Woordje van de voorzitter
Geachte leden, Beste vrienden,
Uiteraard snakken we allemaal naar de pre-covid-19-situatie. U weet wel,
de ruildagen in de cafetaria van het woonzorgcentrum, een
tentoonstelling of nog een ruilbeurs van champagnecapsules.
Wel beste mensen, er is goed nieuws op komst. Van zodra een voldoende
groot aantal mensen gevaccineerd zal zijn, zullen de maatregelen
geleidelijk aan versoepelen: kappers open, cafés, restaurants en hotels
open, opnieuw samen gezellig winkelen, op vakantie gaan …
Een voldoende groot aantal mensen …
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we binnenkort opnieuw normaal
zullen kunnen leven. Alles hangt uiteraard af van wat ‘binnenkort’
betekent. Het antwoord is heel simpel: hoe snel en hoe weer mensen
gevaccineerd, hoe korter de pijnlijke situatie die we vandaag kennen.
Het ligt niet in mijn bedoeling mensen te overtuigen. De meeste mensen
die ik ken, zijn trouwens 100% overtuigt van het nut van de vaccins. Ik
ken er ook enkelen die het zullen weigeren en dat moet men respecteren.
Maar tussen deze twee groepen is er een derde groep die een
afwachtende houding aangenomen heeft. Zij maken zich zorgen over
bijvoorbeeld de risico’s, zijn bang voor bijwerkingen, … Met de vaccinatie
die begonnen is, wordt deze groep weliswaar elke dag kleiner want ze zien
uiteraard ook dat de bijwerkingen minimaal zijn, zeker tegenover de
voordelen. Tijd dus om de laatste twijfels weg te werken.

Waarom zou ik me laten vaccineren?
Voor een optimale doeltreffendheid van het vaccin bij de bevolking en
het ontstaan van groepsimmuniteit, moet minstens 70% van de Belgen
zich laten vaccineren. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een voldoende
grote groep mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus,
waardoor het virus zeer moeilijk kan circuleren.
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Dus hoe meer gevaccineerde mensen, hoe minder verspreiding en
bijgevolg minder lockdown maatregelen. Hoe sneller de vaccinatiegraad
stijgt, hoe sneller ook de maatregelen zullen versoepelen. De versoepeling
zal echter wel stap voor stap plaatsvinden. Waarom ? Gewoonweg omdat
niet iedereen tegelijkertijd kan worden gevaccineerd.

Hoe werkt een vaccin ?
Een vaccin tegen een virale aandoening bestaat uit een onderdeeltje van
dat virus. Wanneer we mensen vaccineren, brengt men het onderdeeltje
van het virus in het menselijk lichaam in. Zo maakt ons lichaam
antistoffen aan tegen het virus. Op die manier wordt het lichaam en het
immuunsysteem klaargestoomd voor wanneer het virus echt zou aanvallen.

Welke COVID-19 vaccins zijn er?
Biontech/Pfizer, Astra Zeneca en Moderna kent iedereen al. Binnenkort
komen er nog twee bij : Curevac en Johnson & Johnson.
Alle COVID-19 vaccins werken theoretisch ongeveer via hetzelfde
principe, maar er zijn wel grote verschillen in hoe ze zijn samengesteld.
Eén ding hebben ze gelijk: allemaal gaan ze het afweersysteem trainen.

Hoe gebeurt de controle op die vaccins?
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) voert heel strenge
controles uit op alle geneesmiddelen die toegediend worden in Europa.
Dus ook op vaccins. De strenge controle richt zich op de veiligheid van
het vaccin, op de doeltreffendheid én op de kwaliteit. Als alle gegevens
van de vaccins voldoen aan de strenge controles, dan volgt er een
uitspraak van de Europese Commissie en kunnen deze vaccins worden
toegediend.
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Is de vaccinatie verplicht ?
Neen. Enkel een vaccinatie tegen polio is verplicht. Maar er zijn nog
vaccinaties die "sterk aanbevolen" zijn. Vaccins zijn een zeer veilige en
efficiënte manier om infectieziektes te bestrijden, maar geen
wondermiddelen. Geen enkel vaccin is 100 % effectief en ook de
coronavaccins zijn dat niet.

Is het vaccin veilig?
Ja, maar de hele uitleg is te lang om hier neer te pennen. Je kan best
gaan naar officiële websites (geen sociale media waar iedereen specialist
geworden is) zoals bijvoorbeeld www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie

Wat is de situatie in Machelen-Diegem?
De vaccinatiecampagne is bij ons gestart op 23 januari 2021 in
woonzorgcentrum Parkhof. Die dag werden alle bewoners gevaccineerd.
Op 28 januari werd het personeel ingeënt. De 2e vaccinatie is voorzien op
13 (bewoners) en 18 februari (personeel).
Het grootste deel van de bevolking zal zich vanaf maart kunnen laten
inenten in een centraal vaccinatiecentrum. Inwoners van MachelenDiegem zullen uitgenodigd worden in het CC Bolwerk in Vilvoorde.
Voorlopig hebben wij nog geen informatie over wie zich wanneer zal
kunnen laten vaccineren. Van zodra deze informatie bevestigd is, zal de
gemeente ons op de hoogte brengen via gerichte communicatie.
Hoop doet leven, zegt men. Vaccinatie helpt daarbij. Hou jullie
ondertussen gezond en tot … ‘binnenkort’.
Jean Dewaerheid

Het KOFFIE verhaal

Of hoe koffie het beleid van de Hobbyclub kan beïnvloeden.

Alles begon op zondag 1 maart 2020. Onze maandelijkse ruildag in
het Woonzorgcentrum houden, kon niet meer wegens een Coronavirus
van wie niemand de ware ravage had durven voorspellen. Hoe dan ook,
onze ruildag van maart organiseerden we in de polyvalente zaal van
site Bosveld.
Al meteen stond het bestuur voor een praktisch probleem: niet
iedereen drinkt een biertje of een glas champagne. Velen onder ons –
waaronder jullie voorzitter – zijn echt gesteld op een gezellig kopje
koffie. De koffie-infrastructuur van het WZC moesten we missen én
onze grote koffiezetmachine (u weet wel: de grote ketel goed voor
50 tassen) konden we niet gebruiken want daarvoor moet je veel te
lang wachten alvorens de koffie klaar is. Voor de tentoonstelling
stelt dit geen probleem, maar voor een gewone ruildag moet er veel
koffie geserveerd worden op relatief korte tijd. Als “oplossing”
stelden Christine en ikzelf voor onze eigen apparaten mee te
brengen. Dit bleek geen goed idee want onze toestellen waren niet
bepaald geschikt voor intensief gebruik. U kan het al raden: beide
toestellen lieten het afweten. Christine haar Senseo raakte na korte

tijd helemaal buiten dienst, mijn Dolce Gusto hield het nog een tijdje
vol, maar moest daarna wel voor drie weken naar fabriek voor
herstelling (gelukkig onder waarborg). Experiment dus niet vatbaar
voor herhaling.
Kort daarna was het 17 maart 2020 en ging het land op slot. De
Veiligheidsraad trof "verregaande maatregelen om de gezondheid
van alle burgers in België te beschermen”. Enkel essentiële
verplaatsingen werden nog toegestaan. Niet-essentiële winkels
werden gesloten en er kwam ook een samenscholingsverbod. Met
andere woorden: de Hobbyclub van Machelen viel stil.
Zoals jullie weten, mochten we van de gemeente onze activiteiten
herstarten in september 2020. Nog niet in de cafetaria van het
WZC want het virus was er nog steeds actief, dus opnieuw in de
polyvalente zaal. Dankzij Staf en Christine werd er mij voorgesteld
een speciale (en dure) koffiezet aan te schaffen. De ‘Bravilor’ zou
ons uit de nood helpen want deze exclusieve thermoskan kon niet
minder dan 17 liter koffie in 7 minuten tijd te voorschijn toveren.
Enig probleem was wel de kostprijs: 430 euro voor het apparaat + 104
€ voor de bijhorende thermoskan + 18 € voor de ad hoc filters.
Veel geld, maar deze
koffiemachine konden we
uiteraard ook gebruiken voor
andere activiteiten zoals onze
tentoonstelling (die in extremis
geannuleerd werd) of nog onze
Nationale Ruildag van Champagne
capsules van aanstaande 20
maart (hopelijk kan deze
doorgaan …).
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Al bij al dus een moeilijke keuze: enerzijds een zware investering,
maar aan de andere kant een ruildag zonder koffie: dat zagen we niet
zitten.
Gelukkig kregen we van de gemeente te horen dat we een
coronadossier mochten indienen. De gemeente kon inderdaad
beschikken over middelen uit het Vlaams Noodfonds, waarvoor we
misschien in aanmerking zouden kunnen komen. Hoe dan ook: er werd
een volledig dossier opgesteld, met bewijsstukken en motivatie en …
enkele weken later kregen we van het College het goede nieuws: de
gemeente ging ons de 552 € terugstorten. Waarvoor uiteraard dank
want het mag geweten zijn: de Hobbyclub Machelen verkeerde op dat
moment in financiële ademsnood. We hadden zware facturen juist
betaald (waaronder de aankoop van onze champagne) en er kwamen
geen inkomsten binnen (noch van de verkoop van die champagne, noch
van de sponsors, noch van de afgelaste activiteiten). Wees gerust:
momenteel zitten we financieel terug goed.

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

En de toekomst?
Dat is - sorry voor de woordspeling - koffiedik kijken.

Maar één ding is zeker: als we ons volgende keer zien, dan zal de
koffie een bijzondere smaak hebben: een koffie met een verhaal. In
afwachting geef ik jullie enkele tips over koffie.

1. Wist u dat koffiedrinkers minder kans maken om een ernstige
ziekte te krijgen? Veel koffie drinken als tegengif voor
COVID-19 zal weliswaar niet helpen, maar binnenkort is het
vaccin beschikbaar.
2. Een kopje koffie kan je helpen om je minder moe te voelen en
het doet je energieniveau de hoogte ingaan (dankzij de cafeïne).
3. Koffie kan diverse aspecten van de hersenfunctie verbeteren,
zoals het geheugen en de gemoedstoestand, maar ook de
waakzaamheid en de reactietijd.
4. Een sterk koffietje kan fysieke prestaties aanzienlijk
verbeteren.
5. Koffiedrinkers lopen een verminderd risico op het krijgen van
diabetes type 2 en wie veel koffie drinkt, zou tot 65 procent
minder kans hebben om Alzheimer te krijgen.
6. Wie regelmatig een kopje (cafeïnevrije) koffie drinkt loopt
minder risico op het krijgen van Parkinson.
7. Koffiedrinkers maken bovendien minder kans om cirrose te
krijgen en de ontwikkeling van lever- en darmkanker kan worden
ingeperkt door koffie te drinken.
8. Het is verder bewezen dat koffie de bloeddruk lichtjes kan
verhogen. Dit is dus interessant als je een lage bloeddruk hebt,
hé.

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.

Aangezien het feit dat koffiedrinkers minder kans hebben om
bepaalde ziektes te krijgen, is het dus logisch dat koffie kan helpen
om langer te leven.
Maar …
Overmatig koffie drinken heeft ook gekende nadelen. Te veel cafeïne
kan inderdaad leiden tot slapeloosheid, een onrustig gevoel,
angstgevoelens of nog hoofdpijn.
Welk soort koffie is dus gezondst? Wel, specialisten beweren dat de
gezondste koffie zwarte koffie is, zonder suiker, zoetstof of melk.
Lust je echt geen zwarte koffie? Voeg dan een beetje stevia bij. Ter
vervanging van melk kun je een scheutje ongezoete amandelmelk
gebruiken.
En hoeveel koffie mag ik per dag?
Specialisten raden aan: niet meer dan 4 koppen per dag te drinken,
maar hierbij moet je wel rekening houden met verschillende factoren
zoals de grootte van je kop koffie, je leeftijd of nog de manier
waarop de koffie is gezet.
Voor dit laatste zit je echter goed bij de Hobbyclub want wij
beschikken nu over een Bravilor toestel !
Gezondheid !

Jean Dewaerheid

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.

Iedereen kent het wapen van James Bond.
Of niet.
Het Bond pistool was aanvankelijk een Beretta .25, maar werd al
gauw vervangen door een Walther PPK 7.65 mm. Vanaf Tomorrow
Never Dies tot Quantum of Solace heeft 007 een Walther P99 en in
Skyfall gebruikt hij weer een Walther PPK.

Wat zijn de andere voorkeuren van James Bond?
In de boeken van Fleming dronk de geheim
agent Taittinger. Eigenlijk at en dronk 007
alles waar Ian Fleming verzot op was en
Taittinger was nu eenmaal Fleming’s favoriete
champagnemerk. Op het witte doek dronk
James Bond dus aanvankelijk Taittinger, tot
in 1963. In dat jaar werd er in From Russia
with love een vergiftigd glas Taittinger
geschonken. Voor het champagnemerk was dit
de reden om de samenwerking met MI6 stop
te zetten!
En dus dronk James Bond vanaf dan Dom Pérignon. Hij deed dit
onder andere in: Dr. No, Goldfinger, Thunderball, You only live twice,
On Her Majesty's Secret Service, The Man with the Golden Gun en
The Spy Who Loved Me.
Vanaf 1979 wordt Bond een loyale Bollinger-drinker. Het merk is
sindsdien onlosmakelijk met 007 verbonden. Dit is dus een
sponsorship van meer dan 40 jaar! Niet vergeten dat James Bond
werkt in opdracht van de “Secret Services" van HM the Queen of
England en aangezien Bollinger daarvan de hofchampagne is … Op
elke Bollinger fles staat trouwens het logo van het Britse hof !

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

Films waarin Bollinger werd geschonken zijn: Live and Let Die,
Moonraker, A View to a Kill, A License to Kill, The Living Daylights,
Goldeneye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die
Another Day, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall.

Het is stilaan een gewoonte geworden bij Bollinger om enkele speciale
edities van hun champagne in een Bond kleurtje op de markt te
brengen. Ter ere van hun uitzonderlijke samenwerking of om een
nieuwe film te promoten. Zo bracht Bollinger ter promotie van de
film Spectre de Millesime 2009 uit in een luxe koeler!
Meer info hierover op
https://www.jamesbondlifestyle.com/product/champagne-bollinger

Binnenkort verschijnt de 25ste Bond film No
Time To Die. Het verhaal?
007 heeft de actieve dienst als geheim agent
verlaten. Zijn oude vriend Felix Leiter van de
CIA zoekt hem echter op en roept de hulp van
Bond in bij een ontvoeringszaak. De zoektocht
leidt naar het spoor van een mysterieuze
schurk, gewapend met gevaarlijke nieuwe
technologie. Goed om weten is dat de muziek
gecomponeerd werd door Hans Zimmer en dat
Billie Eilish de titelsong zingt.
Eigenlijk werd de film meermaals uitgesteld (o.a. wegens corona). In
januari 2021 werd de release gepland op 8 oktober 2021. Hopelijk is
de sanitaire crisis dan achter de rug. In elk geval de Bollinger 007
Limited Edition champagne staat klaar.
Bollinger liet al weten dat deze uitgave drie
iconen samenbrengt: de Bollinger Signature
Special Cuvée, de Aston Martin DB5 en de
legendarische Britse geheim agent James
Bond, alias de Brit Daniel Craig. Voor de
liefhebbers: de fles wordt verkocht aan 50 €
(+ verzending).

Wie interesse heeft in onze champagne, geen
probleem. Wij bieden die aan 22 € de fles, een
doos aan 120 €. Laat maar weten.

Jean Dewaerheid

