
 



  



Woordje van de voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Jullie krijgen dit tijdschrift van december in november. Dit heeft 

uiteraard te maken met de corona-actualiteit.  

We proberen zoveel mogelijk leden te informeren via mail, facebook 

en website, maar niet iedereen gebruikt internet. Vandaar dit 

vervroegde nummer. Ik ga dan ook van de gelegenheid gebruik maken 

om mijn allerbeste wensen over te maken voor het … komende nieuwe 

jaar.  

 

In het tijdschrift van maart, schreef ik 

“Vandaag – 13 maart – volgen we de beslissingen van de nationale 

veiligheidsraad en zien we ons verplicht onze ruildagen in het 

Woonzorgcentrum van Machelen voorlopig af te lasten. Uiteraard 

zullen we jullie informeren wanneer we onze activiteiten kunnen 

hervatten.” 

In het tijdschrift van juni, schreef ik  

“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.” 

In september luidde de boodschap nog iets positiever 

“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.” 

Met andere woorden: het was wennen aan de nieuwe situatie van 

mondmaskers, afstand houden en zoveel als mogelijk alles 

ontsmetten. Iedereen moest zich op voorhand inschrijven want de 

plaatsen waren beperkt. Maar we deden het!  Een eerste ruildag in 

september, een tweede in oktober en dan ineens de opdoffer van 

formaat. Op donderdag 29 oktober moesten we het besluit nemen de 

mini tentoonstelling van 24 uur later te annuleren ! 

Alle indoor activiteiten verboden, Bosveld ging dicht. Daarbij nog een 

avondklok tussen 22 uur en 6 uur (in Machelen) en een 

samenscholingsverbod vanaf 4 personen.  

Ondertussen hadden we er alles aan gedaan om jullie toch een mooi 

programma aan te bieden. De receptie werd vervangen door een 

lezing van de voorzitter, de tentoonstelling – door gebrek aan 

deelnemers – werd vervangen door een ruilbeurs van champagne 

capsules, het optreden van het jeugdensemble van de Harmonie (had 

een verassing moeten zijn) en de voordracht van Roger Geraerts 

moesten eveneens geannuleerd worden.  

 

De Nederlandse schrijfster Roos Smeets schreef onlangs een 

treffend gedicht 

Corona 

Zoveel meningen 

Zoveel andere inzichten 

Zoveel chaos is ontstaan 

En het kan me weinig schelen 



Wie er gelijk heeft … 

Zolang we maar ooit op een dag … 

Weer gewoon verder kunnen gaan ! 

 

Mooie samenvatting, niet?  

  

Mijn beste wensen voor 2021 dan ? 

Blijf gezond  

Gebruik je boerenverstand 

Neem geen onnodige risico’s.  

Zorg goed voor jezelf. 

Zorg goed voor elkaar. 

Samen zullen we er geraken! 

 

En nogmaals herhalen (misschien tot vervelens toe):  

 

1. Was vaak je handen met water en zeep.  

2. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog. 

3. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus. 

4. Houd 1,5 meter afstand. 

5. Draag een mondmasker waar het verplicht is en op drukke 

openbare plaatsen. 

6. Beperk je sociale contacten en houd ook daar voldoende 

afstand. 

7. Spreek buiten af. Kan dit niet? Verlucht de ruimte dan goed. 

 

Jean Dewaerheid 



 

 

 

 

 

 

  



Tijdens dit bewogen jaar met dit lelijke virus is jullie bestuur niet bij de pakken 

blijven zitten.  

Via www.praatbox.be hebben we inderdaad heel veel kunnen bespreken en 

realiseren. Analyse van de situatie, organiseren van twee ruildagen in september 

en oktober (weliswaar in aangepaste versie met beperkt publiek) en het op punt 

stellen van een mini-tentoonstelling die zoals eerder gezegd in extremis werd 

geannuleerd door overmacht.  

Vandaag (1 november) is het koffiedik kijken naar de nabije toekomst. Het is dit 

lelijke virus dat bepaalt met wie we in contact mogen komen of waar we naartoe 

kunnen gaan. Dit lelijke virus spaart niemand, zoveel is duidelijk. Machelen is 

trouwens de zwaarst getroffen gemeente van Vlaanderen geworden in deze 

coronacrisis! (vandaag 2.734 besmettingen op 100.000 inwoners). Vandaar dat 

het Schepencollege dan ook drastische maatregelen nam. De lijst is te lang om op 

te sommen, maar alle info vindt u op de website www.machelen.be   

Wat hebben wij besloten?  

1. Het lidgeld van 2020 wordt verlengd naar volgend jaar. U gaat dus geen 

lidgeld betalen voor 2021.  

2. Logischerwijze kunnen de getrouwheidspremies ook niet uitgekeerd 

worden.     

3. Onze sponsors krijgen een extra jaar gratis.  

4. De nieuwe champagne is vanaf heden beschikbaar. Enkel per fles of doos, 

geen afzonderlijke capsules). 

In het tijdschrift van september kreeg u al de uitvoerige informatie over de 

verschillende capsules. Het zijn er in totaal niet minder dan 7.  

• De Molen (Hobbyclub) 

• Vital Orolé (Hobbyclub) 

• Woinke Turck (Hobbyclub) 

• Jongeman met glas wijn (In Vino Veritas) 

• En de driedelige reeks ‘Vrouwen van Napoleon’ (Jean Dewaerheid) 

Hoe kunt u deze flessen/dozen bekomen? 

Zoals gewoonlijk krijgen onze leden de primeur (in andere tijden start de 

verkoop met de receptie van de Tentoonstelling). 

Staf en Christine hebben zich vrijwilliger gesteld om de flessen bij hen thuis op 

te halen. Wegens Corona vragen we u ze eerst te contacteren voor een afspraak 

(via gustaaf.humbeeck@proximus.be of 0472.48.41.35). De verkoop geschiedt in 

http://www.praatbox.be/
http://www.machelen.be/
mailto:gustaaf.humbeeck@proximus.be


 

 

 

 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


hun garage. Houd sowieso de veilige afstand en draag uw mondmasker ! Betaling 

is cash. 

 

Beste leden,  

 

Het winteruur heeft zijn intrede gedaan en de herfst toont ons hoe mooi de 

natuur kan zijn. Binnen zetten we de thermostaat enkele graden hoger en we 

kunnen het ook gezellig houden. Geniet van een kopje koffie, een stukje taart. 

Telefoneer naar je vriend of buur en … kijk naar het half volle glas. Via Okra 

Machelen kreeg ik een mooie tekst in mijn bus, heel toepasselijk voor een dag als 

vandaag (1 november – Allerheiligen) waarbij we terug denken aan diegenen die 

ons verlaten hebben. 

 

Je kan huilen omdat zij er niet meer zijn 

Of je kan glimlachen omdat ze geleefd hebben. 

Je kan je ogen sluiten en bidden dat ze terug zouden komen, 

Of je ogen openen en kijken naar wat ze nagelaten hebben. 

Je hart kan leeg zijn omdat je ze niet meer kan zien, 

Of vol van liefde die je met hen gedeeld hebt. 

Je kan je rug naar morgen toekeren en gisteren leven 

Of je kan gelukkig zijn voor morgen omdat er een gisteren was. 

Je kan enkel herinneren dat ze heengegaan zijn, 

Of de herinneringen aan hen koesteren en ze verder laten leven. 

Je kan werken en je gedachten afsluiten, je leeg voelen 

Of je kan doen wat zij zouden gewild hebben: 

Lachen, je ogen openen, liefhebben en verder gaan. 

 

Wel, laat ons dat nu maar doen !  

 

 Jean Dewaerheid 



 



Grootte van Champagneflessen. 

Iedereen kent wellicht de standaardfles van 75 cl.               

Waarschijnlijk ook de magnum (anderhalve liter) en misschien zelfs 

de jerobeam (4 flessen champagne). Maar de andere flessen?  

Ik vermoed dat u wel al eens een “piccolo” (20 cl) of nog een 

“fillette” (37,5 cl) gezien hebt? Dat zal dan geweest zijn in een 

restaurant of in het vliegtuig, want die flessenformaten vindt men 

niet echt in de gewone handel.  

De andere flessen met een heel grote inhoud zijn zeldzamer en 

sommige, van een heel ongewoon formaat, worden enkel gemaakt in 

opdracht voor speciale gebeurtenissen. U vindt ze als u direct bij de 

producenten langsgaat. Hun namen zijn geïnspireerd door de figuren 

uit het Oude Testament. Het zijn:  

• De Methusalem: 6 liter (8 flessen Champagne) 

• De Salmanazar: 9 liter (12 flessen Champagne) 

• De Balthazar: 12 liter (16 flessen Champagne) 

• De Nebukadnezar: 15 liter (20 flessen Champagne) 

Deze 15 liter is wel iets speciaals want zijn gewicht bedraagt 

eveneens 15 kilo. Verder hebben we  

• De Salomon: 18 liter (24 flessen Champagne) 

• De Souverain: 26,25 liter (35 flessen Champagne) 

• De Primat: 27 liter (36 flessen Champagne) en 

• De Melchizedek: 30 liter (40 flessen Champagne) 

Al deze flessen zijn bijzonder sterk want ze moeten een druk van 

vijf atmosfeer aankunnen. Ze worden met de hand geblazen en de 

wijnhuizen zien ze graag terugkomen (vandaar het statiegeld).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 



Maar wie waren die Bijbelse figuren?  

Metusalem (ook Matusalem, Metusalach of Metuselach) werd volgens 

de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 5:21-27) maar liefst 969 jaar oud en 

was een voorvader van Noah en daarmee van alle na hem levende 

mensen. Vandaar ook het gezegde “Zo oud als Metusalem".  

De Salmanazar champagne fles is vernoemd naar één van de vijf 

Assyrische koningen uit de Bijbel. Hij wordt herinnerd als een grote 

bouwer en had een belangrijke rol ruim 800 jaar voor Christus. Zoals 

eerder gezegd, komt deze Salmanazar champagne overeen met 12 

standaard flessen. Best deze fles te ontkurken wanneer alle gasten 

aanwezig zijn. Indruk gegarandeerd.  

De Balthazar champagne staat gelijk aan 16 standaard flessen, maar 

zoveel imposanter en spectaculairder om te ontkurken. Met zijn 

royale 12 liter kunt u genoeg champagne glazen vullen. De oorsprong 

van de naam Balthazar is niet helemaal duidelijk. Balthazar zou 

kunnen verwijzen naar één van de drie koningen in het kerstverhaal, 

maar volgens mijn bescheiden mening, wordt er verwezen naar de 

laatste koning van Babylonië (539 v. Chr.). Deze werd verslagen door 

Cyrus, de Perzische koning. Omdat Balthasar tijdens het beleg zijn 

tijd doorbracht met feesten, wordt er vandaag nog in Frankrijk 

gesproken van “un festin de Balthazar", al dan niet met champagne.  

De Nabuchodonosor dankt zijn naam uiteraard aan Nabuchodonosor 

II, ook wel de “Grote” genoemd. Hij was koning van Chaldee van 605 

tot 562 v. Chr. en het is dankzij hem dat Babylonië de metropolis van 

het Westen geworden is. Verdi heeft inspiratie geput uit deze 

geschiedenis in zijn opera Nabucco, die in 1842 is opgevoerd. 

De Salomon fles wordt vernoemd naar koning Salomo van Israël, de 

zoon van David. Deze fles weegt maar liefst 43 kilo en is 85 cm x 23 

cm groot, maar wordt bijna niet meer geproduceerd. Vraag en 

aanbod.  

De grootste champagnefles heet Melchizedek wat in het Hebreeuws 

betekent “Koning van rechtvaardigheid". Melchizedek was volgens 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. 



traditie in de Hebreeuwse Bijbel ten tijde van aartsvader Abraham 

de "Koning van Salem". Een andere naam voor dezelfde fles is Midas. 

Een Midas, of Melchizedek, is dus een fles van wel 30 liter. Lang niet 

elk champagnemerk maakt zo’n fles. Mocht je interesse hebben, zou 

ik aanraden contact te nemen met de wijnboer voor een offerte. Hou 

niettemin rekening met het feit dat deze gouden fles een meter hoog 

is, een omtrek van 84 centimeter heeft en wel een kleine 45 kilo 

weegt. In je eentje een champagneflûte inschenken zal dus niet 

lukken, je hebt sowieso versterking nodig (hint).  

Ik schat dat je met deze Midas of Malchizedek iets meer dan 240 

genereuze champagneflûtes kan vullen. Misschien toch beter 40 

flessen van 75 cl te kopen …   

En dan (vooral in deze Corona tijden) … op uw gezondheid !  

 

Jean Dewaerheid 





Voor onze liefhebbers van SIGARENBANDJES …  

een 10-delige reeks van de duurste sigaren ter wereld ! 

 

We zijn uiteindelijk aangekomen bij de duurste sigaren ter wereld. Deze 

bijzondere collectie van Maya sigaren is in 2012 ontdekt in Guatemala. Hier vond 

een groep archeologen verbonden aan de Universiteit van Tampa een 

aardewerken pot met daarop de tekst ‘Sicars’. 

Na het openen van de pot werd duidelijk dat het om 800 perfect bewaard 

gebleven sigaren ging. De sigaren zijn ongeveer 600 jaar oud ! 

 Na onderzoek is zelfs gebleken dat de sigaren in dusdanig goede conditie 

verkeerden, dat ze gewoon gerookt konden worden.  

 

 

 

Op een veiling is de bijzondere collectie uiteindelijk voor $507.000 verkocht aan 

Gary Liotta, eigenaar van de Santiago Cigar Factory. 

 

De vraag is natuurlijk wie ooit dit bijzondere stukje geschiedenis op durft te 

roken. 

 

Jean Dewaerheid 



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. 



“Dit zijn niet zomaar
paddenstoelen met witte stippen”

Uitgifte datum
(26/10/2020)

Eén rendier, twee stijlen

Van Dal Dymphna



 
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/


Markante begraafplaatsen

Geen Sinterklaas
zonder speculaas

Uitgifte datum
(26/10/2020)

Van Dal Dymphna



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/


Van Dal Dymphna



 

 

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/



