vogels)
Orde:
Passeriformes (Zangvogels)
Familie:
Fringillidea (Vinkachtigen)
Onderfamillie: Carduelinae
Geslacht:
Pyrrhula (Goudvinken)
Pyrrhula pyrrhula
Mijn Goudvink.

Vogel van het jaar 2020.
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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

Aantal getekend voor bpost,
door Illustrator _Marijke Meersman_
Marijke haar 1ste werk voor bpost was “de kleine zeemeermin” dat uitkwam in 2005.
Dan werd het stil tot 2011, dat was het begin van jaarlijkse uitgave door haar getekend.
In 2019 gaf bpost een blaadje met 5 postzegels uit. “Exceptionele Bestuivers”.

De 5e zegel van het blaadje, de “Slurfbuidelmuis” was de 91ste zegel,
getekend door Marijke voor bpost.
92
Op 6 december 2019 “b.welcome day” in de drukkerij te Mechelen.
Kon men de nieuwe collectie 2020 ontdekken in woord en beeld.

93
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In PowerPoint werd de nieuwe reeks van Marijke vertoond.
Als men deze volgorde ziet is de 9e uit de strook van 10, “de Huismuis”
ste
het is de 100
postzegel die Marijke voor bpost heeft getekend.
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