
 



 



Woord van de Voorzitter 

 

Beste vrienden, 

Wij hadden ons 2020 anders voorgesteld. De lockdown in maart maakte 

een (voorlopig) einde aan onze plannen. Geen ruildagen meer in de 

cafetaria van het Woonzorgcentrum. En wat met onze jaarlijkse 

tentoonstelling? De focus lag vanaf dan terecht op het veiligstellen van 

onze gezondheid. 

Dit abrupt stoppen heeft niet alleen een grote impact op de werking van 

onze vereniging, maar heeft uiteraard ook een negatieve invloed op onze 

financiën. 

Ondertussen zijn we herstart. Zondag 6 september was onze eerste 

ruildag in coronatijd. Terug naar onze vroegere locatie, naar de 

polyvalente zaal van Site Bosveld. Een zeer ruime zaal met voldoende 

verluchting en met beperkt publiek dat we uiteraard met de tijd zullen 

kunnen uitbreiden. Maximumcapaciteit was deze keer 50 personen (in 

plaats van max. 300 in gewone tijden) en enkel via inschrijving op 

voorhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



We waren met ongeveer 40 man, wat zeker niet slecht is gezien de 

omstandigheden. Er werd vanop anderhalve meter afstand geruild en 

gepraat. Mondmasker was verplicht en naar de toiletten gaan langs de 

aangeduide route was even wennen. Jullie werden aan tafel gediend en 

zelfs de tombola kende een groot succes. We hopen dat deze eerste 

ruildag in COVID-tijden positief zal blijken en hopen iedereen opnieuw 

te mogen ontmoeten op onze volgende ruildag van zondag 4 oktober (nu 

met maximaal 65 leden). Inchrijven blijft verplicht: via 

gustaaf.Humbeeck@proximus.be of 0472.48.41.35.    

 

Wat onze tentoonstelling betreft, hebben we volgende activiteiten 

gepland.  

1. De traditionele receptie op vrijdag 30 oktober kan uiteraard 

niet plaatsvinden en wordt vervangen door een gezellige lezing 

met champagne. Onze voorzitter, Jean Dewaerheid zal ons om 

19 uur zijn lezing geven over “De Vrouwen van Napoleon” (duurt 

twee uur, met een  pauze halverwege). De bar zal open zijn. We 

maken er dus een fijne avond van.  Als voorproevertje enkele 

meningen over wat andere verenigingen over deze lezing vonden.  

 

De aanleiding voor zijn passie voor Napoleon begon ooit met een verzameling 

postzegels en sigarenbandjes. De presentatie is dan ook doorspekt met vele 

afbeeldingen die Jean Dewaerheid in de loop der jaren verzamelde. Daarnaast 

vormen de talloze afbeeldingen die Napoleon van zichzelf liet maken de leidraad 

voor een interessant verhaal, waarmee een geheel andere kant van ‘de kleine 

Corsicaan’ wordt belicht. De amusante Vlaming staat dan ook garant voor een 

historisch verantwoord verhaal met een luchtige ondertoon. Heel fijn om je weer in 

actie te mogen zien! 

“Het was inderdaad een geslaagde avond. Zeer goede interactie tussen spreker en 

publiek. Een uiteenzetting van 2 uur die vol interesse werd gevolgd. De invalshoek 

van postzegels en schilderijen was een unieke combinatie om veel kennis over 

Napoleon te brengen. De aanwezigen waren laaiend enthousiast. Wij kijken uit naar 

een volgende lezing met u."  

mailto:gustaaf.Humbeeck@proximus.be


 
Turcksinstraat 47  
1830 Machelen 
02/305.35.99 
 

info@wizards.be  
www.wizards.be   

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

 

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


Jean Dewaerheid is een begenadigd verteller. Vol passie voor historie weet hij de 

luisteraar uren te boeien. Op het grote fort hebben de bezoekers bij de open haard 

genoten van de bijzondere verhalen over Napoleon. Voor herhaling vatbaar!  

Bijna 100 aanwezigen bevolkten Zaal Oad Thoear in Thorn om te genieten van deze 

lezing die verzorgd werd door Jean Dewaerheid. De inleider wist zijn publiek op 

eminente wijze te boeien, niet alleen door de aanwezigen actief bij zijn voordracht 

te betrekken maar ook door de onderhoudende en humoreske wijze waarop hij zijn 

kennis van een van de meest omstreden staatsmannen uit de geschiedenis wist te 

etaleren. Zijn verhaal werd visueel ondersteund door een vlekkeloze Powerpoint 

presentatie. Alle facetten die Napoleon maakten tot wat hij was kwamen op 

overtuigende wijze voor het voetlicht. De originele wijze waarop deze lezing tot 

stand gekomen is verdient nog een extra applaus. Al met al was het een leerzame en 

amusante avond waarover nog wel even nagepraat zal worden in het witte stadje. 

Volledige commentaren op www.dewaerheid.be 

 

2. Zaterdag 31 oktober, van 9 uur tot 16 uur, houden wij een 

ruilbeurs van champagne capsules. Volledige info in volgend 

artikel. Inschrijven via gustaaf.Humbeeck@proximus.be of 

0472.48.41.35 

   

3. Voor zondag 1 november van 14 uur tot 17 uur zijn we op zoek 

naar leden die een workshop of een standje kunnen/willen 

houden. Alle voorstellen zijn welkom bij 

jean.dewaerheid@telenet.be of 0499/72.42.40. Momenteel 

hebben we om 16 uur een interactieve voordracht van Roger 

Geraerts over het vroegere leven in Machelen en Diegem (het 

onderwijs, het werken in de bedrijven als arbeider of bediende, 

vrije tijd, de geldende normen, hoe leefde men, namen en 

toenamen, sociale en culturele normen). Bijkomende optie is een 

optreden van het jeugdensemble van de Harmonie van 

Machelen, om 15 uur. Dit staat echter nog niet helemaal vast 

omwille van de Coronarichtlijnen.  

 

http://www.dewaerheid.be/
mailto:gustaaf.Humbeeck@proximus.be
mailto:jean.dewaerheid@telenet.be


 



Wij kunnen zeer goed begrijpen dat een aantal leden voorlopig nog 

wantrouwend zijn om te komen, maar zoals het spreekwoord het zegt: 

na regen komt zonneschijn.  

Nog een beetje moed, het komt allemaal goed. Het zal wellicht niet 

meer zoals vroeger zijn, maar daarom niet slechter. Blijf gezond en 

blijf onze Hobbyclub een warm hart toedragen. 

 

Een elleboogje, 

Jean Dewaerheid 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 



Van de gemeente Machelen ontvangen … 
 

“Graag willen we iedereen aanmoedigen om de 6 gouden regels te blijven 

volgen. Waarom? Om jezelf en je dierbaren te beschermen! 

 

Door het volgen van de 6 gouden regels bescherm je jezelf maar ook de 

meest kwetsbare mensen tegen een virus dat je misschien draagt 

zonder dat je het zelf weet.  

 

6 gouden regels 

 

• was je handen 

• hou afstand 

• beperk nauwe contacten 

• doe je activiteiten liefst buiten 

• denk aan de kwetsbare mensen 

• volg de regels over bijeenkomsten. 

 

 

Wat moet je doen als je toch ziek bent en thuis moet blijven ? 

1. Blijf thuis en heb zo weinig mogelijk contact met anderen, ook niet 

met familie. Slaap alleen. Ga niet naar school, niet naar het werk 

en niet naar een openbare plaats. Vermijd zeker contact met 

kwetsbare personen. Je blijft minstens 7 dagen thuis en zeker 

tot zolang je nog symptomen hebt. 

2. Gebruik altijd papieren zakdoekjes. Gebruik een zakdoek maar 1 

keer. Gooi hem daarna direct weg in een gesloten vuilnisbak. 

3. Moet je hoesten of niezen? Doe dat in de binnenkant van je 

elleboog of bedek je mond met een papieren zakdoek. 

4. Was je handen zo veel mogelijk met water en zeep. Was ze altijd 

direct na het hoesten, niezen of snuiten van je neus. 

5. Je kan een mondmasker dragen om je huisgenoten te beschermen. 

6. Worden je symptomen erger (bv. problemen met ademhalen, hoge 

koorts, ..)? Bel dan je huisarts. Moet je naar het ziekenhuis? Bel 

eerst naar het algemene nummer en zeg dat je een Covid-19-

patiënt bent. De dokters en verplegers maken zich dan klaar. Zo 

besmet je geen andere mensen. 



 

 

 

 RECHTSTREEKSE 

INVOER VAN DE 

WIJNBOER 
 

KWALITEIT EN PASSIE 

AAN DE BESTE PRIJS 

ZUID-FRANSE 

WIJNEN 

o.a. Languedoc, Roussillon, 

Corbières, Minervois, e.a. 

OSCAR JANSSENS 

STROMBEEKSESTEENWEG 66 

1800 KONINGSLO (VILVOORDE) 

oscarj@brutele.be   -   tel. 02.216.48.13 

OPEN IEDERE 1-ste en 3-de ZATERDAG 

van 10u30 tot 17u30 

gratis degustatie van een 6-tal wijnen 

BANCONTACT 

ONZE 

SPECIALISATIE 

mailto:oscarj@brutele.be


 

 

Wat moet je doen als iemand uit je familie of van je vrienden ziek 

is ? 

Is er bij jou thuis of bij familie of vrienden iemand ziek? Volg deze 

regels, zo worden jij of andere mensen niet besmet: 

 

1. Raak de zieke zo weinig mogelijk aan. Laat maar 1 persoon uit de 

omgeving voor de zieke zorgen. 

2. Laat iemand anders voor de zieke zorgen als je zelf tot de 

risicogroepen behoort. 

3. Zorg voor frisse lucht binnen: zet het raam van de patiënt een 

paar keer per dag 30 minuten open. 

4. Was vaak je handen. Raak je ogen, neus of mond alleen aan met 

gewassen handen. 

5. Eet apart en gebruik nooit dezelfde spullen (borden, messen, 

glazen, …) als de zieke. Gebruik ook niet dezelfde handdoek of 

lakens. 

6. Desinfecteer plaatsen die je veel aanraakt 1 keer per dag met 

javelwater van 1%, bijvoorbeeld tafel, nachtkastje, deurklink, wc-

bril. Doe hiervoor 1 eetlepel bleekmiddel (javel) in 1 liter water. 

Lees hier meer tips om je huis te poetsen. 

 

Alle info over corona vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/. 

 

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en deze eenvoudige 

regels volgt dan kunnen we samen de besmettingen stoppen. Want 

samen zijn we sterker!” 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ontsmetten/
https://www.info-coronavirus.be/nl/


 

 

 

 

 

 

  



Uit Het Laatste Nieuws van 15 september 2020. 

“In de Champagnestreek in het noorden van Frankrijk is de oogst van de 

druiven voor de schuimwijn al op 17 augustus begonnen. (bij Littière was het 

maandag 24 augustus). Hij gaat daardoor de geschiedenis in als de vroegste 

oogst ooit in de Champagnestreek. Het blijkt ook voor het derde 

opeenvolgende jaar een kwalitatief goede oogst.  

Net als in 2018 en 2019 hebben de weersomstandigheden een oogst van 

erg hoge kwaliteit voortgebracht, en dat is één van de basisvoorwaarden 

voor een goede wijn. Het jaar 2020 onderscheidt zich daarnaast door de 

veiligheidsmaatregelen als gevolg van de Covid-19-epidemie, die moesten 

worden ingevoerd voor de 120.000 seizoenarbeiders die in wijngaarden of 

perscentra werden ingezet.  

Het begin van het jaar werd 

gekenmerkt door heel veel regen 

met de natste februarimaand ooit. 

Midden maart nestelden hitte en 

droogte zich in de regio en waren 

wijnstokken 16 dagen eerder dan 

het tienjarige gemiddelde aan het 

ontkiemen. De wijnranken verloren deze voorsprong niet meer, 

integendeel: er volgde nog een uitzonderlijk snelle rijpingsdynamiek in de 

week voorafgaand aan de aankondiging van het begin van de oogst. 

Waar vorig jaar het temperatuurrecord werd verbroken met een piek van 

42,9 graden Celsius, werd dit jaar de droogste juli in de geschiedenis 

gemeten. Als gevolg van droogte zijn de trossen onder het gemiddelde 

gewicht, maar in een uitstekende gezondheid.” 

 

Ben benieuwd naar deze uitzonderlijke kwaliteit! Eerste afspraak is de 

lezing van eind oktober waarop deze champagne beschikbaar zal zijn.  

Tot dan!  

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 

http://www.hobbyclubmachelen.be/


Nieuwe capsules 

 

Voor de Hobbyclub hebben we dit keer niet minder dan drie uitgaven.  

In de reeks “Eigen Patrimonium”, hebben we in 2020 

gekozen voor de afbeelding van de Molen. Langs de 

Melkweg (dicht bij de Melkstraat in Machelen, thans 

de Emiel Dewandeleerstraat), op een boogscheut van 

het zogenaamde Hondenasiel, stond de prachtige 

windmolen van Bal. Deze verdween echter in 1923, 

maar het huisje ernaast werd herbouwd tot woonhuis 

met een herbergzaal, dat uiteraard de naam “In de 

Molen” kreeg. Daar woonden van toen af en tot in 1969 Guillaume 

Dewandeleer (1888-1955) en Jeanne Vanbinst (1892-1969). Hun zoon 

Emiel was slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, vandaar de huidige 

naam Emiel Dewandeleerstraat. 

In de jaren 1965-1975, maakte Remy Ray-Milloton er een drukbezochte 

danstent van. Daarna, in 1991, werd het een restaurant waarin Rik 

Verbesselt en Monique de beste ‘mossels’ uit het omliggende serveerden. 

Later werd het nog uitgebaat door Marc en Chantal, maar vandaag is het 

een gewoon woonhuis.  

 

De tweede uitgave van de Hobbyclub verwijst naar Vital Orolé, vandaag 

waarschijnlijk de meest bekende inwoner van Diegem.  Op 31 januari 1931 

werd Vital Orolé geboren in Leuven. In september 1956 werd hij als 

priester gewijd en op 30 september werd hij aangesteld als onderpastoor 

en later als pastoor te Diegem. 

En na ‘Woinke Turck’ – de tot op vandaag oudste Belg ooit – krijgt 

Machelen volgend jaar in 2021 een tweede ereburger. Inderdaad, op 26 

juni 2021 wordt Z.E.H. Vital Orolé door het gemeentebestuur en de hele 

Diegemse gemeenschap tot ereburger benoemd. Een welverdiende 

bekroning voor een fantastische persoon die zoveel betekent voor de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



Diegemse parochie.  Vital is ondertussen 89 jaar geworden, waarvan dus 

al 64 jaar in dienst van zijn parochie. Verleden jaar mocht hij zelfs op 

audiëntie bij de Paus! Van erkenning gesproken.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder gezegd, is Vital Orolé pas de tweede ereburger van 

Machelen. Begin deze eeuw werd Joanna Turcksin – in de volksmond 

Woinke Turck – op haar 112de verjaardag benoemd tot allereerste 

ereburger van de gemeente en zij is tot op de dag 

van vandaag met haar 112 jaar en 186 dagen nog 

steeds de oudste Belg ooit. Ze overleed op 6 

december 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

Maar we hebben nog goed nieuws voor onze verzamelaars van champagne 

capsules. “In Vino Veritas” heeft voor zijn capsule 2020 gekozen voor een 



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. 



afbeelding van een schilderij van Jan van Bijlert, genaamd ‘Jongeman 

met een glas wijn’, circa 1635-1640, privécollectie.   

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Bijlert was schilder, tekenaar, decoratieschilder (van interieurs) 

en handelaar in kunstenaarsbenodigdheden. Van Bijlert verbleef en 

werkte twee jaar in Parijs en een half jaar in Aix-en-Provence. In 1621 

woonde hij in Rome, waar hij de bijnaam Aeneas droeg. In Rome stond hij 

ook bekend als Giovanni Bilardo. 

Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer hij weer terugkeerde naar 

de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In elk geval ging hij in 

het huwelijk op 30 mei 1625 in Amsterdam met Margrita Kemings. Hij gaf 

toen op 27 jaar oud te zijn, waardoor aangenomen wordt dat Van Bijlert 

geboren is in 1597 of 1598.  

Volgens kunsthistorici leefde Van Bijlert "erg gelukkig in rijkdom en 

vrolijkheid". Hij overleefde zijn eerste echtgenote en trouwde nog enkele 

keren. Zijn laatste huwelijk was met Cecilia van Gelove. Hij werd op 13 

november 1671 in de Nicolaïkerk te Utrecht begraven. 

 

En de laatste drie nieuwe capsules verwijzen naar “De Vrouwen van 

Napoleon”.  U weet wel: die lezing van vrijdag 30 oktober in de 

polyvalente zaal van site Bosveld. Wel, “De Vrouwen van Napoleon” heeft 

als ondertitel: Sois belle et tais-toi!  Wat veel zegt vooral dan in de tijd 

van Napoleon. De drie capsules verwijzen dan ook naar de meest 

beroemde vrouwen (volgens mijn bescheiden mening niet de 





belangrijkste), met name Joséphine de Beauharnais, Maria Walewska en 

Marie Louise van Oostenrijk.     

 

 

 

1. Joséphine vicomtesse de Beauharnais werd geboren als Marie-

Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie in 1763. Deze West-Indische 

schoonheid maakte deel uit van de Parijse society en is uiteraard 

bekend als de eerste echtgenote van keizer Napoleon Bonaparte. 

 

2. Maria Walewska leefde niet lang (1786 –1817), maar wat een 

carrière! Deze Poolse gravin werd minnares van keizer Napoleon I 

Bonaparte. Samen hebben ze een zoon waarvan de erfgenamen 

vandaag nog bestaan. In haar laatste jaren trouwde ze met graaf 

Philippe Antoine d'Ornano, een invloedrijke napoleontische officier. 

 

3. Maria Louise Leopoldina Francisca Theresia Josepha Lucia (1791 –

1847) was aartshertogin van Oostenrijk en tweede echtgenote van 

Napoleon Bonaparte. Deze tweede keizerin der Fransen was tevens 

de moeder van Napoleons zoon, Napoleon II.  

 

 

Volledige info over deze dames (en de ruim 60 anderen) tijdens de lezing. 

Pikante details en anekdotes in overvloed. U bent verwittigd!  

 

Jean Dewaerheid 



 

 

Dirk De Wulf 

 
Dorpstraat 6 

1830 Machelen 

Tel. 02/ 252 37 40 

 

info@thetravelcompany.be 

 

www.thetravelcompany.be 

 

 

 

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

