
 



 



 

VERHUIS naar de CAFETARIA 

van het RUSTHUIS PARKHOF 
 

 

 

Beste iedereen,  

 

Zoals eerder al duidelijk gemaakt, konden we voor onze maandelijkse ruildag 

geen beroep meer doen op de Site Bosveld.  

We konden verhuizen naar de gebouwen van het nieuwe GISO in Diegem, maar 

aangezien dat heel wat van onze leden in Machelen woonachtig zijn, was deze 

mogelijkheid niet ideaal. Van het gemeentebestuur kregen we het voorstel onze 

vergaderingen te houden in de CAFETARIA van het RUSTHUIS PARKHOF, 

Koningin Fabiolalaan 62 te Machelen.  

 

Na enkele maanden proefperiode mogen we vaststellen dat deze laatste optie 

duidelijk de voorkeur kreeg zowel van de bestuursleden als van de leden.  

Deze locatie biedt inderdaad tal van voordelen. Een centrale ligging, gemakkelijk 

bereikbaar te voet, per fiets en per auto, een aangename cafetaria met 

functionele bar, royale zitplaatsen, Wc’s … 

Voor de bestuursleden was het wel eventjes aanpassen, maar ook voor ons zijn 

de voordelen legio. Alles is op de gelijkvloers (dus geen trappen meer), geen 

sleuren meer van bakken drank en op termijn kunnen we onze materiaalkast 

meebrengen.  

Groot nadeel is evenwel dat we de tarieven van het WZC moeten hanteren. Een 

goede zaak voor de portemonnee van de leden want de drankjes zijn goedkoper 

geworden, maar een verliespost voor de kassa van de vereniging. Dit zullen we 

hoogstwaarschijnlijk compenseren door een verhoging van het lidgeld, maar 

daarover later.   

 

Voor alle duidelijkheid: onze Tentoonstelling van eind oktober vindt nog steeds 

plaats in de Polyvalente zaal van site Bosveld (zie inschrijvingsformulier).  

 

 

Jean Dewaerheid 

voorzitter 



 

 

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/


Afmetingen :

vitrinekasten 3

Panelen 100 * 120

Tafels 180 * 80

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

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.

Het bestuur zal de beschikbare oppervlakte verdelen volgens het aantal inzendingen.

TENTOONSTELLING OP 26 en 27 OKTOBER 2019

TENTOONSTELLING van 26 en 27 OKTOBER 2019

De deelnamebon moet ten laatste op 15 oktober ingeleverd worden.

Tafeldoeken zijn voorzien voor de tafels.

NAGELEN EN NIETEN ZIJN VERBODEN.

Thema: La Belle Epoque

BOSVELD HEIRBAAN 9 MACHELEN

TENTOONSTELLING enkel in de Polyvalente zaal

Tentoongestelde items mogen GEEN ZICHTBARE PRIJSVERMELDING hebben. 



  



CHAMPAGNE CAPSULESREEKS “EIGEN PATRIMONIUM” 

 

Deze reeks begon in 2014-15 met de capsule “Beaulieu”, verwijzend naar 

het prachtig gerenoveerde Kasteel aan de Woluwelaan in Machelen.  

Kasteel Beaulieu is een barok kasteel uit het derde kwart van de 17de 

eeuw. Het waterslot stond op de oever van de Woluwe met uitzicht op de 

Zennevallei.  De mooie omgeving van vroeger (beau lieu) is destijds 

veranderd in een woonwijk en een verloederde industriezone. De 

aanliggende tuinen en bijgebouwen zijn allen verdwenen. Na een lang verval in de 20ste eeuw 

werd het kasteel begin deze eeuw gerenoveerd. Het kasteel staat o.a. bekend om zijn 17de 

eeuwse zolderingspanelen, die de heldendaden van Hercules uitbeelden. De gevel is versierd 

met Dorische zuilen en barokmotieven. Het slot werd gebouwd in opdracht van graaf L.C. van 

Turn en Tassis, de 7de erfelijke opper-

intendent van het keizerlijke postwezen, 

wiens praalgraf zich bevind in de Zavelkerk 

te Brussel. In 1693, tijdens de strijd tegen 

Lodewijk XIV, vestigde Willem III van 

Engeland er zijn hoofdkwartier. Het 

kasteel werd door de Vlaamse regering in 

erfpacht gegeven aan een privé promotor 

die het restaureerde. 

 

2015-16: capsule Kasteel Marga Diegem  

Van de middeleeuwse waterburcht staat enkel nog het zandstenen 

toegangsgebouw uit de 15de eeuw overeind, het zogenaamde 

"Margapaviljoen" (sinds 1939 beschermd). De laatste bewoner 

'Marga' gaf er zijn naam aan. Het 

gebouw werd in 1939 als beschermd 

monument genoteerd. 

In 1953 werd het aangekocht door 

het gemeentebestuur dat in 1968 

de beslissing nam het in te richten als cultureel- en 

ontspanningscentrum voor de bevolking. Het omvat een 

ontvangstzaal, een vergaderlokaal en geschikte ruimten voor 

tentoonstellingen en kunstmanifestaties. Het goed wordt 

omringd door een mooie vijver, waar dagelijks talrijke 

hengelaars te vinden zijn. 

 



Wij danken iedereen die 

zich nu al aangesloten 

heeft bij TROOPER 

 

DE KAS VAN HOBBYCLUB MACHELEN SPIJZEN, ZONDER € 1 

EXTRA UIT TE GEVEN.  

Momenteel hebben we al  …  € kunnen verdienen.  
Voor wie nog niet overtuigd is, nog maar even de werkwijze 

herinneren:  

 

1. Ga naar www.trooper.be 

2. Zoek via postcode 1830 naar de Hobbyclub. 

3. Op deze pagina staan links naar meer dan 70 webshops. 

4. Klik op de webshop waar je aankopen wil doen.  

5. Je kan nu de aankopen doen zoals gewoonlijk.  

6. Van elke aankoop die je doet, gaat er een percentje naar 

de Hobbyclub. 

7. Nogmaals van harte bedankt dat je ons steunt.  

 

 

 

Jean Dewaerheid  

 

http://www.trooper.be/


 

 

2016-17: De “Sint-Gertrudis kerk” (sinds 1937 

beschermd) is een gotisch monument, opgetrokken in 

kruisvorm. Omwille van haar artistieke waarde werd 

de kerk als monument geklasseerd door de Commissie 

van Kunst & Oudheidkunde. Uit oude oorkonden die 

men kon terugvinden in de 

goed bewaarde archieven 

van de Sint-

Gertrudiskerk, kon 

worden afgeleid dat de 

kerk werd gebouwd 

omstreeks 1224 

(bescheiden uitvoering). 

 

 

 

2017-18: Sint-Catharina Kerk in Diegem  

 

Deze laatgotische kerk (sinds 

1938 beschermd), met haar 

middeleeuwse fresco's, is sinds 

de 16de eeuw een druk bezochte 

bedevaartsplaats naar Sint-

Cornelius. De kerk werd gebouwd 

tussen 1450 en 1543, op een helling tegenover de 

middeleeuwse waterburcht, in mooie witgrijze 

natuursteen uit de plaatselijke groeven. De 

plattegrond vertoont de vorm van een Latijns kruis, 

zoals bij de traditionele basilieken. De sierlijke 

torenspits (64 meter hoog) met zijn originele pinakels, 

dateert van 1654 en is een unicum in het Belgische 

landschap.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 



 

2019 Kasteel Pellenberg 

Dit kasteel zou wel eens het oudste gebouw van Machelen kunnen zijn. 

Pellenberg is immers de voortzetting van de oude dorpsburcht van 

Machelen, die 

aanleiding zou 

geven tot het 

stichten van de 

eerste dorpskern. 

Het kasteel werd in 1986 door het 

gemeentebestuur aangekocht in 

vervallen toestand. Het werd volledig 

gerestaureerd en ingericht als socio-

cultureel centrum, waarin tevens de 

openbare bibliotheek werd 

ondergebracht. 

 

 

Capsule nummer zes betreft de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van 7 Smarten. 

 

Deze moderne kerk van Diegem-Lo werd gebouwd van 

1928 tot 1929. Als basis werd de Romeinse bouwtrant 

genomen. De moderne techniek liet toe alle pilaren uit 

te schakelen. De kerk is opgebouwd uit zandsteen 

vanuit Diegem. Een grote hoeveelheid zandsteen is 

afkomstig van de muur, die vroeger het domein van 

kasteel Beaulieu afsloot. In deze kerk staat een mooi 

orgel met blaasbalg, dat in 1979 bij K.B. als 

beschermd monument werd 

geklasseerd. 

 

 

 

  

 

Jean Dewaerheid 



 

 

 

 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


MACHELEN GEDURENDE DE TWEEDE WERELDOORLOG     DEEL  3 

 

Ieder voelde dat de bevrijding nabij was. Op zondag 3 september 1944, Machelen 

staat in rep en roer! De Engelse troepen trokken Brussel binnen! Maar in onze 

gemeente werd er door de Duitse soldaten veel in brand gestoken, de ene ontploffing 

volgde op de andere. Vele paarden werden opgeëist en de boeren moesten met paard 

en kar de laatste kostbaarheden en goederen van de Duitsers vervoeren. ’ s Avonds 

werd er veel gestolen in de fabrieken die open stonden. Na een tijd begonnen de 

Duitsers de burgers te beschieten.  

Maandag 4 september 1945, op de grote steenweg van Vilvoorde naar Brussel 

wapperde al onze nationale driekleur. ’ s Namiddags rond 15 u kwamen de eerste 

leden van de Witte Brigade (patriotten) de gemeente Machelen binnen. Een 300-tal 

Duitse soldaten zaten nog bij hun afweergeschut in de velden van Machelen maar 

wilden zich niet overgeven. Wel waren er ondertussen 2 Engelse tanks de gemeente 

binnen gereden. Ondertussen waren leden van de Witte Brigade bezig Duitsgezinden 

op te halen en ze in het gemeentehuis onder te brengen. 

De nacht van maandag 4 september op dinsdag 5 september 1944 werd onvergetelijk. 

Van uit Machelen begonnen de Duitsers Brussel te beschieten. Om halfeen lieten ze 

hun kannonen ontploffen en vluchtten weg. Zij werden later in de gemeente Perk 

gevangengenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontploft kanon (foto van en met Maria-Laura Van Quickenborne) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



5 september, ’ s morgens om 6 uur, werden een uur lang de klokken 

geluid en ons dorp was in volle feest. ’ s Namiddag ging de 

vredestoet uit en de vroegere burgemeester George Meert werd 

opnieuw in eer hersteld. De vreugde was niet volledig. De mensen 

dachten nog te veel aan hun afwezigen. 

 

Stilaan kwamen de werklieden en krijgsgevangenen vanuit Duitsland terug.  

Op 8 mei 1945 scheen de vrijheidszon voor allen.     

 

 

  

  

   

  

  

  

                             

 

 

 

Roger Geraerts (tekst) en Jean Dewaerheid (beelden) 



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 4 staat: 

 

Uiteraard kun je een Rolls Royce zo luxe maken als je zelf wilt. Ook 

Gurkha kent een sigaar die nog duurder is dan haar Her Majesty’s 

Reserve en deze uitzonderlijke sigaar draagt de naam: Black Dragon.  

Met zijn indrukwekkende 1000 euro per stuk is deze sigaar een van de 

zeldzaamste en meest unieke premium sigaren. En staat dan ook goed op 

deze vierde plek in de lijst van de tien duurste sigaren ter wereld. 

De Black Dragon heeft een Connecticut Broadleaf Maduro dekblad, een 

Cameroon omblad en een Dominicaans binnengoed. Alle drie de onderdelen 

hebben vijf jaar gerijpt voordat ze meegenomen worden in de productie. 

Vindt u een doos met twintig sigaren wat aan de lage kant? Geen nood: 

het is ook mogelijk een doos van de Black Dragon te kopen met maar 

liefst 100 stuks. U bent dan wel 100.000 € kwijt. 

 

Jean Dewaerheid 



 

 

 

 

 

 

  



Voorlaatste deel van de bijdrage bijzondere postzegels uit Bhutan.   

Sommige van de ontwerpen van Todd roken sterk naar rozen door 

geparfumeerde inkt, terwijl de beroemdste editie geluid maakte: in 1972 

verschenen er inderdaad postzegels op grammofoonplaatjes!  

Vijf kleine platen voor de gewone 

post en 2 grotere voor de 

luchtpost. Met de zeer gewilde 7 

plaatjes kon de ontvanger het 

Nationale Volkslied en diverse 

andere lokale liedjes uit Bhutan 

afspelen. Deze uitgave, liefkozend 

de pratende zegels genoemd, was 

een regelrechte hit. 

In ons tijdschrift van december 

krijgt u de laatste bijdrage over 

deze opmerkelijke Bhutan zegels, 

meer bepaald de pratende 

postzegels! 

 

 

Mr. Todd en zijn echtgenote Susie,  

in Bhutan in 1955. 

 

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 

 

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



