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VVVoorwoord 

 

Het thema van deze editie van het Druivenfestival, „HoeilANDERS bekeken’, 

bracht ons op het idee een tentoonstelling te organiseren met uitsluitend 

verzamelingen van Hoeilanders. Dit leverde een heel gevarieerde expositie 

op! Je kan het zo gek niet bedenken, of iemand verzamelt het wel. In dit 

boekje, waarin de verzamelingen alfabetisch werden gerangschikt, vindt u 

telkens een woordje uitleg van de verzamelaar zelf. Bij het bezoek krijgt u 

eveneens een overzicht met waar u welke verzameling kan terugvinden. 

Meestal worden niet de volledige verzamelingen tentoongesteld wegens 

organisatorische redenen. Deze tentoonstelling geeft echter wel een goed 

beeld van de collecties waar deze rasechte Hoeilanders uren aan werken 

in hun vrije tijd, vaak al tientallen jaren lang. Vandaag kijkt u als het ware 

binnen bij deze verzamelaars! Zij zijn ook steeds op zoek naar nieuwe 

stukken om hun collecties verder uit te breiden. Wie graag in contact wil 

komen met één van hen, kan steeds terecht bij Hilde Weygaerts van de 

cultuurdienst van Hoeilaart.  

Bij enkele verzamelingen ziet u het icoontje staan. Dit betekent dat 

er tussen de verzamelobjecten een „ander voorwerp‟ ligt; iets wat er niet 

thuishoort. Aan u om te achterhalen welk voorwerp dit is!  

Natuurlijk kon deze tentoonstelling niet tot stand komen zonder de me-

dewerking van heel wat verzamelaars. Wij wensen hen dan ook van harte 

te danken! 

Kijk rustig rond en laat u verrassen met deze andere kijk op Hoeilanders. 

Wie weet zet het ook u aan om iets te gaan verzamelen? We wensen u 

alvast veel plezier toe! 

Het Druivencomité 
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TTTinnen soldaatjes/Wargamesfiguren 25mm - Marcel Gerritsen 

Mijn collectie bestaat uit miniatuursoldaten uit de bekendste periodes van de geschiede-

nis, van de Klassieke Oudheid tot de Tweede Wereldoorlog, met een sterke nadruk op 

de tijd van Napoleon. Ruim 35 jaar geleden startte ik met deze verzameling die intussen 

meer dan 20 000 figuren omvat waarvan 75% uit de periode van 1800 tot 1815. De 

figuren komen uit Groot-Brittannië en worden gemaakt door gespecialiseerde firma‟s 

zoals Wargames Foundry, Front Rank en Perry Miniatures. Alle figuren zijn handbeschil-

derd en vormen een nauwgezette weergave van de historische uniformen. Ze staan niet 

op zichzelf, maar worden gegroepeerd in historische eenheden. Deze worden gebruikt 

voor het spel “wargames” waarbij historische veldslagen met miniatuursoldaten in een 

soort van schaakspel (met geluksfactor) opnieuw worden uitgevochten. 

 

   

WWWijwatervaatjes - Christiane Vandervoort 

Heel toevallig ben ik met deze verzameling begonnen, toen ik vernam op 

de radio dat iemand deze verzamelde.  Dankzij vrienden, kennissen en 

familieleden heb ik al een enorme collectie kunnen verzamelen.  Uiteraard 

heb ik er ook al enorm veel gekocht in winkels of op rommelmark-

ten waar ik erg naar uitkijk en mijn plezier in vind.  Ik heb zeker al hon-

derden verschillende wijwatervaatjes en hoop mijn verzameling nog heel 

veel uit te kunnen breiden.  

WWWOI ‘14 - ’18 - Gaston Petak 

Het bijwonen van een tentoonstelling in 1993 in de gemeente Pervijze over De Grote 

Oorlog en de ellende in de Belgische Westhoek heeft er mij toe aangezet alles te verza-

melen hetgeen betrekking had tot deze oorlog. Gedurende 4 jaar is er in het stukje 

België achter den IJzer gevochten op leven en dood. Jaren hebben mijn echtgenote en ik 

tijdens ons verlof de Westhoek doorkruist van Noord naar Zuid, hebben we alle ge-

meenten van de frontstreek bezocht en hebben we enorm veel militaire kerkhoven op 

de gevoelige plaat vastgelegd. De belegering van België vanaf Luik over Namen – Leuven 

– Antwerpen en de Westhoek alsook verschillende attributen afkomstig uit Wereld-

oorlog 1 worden hier tentoongesteld. 
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TTTelefoonkaarten - Claude Scheys 

Verzamelen zit mij in de genen. Reeds als kind hield ik alle mogelijke dingen bij: 

prentjes van de Congo en de voetbal, postkaarten, sigaarringen, bierviltjes, mun-

ten, fietsplakken, postzegels, alles over Expo ‟58,… Op 14 februari 1977 kwam in 

België de eerste publieke telefoonkaart op de markt. Mijn eerste kaart heb ik ge-

vonden in de cabine op het Gemeenteplein. Het was een gewone telecard RTT, 

maar ik was vertrokken met iets nieuws!  

Dan zijn de dienstkaarten gekomen, tekstkaarten, experimentele kaarten, speciale 

promotiekaarten, geïllustreerde, chipkaarten en GSM-kaarten. Verzamelaars kon-

den zich een “telecardbus” aanschaffen in de telefoonwinkels als een soort abon-

nement op de nieuwe uitgekomen kaarten. Dat heb ik niet gedaan. Met de komst 

van de mobiele telefoon raken de kaarten bijna buiten gebruik. Nu vind ik er soms 

op rommelmarkten of het internet… Moest u iets liggen hebben? 

   

   

   

   

   

TTTheezakjes - Francine Debecker 

Van toen ik jong was, dronk ik liever thee dan koffie. Dat was toen de gewone 

thee met citroen, daarna pas ben ik verschillende smaken beginnen proeven; 

waaronder kruidenthee. Zo is het idee ontstaan om de theezakjes te bewaren. 

Vandaag is mijn collectie al tamelijk groot geworden! 
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AAAffiches Dynamo Wijndaal Nacht van de Jeugd - Yves Michiels 

Sinds jaar en dag is de „Nacht van de Jeugd‟ een vaste waarde op vrijdagavond tij-

dens het Druivenfestival. Na jeugdhuis Phobos nam Dynamo Wijndaal de organisa-

tie van deze niet-te-missen fuif in handen en dit al zowat 20 jaar lang. Als bestuurs-

lid bij „de Wijndaal‟ hield ik de affiches van heel wat edities van de „Nacht van de 

Jeugd‟ als herinnering aan de fijne avonden bij. Deze verzameling vat alle jaren sa-

men. Aan u om even terug te denken aan deze (vaak) memorabele avonden! 

 

 

BBBierkaartjes - Jeanne Debloem  

Eind jaren ‟80 vond ik in de kelder van mijn moeder enkele mooie bierkaartjes met 

treinstellen op gedrukt. Ik besloot ze bij te houden en zo begon mijn verzameling. 

Wanneer ik er mooie tegenkwam, nam ik ze mee naar huis en bewaarde ik ze in 

een schoendoos onder mijn bed. Algauw werden het meerdere dozen, te veel om 

nog onder een bed te schuiven. Toen heb ik ze gerangschikt op alfabet en in ring-

mappen gestoken. Familie, kennissen, buren,… iedereen bracht me bierkaartjes 

van overal, zakken vol. Het werden er zoveel dat ik besloot bij 10 000 stuks te 

stoppen. Een 5tal jaar geleden heb ik ze de laatste keer geteld, het waren er meer 

dan 10 000 dus ben ik beginnen afbouwen. Ik weet echter niet hoeveel ik er van-

daag precies heb! De bierkaartjes die tentoongesteld worden zijn maar een fractie 

van mijn totale collectie, maar het geeft toch een idee van hoe men bierkaartjes 

verzamelt en hoeveel verschillende kaartjes er bestaan. 
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BBBierkroonkurken - Danny Pieters  

Het basisidee was om een honderdtal kroonkurken te verzame-

len, die dan op een plaat te kleven en ingelijst op te hangen. Dat 

moet in 2002 geweest zijn, maar al snel had ik meer dan hon-

derd kroonkurken… Het idee om ze in te kaderen heb ik gela-

ten voor wat het was en ik ben begonnen met gaten te boren in 

MDF-platen. De kroonkurken passen perfect in deze gaten en kunnen zo per land 

alfabetisch worden opgeslagen in kasten. In 2005 ontdekte ik het internet en kwam 

ik in contact met verzamelaars vanuit de hele wereld. Het serieuze werk kon nu 

beginnen! Wekelijks kwamen er zendingen kroonkurken toe in Hoeilaart vanuit alle 

hoeken van de wereld. Tot op heden blijft dit maar doorgaan, dit jaar nog zal de 

verzameling de 16 000 exemplaren overschrijden; bierkroonkurken uit meer dan 

130 verschillende landen!   

BBBlikjes - Erwin Gysens 

Als jongere had ik de fascinatie om nieuwe smaken te 

ontdekken en dan vooral in (fris)dranken. Wat is het 

verschil tussen een Cherry Cola en een Cola zonder 

cafeïne? Hoe smaakt een Schweppes Ananas?... Zo 

kwam ik op het idee om de drankblikjes die ik had 

geproefd bij te houden om dan later nog eens te kun-

nen terugdenken aan die specifieke smaak. Daaruit is 

dan later de verzameling gegroeid die ook werd aan-

gevuld met andere dan frisdranken. Op een bepaald 

moment stond mijn slaapkamer volledig vol.  

Wie interesse heeft kan mijn verzameling gratis verkrijgen om verder te zetten! 

CCClowns - Sabine Vandermotten 

Zo een 20 jaar geleden vond ik een leuk en grappig beeldje van een clown in een 

klein winkeltje in Oostenrijk… het werd de eerste van mijn collectie! Van één 

kwam twee en sindsdien is de collectie blijven groeien.  De meeste clowns komen 

uit de Gildeclowns collectie, waar een hele organisatie (magazine, website, …) rond 

bestaat. In de winkels vind je deze collectie vooral in Oostenrijk en 

Duitsland.  De anderen komen van zowat overal! Gewoon een kwestie 

van wat rond-te-rode-neuzen… 9 

 

SSSigarenbandjes, doodsprentjes, wijnlabels en andere - Roger Dewit 

Sigarenbandjes: Ongeveer 55 jaar geleden ben ik begonnen met het verzamelen 

van sigarenbandjes. Nu telt mijn verzameling ongeveer 80 000 verschillende band-

jes. 

 

 

 

Doodsprentjes, wijnlabels en andere: Voor de doodsprentjes en wijnlabels reken ik 

vooral op de „goodwill‟ van buren en vrienden. Voor mijn andere verzamelingen ga 

ik veelal naar beurzen voor verzamelaars. Ook het internet biedt vele mogelijkhe-

den, zelfs om alles op een gepaste manier te ordenen. 

   

   

SSSuikerzakjes, poppen en hondenbeeldjes - Brigitte Meyvaert 

Suikerzakjes: Op vakantie bracht ik altijd suikerzakjes mee voor 

een dame die dat verzamelde. Ooit was ik in Spanje en vond ik de 

zakjes zo mooi dat ik zelf ben beginnen sparen. Bij benadering 

schat ik dat mijn verzameling 40 000 stuks bevat.  

 

Poppen: Ik kreeg ooit eens een pop cadeau en ben dan zelf op zoek gegaan om er 

nog wat aan te schaffen. Deze verzameling omvat een 30tal stuks. 

 

Hondenbeeldjes: Jaren terug had ik een klein zwart hondje, een schipperke. Toen 

hij stierf liet iemand mijn hondje namaken in porselein aan de hand van een foto. Ik 

begon er bij te kopen en zo ontstond deze collectie. 
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PPPierrots - Linda Vanderdood 

Dit is mijn verzameling pierrots, bestaande uit poppen en andere 

voorwerpen. Pierrots zijn wit geschminkte en ernstige clowns, met 

soms zwarte tranen. De kleding is meestal wit, en vaak afgewerkt 

met een zwarte hoed. Een 20-tal jaar geleden begon ik ze te spa-

ren, toen de poppen in de mode waren als decoratief onderdeel in 

huis. Ze zijn me één voor één dierbaar omdat ik ze kreeg van fami-

lie en vrienden. Vandaag de dag zijn pierrots nog moeilijk te vinden! 

 

PPPillen- en snuifdoosjes - Jeanine Streulens – Van Hout 

Al 25 jaar ben ik bezig met het verzamelen van alle soorten pillen- en snuifdoosjes, 

waarvan de oudsten +/- 100 jaar oud zijn. Deze exemplaren zijn vervaardigd uit 

verschillende materialen zoals porselein, hout, geperst papier, zilver, koper en zelfs 

uit schildpad. Sommige doosjes zijn gemerkt met een speciaal teken. Deze gemerk-

te doosjes worden opgenomen in catalogen met land van herkomst. Op dit ogen-

blik heb ik ongeveer 500 stuks. Het begon allemaal met een doosje in porselein, 

waar ik op slag verliefd op werd. Zo kreeg ik de microbe te pakken!  

   

   

   

   

PPPins - Yvette Claes   

Deze verzameling begon een twintigtal jaar geleden toen je overal 

pins zag opduiken. Ik hield enkele pins bij die ik mooi vond en al 

gauw werden dat er meer. Vandaag telt mijn verzameling er enkele 

1000den met alle mogelijke opdrukken van bedrijven, verenigingen, 

goede doelen, tekenfilmfiguren,… . Ik heb er zelfs enkele van de 

Druivenstreek. Ik berg ze op in mappen en doosjes en nu en dan 

haal ik ze boven om ze aan te vullen. 
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CCCocktailstokjes - Jeanne Debloem  

Deze kleine verzameling cocktailstokjes begon toen ik op café 

een mooi stokje kreeg en dit meenam naar huis. Zo bracht ik 

van elke uitstap wel een stokje mee. Met deze verzameling ben 

ik echter enkele jaren geleden gestopt, dus recente exempla-

ren heb ik niet. 

DDDrumstokken - Kevin Rooms 

Mijn verzameling bestaat uit drumstokken die ik na optredens meebreng naar 

huis. Een niet voor de hand liggende verzameling, want hoe kom je aan die din-

gen? Ofwel vang ik ze of vraag ik ze gewoon na het concert. Ik begon hiermee 

rond mijn 18e, dus zo’n 10 jaar geleden. Intussen heb ik er een 70-tal van zowel 

Belgische als internationale artiesten.  Verder verzamel ik ook de andere drumac-

cessoires (plectrums, drumvellen). 

 

   

   

EEEgypte - Gilberte Marchand 

Tijdens mijn eerste reis naar Egypte (oktober 1992) raakte ik in de ban van het 

land. Zes dagen Caïro en omstreken en een vijfdaagse cruise op de Nijl. Ik schoot 

talrijke foto‟s en maakte een heus fotoboek; mijn man monteerde zijn eerste vi-

deofilm van onze onvergetelijke reis. Als herinnering kocht 

hij “een cartouche” met mijn naam erin gegraveerd. Boe-

ken en tijdschriften begon ik te verslinden. En de collectie 

beeldjes werd gestart. Familie en vrienden wisten gauw dat 

ze me met “iets Egyptisch” konden plezieren. In 1999 deed 

ik een cruise op het Nassermeer met een vriendin en een 

jaar later genoot ik van een rustvakantie in Luxor op het 

“Crocodile” eiland in hotel Mövenpick en van mooie ex-

cursies. Zo kwam mijn verzameling tot stand. 
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FFFietsen - Marcel Staelens 

Op de autoclub van Gent leerden mijn vrouw en ik mensen kennen die in de fiets-

club zaten. Uiteindelijk kwamen wij ook in die club terecht en het moet gezegd, 

het was veel gezelliger op de fiets dan in de auto, je hebt veel meer sociaal contact.  

En daar begon dan ook het verzamelen van fietsen, maar ook van koetsen en der-

gelijke. Want zoals ik het zelf het mooist verwoord: "Ik verzamel alles met wielen".  

   

   

   

HHHanen - Anita Puttemans 

Mijn jongste broer, die intussen overleden is, was aan zee met vakantie. Ik, mijn 

zus en mijn oudste broer gingen hem een bezoekje brengen. Een 

dagje aan zee “in den Haan” met de familie. ‟s Middags gingen we 

mosselen eten in een restaurant dat was versierd met heel veel 

beeldjes van hanen. Ik vond ze zo mooi en zei toen dat ik dit ook 

nog graag zou verzamelen. Mijn zus heeft me toen mijn eerste 

haan betaald in een souvenirwinkel en zo ben ik begonnen met 

het verzamelen van hanen!    

   

IIIndianen - Ilse Gysens 

Zo‟n 15 jaar geleden begon ik indianen te verzamelen. Ieder jaar koop ik één of 

meerdere stuks bij. De reden waarom ik dit verzamel, is 

dat ik een liefhebber ben van western, en dan vooral van 

indianen. Ondertussen heb ik toch al zo‟n dertigtal ver-

schillende beeldjes. Ik ben niet enkel geïnteresseerd in 

de beeldjes, maar in alles wat te maken heeft met india-

nen, dus ook bijvoorbeeld in dromenvangers. Momen-

teel koop ik enkel nog heel speciale beeldjes omdat het 

allemaal veel plaats in beslag neemt…  

Maar toch hoop ik mijn collectie nog te kunnen vergroten! 
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MMMaximafilie kaarten - Gaston Petak 

Als postzegelverzamelaar heb ik in 1967 de maximafilie er bij genomen aangezien 

deze verzameling kort aanleunt bij het postzegels verzamelen. Maar wat is maxi-

mafilie? Van alle Belgische postzegels die door de posterijen uitgegeven worden, 

moet men in het bezit zijn van een postkaart met identiek dezelfde afbeelding als 

deze die zich op de postzegel bevindt. De zegel moet vooraan op de kaart ge-

kleefd worden en moet eveneens voorzien zijn van de eerste dag afstempeling. 

Het verzamelen van maximafilie kaarten is in België enorm aan het teruglopen. 

Kaarten van onze Belgische koningen worden hier tentoon gesteld. 

   

   

   

   

MMMiniatuurvrachtwagens - Dirk en Mateo Van Caudenberg 

Dirk begon 20 jaar geleden met het verzamelen van 

miniatuurvrachtwagens. Zijn zoon Mateo zet nu deze 

verzameling voort. De vrachtwagens die ze verzame-

len zijn op schaal 1,70 en 1,87.  

 

 

 

OOOlifanten - Inge Roosbeek 

Ik ben begonnen met kaartjes op mijn kamer aan de muur 

te hangen: cartoons met olifanten en muizen. Met de oli-

fanten ben ik verder gegaan in beeldjes. Ik denk dat ik al 

zeker 20 jaar olifanten bezit. Op vakantie, op rommel-

markten, ik zoek ze waar ik kan! Soms krijg ik er ook 

cadeau van mensen die er niets mee kunnen doen en we-

ten dat ik dit verzamel.  

 


