
BALSEMIEN NIEUWSBRIEF 2017 - nr. 1 
 

 Wijnmakersgilde Balsemien 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 
 
Woordje van de voorzitter 
 
Beste Balsemienleden 
 
2017, een nieuw jaar dat velen beginnen met goede voornemens, misschien dezelfde als vorig 
jaar. Voornemens die vaak snel aan de kant geschoven worden. Maar ja, baat het niet dan 
schaadt het niet. Wat jullie plannen ook zijn, evenementen groot of klein, ik hoop dat jullie ze 
waarmaken. Een goede gezondheid is zeker zo belangrijk als gezellige momenten met vrienden 
en familie. Regelmatig een uurtje rust, zonder gsm, tv of andere storende factoren, om de 
batterijen op te laden dat is ook broodnodig en dat wens ik jullie allemaal in naam van de gilde.  
 
Ik kijk ernaar uit om jullie, samen met heel het bestuur,  een gezond nieuw jaar te wensen tijdens 
onze nieuwjaarsreceptie in de zaal Kettinghe in Heffen. We gaan jullie verwennen met lekkere 
hapjes en drankjes. Na het welkomstwoord en een kort overzicht van het jaarprogramma  ligt ook 
het mooie fotoalbum van het afgelopen jaar klaar om in te kijken. Wally heeft weer zijn best 
gedaan om er iets moois van te maken. Verder projecteren we nog meer foto’s van memorabele 
momenten van afgelopen jaar om het geheugen op te frissen.  
Ik wens jullie en iedereen die jullie nauw aan het hart liggen, nogmaals een gezond 2017 met als 
extraatje de hoofdprijs van de lotto, genoeg regen ’s nachts en nooit overdag, pc’s die nooit kuren 
hebben of je in de steek laten enzovoort … vul zelf maar aan. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 
 
Lidgeld 2017 
 
Betaal nu je lidgeld! 
Stort € 15,00 (€ 30,00 voor de wijnmakers: zij ontvangen ook het VAW-magazine) op ons 
rekeningnummer -zie bovenste kader van deze nieuwbrief- en je bent weer voor een jaar lid. 
Doe dat voor 15 januari a.u.b. en vermeld “lidgeld 2017 + je naam” in het mededelingenvak. 
De wijnmakers moeten dit zeker voor die datum doen omdat we het abonnementsgeld voor het 
VAW-magazine aan het VAW moeten overmaken op 15 januari. 
 
Eind januari wijzigen we de toegangscode voor de ledenpagina’s op onze webstek. 
Dus… stel je betaling niet uit als je die ledenpagina’s nog wil bezoeken.  
 
Dank! 
 
Familienieuws 
 
Noël Vanwelssenaers verblijft sedert enige tijd in het Woonzorgcentrum Gildentuin, 
Kloosterstraat 20 te 1840 Malderen (Londerzeel). 
Een nieuwjaarskaartje ontvangen zal hem zeker deugd doen. 
 

mailto:info@balsemien.be
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Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering. Iedereen van harte welkom! 

- De Kettinghe, Sint Amandusstraat 5A, 2801 Heffen  (Mechelen) 
- Vrijdagavond 20/01/2017 om 19:30h 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 januari 

 
2. Wijnmakersavond 

- Locatie op dit ogenblik nog niet gekend (Dorpshuis Leest is niet meer beschikbaar) 
- Vrijdagavond 10/02/2017 om 20:00h 
- Film van John Cleese (“Fawlty Towers”, “Monty Python”) over “Wijn voor onwetenden” 

 
3. Filmavond “Het spook van het Zennegat” van Willy Verworst 

- De Kettinghe, Sint Amandusstraat 5A, 2801 Heffen  (Mechelen) 
- Vrijdagavond 31/03/2017 om 19:30h 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 maart 
- Meer info over de film: zie verder in deze nieuwsbrief 

 
Voorbije activiteiten 
 
1. Ledenfeest 

 
Op 26 november was het weer verzamelen 
geblazen voor  het  jaarlijks ledenfeest.  
57 trouwe leden zakten af naar zaal “De Vrolijke 
Vrienden” op het Heike in Hombeek. 
De door Ivo gemaakte schuimwijn zorgde 
ervoor dat de stemming er al vlug in zat. 
Gelukkig werden we royaal van bijpassende 
hapjes voorzien. 
Eens de voeten onder de tafel geschoven, 
zorgde de D.J. net zoals vorig jaar voor de 
muzikale omlijsting. Met brede armbewegingen 
en minder passende stemgeluiden probeerde hij 
“schwung”  in de tent te krijgen. 
Tussen de “soep en de patatten” heette onze 
voorzitter, Myriam, iedereen welkom en deed ze 
het reilen en zeilen van de gilde uit de doeken. 
Naar goede gewoonte volgde dan de 
beklimming  van het podium door de 
jubilarissen, wie erin slaagde kreeg er een 
bloemetje voor.  
Wat ook nooit mag ontbreken: de tot de traditie 
horende tombola, “iedereen prijs, altijd 
gewonnen”. Van  wasmiddel tot prei, van kool 
tot sla, iedereen had prijs. 
Na een rijkelijke maaltijd was het tijd om de 
benen uit te slaan, naar gelang de 
omstandigheden of de ouderdom met meer  of minder gekraak. 
De D.J. zette met het nodige (?) geweld de beuk erin met als gevolg: de volgende dag 
opstaan met het heesheidsyndroom. Het was al enkele uren zondag als aan de festiviteiten 
een einde kwam. 
  
Nico 
 



2. De commerciële wijnproef 
 

Op vrijdag 9 december genoten met z’n elven 
van een leerrijke wijndegustatie. Wim, de 
eigenaar, sprak niet alleen over de wijnen 
maar gaf op zijn eigen speelse manier ook 
aardrijkskundeles aan de hand van een kaart 
van Spanje die in zijn zaak op de muur 
getekend was. Eerst proefden we een lekkere 
cava gemaakt van druivenrassen die ons niet 
bekend waren zoals Macebeo, Parellada en 
Xarel lo. Dan volgden witte wijnen van onder 
andere de soorten Treixadura en Verdejo. Een 
leuk weetje over deze laatste soort: de druiven 
worden ’s nachts geplukt. 

Na een aangename en zeer uitgebreide proeverij en het betalen van 10 euro, mochten de 
BOB’s voor vervoer zorgen en dat was wel nodig want de wijn was veel te lekker om uit te 
spugen. Op ons verzoek mochten we een bestelling plaatsen, die later thuis bezorgd werd of 
kon opgehaald worden. 
Besluit: de afwezigen hadden ongelijk. Je moest helemaal geen bestelling plaatsen,  
misschien waren jullie daar bang voor. 
 
Wil je toch eens gaan proeven?  Vanaf 17 februari kan je elke vrijdag bij Xpertvinum (schuin 
tegenover de kerk in Leest) terecht voor wijn, sherry en tapa’s à la carte.  Voor meer 
inlichtingen, kijk op www.xpertvinum.be . 

 
 
Het Spook van het Zennegat 
 
Met “Het Spook van het Zennegat” lanceert de 
Mechelse filmmaker en Balsemien-lid Willy 
Verworst zijn nieuwste kortfilm na zijn in 2014 
uitgebrachte oorlogsfilm “Lisa”.  
Willy breit met “Het Spook van het Zennegat”, 
een vervolg aan “Lisa” die gedurende de 
wintermaanden van 2015 in tientallen zalen en 
filmclubs vertoond werd. Ditmaal  speelt  het 
verhaal zich af in en rond Heindonk (Heffen) 
en natuurlijk aan het Zennegat. De film is het 
resultaat van anderhalf jaar werk door Willy, 
zijn crew en het filmhuis de M.A.F.I.A. 
(Mechelse Amateur Filmers in Actie).  

1930, aan het Zennegat, een duistere 
uithoek in Vlaanderen waar drie rivieren 
samenkomen, worden vreemde 
verschijnselen waargenomen. Is het waar 
dat er een spook rondwaart? Of is het 
puur bijgeloof van de lokale bevolking? 
Enkele dorpelingen gaan zelf op 
onderzoek en komen tot vreemde 
ontdekkingen. Wanneer het spook een 
eerste slachtoffer maakt, is de paniek 
compleet. Eén ding staat vast: niets is wat 
het lijkt aan het Zennegat …  

 

http://www.xpertvinum.be/


Een verhaal dat iedereen raakt en vooral de bevolking langsheen de Zenne en omstreken. De 
senioren onder ons zullen “de goeie ouwe tijd” herbeleven en de jongeren zullen zien hoe simpel 
en goed het vroeger (soms) was. Het is geen klassiek horrorverhaal, maar een volkse speelfilm, 
gefilmd op prachtige locaties. Voor velen zullen het Sas, de typische huisjes, het kapelletje van 
O.-L.-V. van de 14 bunder, het natuurgebied “Het Broek” en vooral het oude cafeetje “Het 
Zennegat” geen onbekende zijn.  
 

De film is een op en top Mechels verhaal 
dat voor velen herkenbaar zal zijn. Om deze 
mysterieuze legende helemaal tot zijn recht 
te laten komen, gebeurden de opnames in 
de koudste en donkerste maanden van het 
jaar. Acteurs van “Het Echt Mechels 
theater” hebben ertoe bijgedragen dat deze 
kortfilm de professionele toer op ging. 
Omdat de film “oep z’n Mechels” 
opgenomen werd, kwam er zelfs 
ondertiteling van grappige anekdotes en 
pikante uitspraken aan te pas. 
 

 
Kalender 2017 (voor zover reeds gekend) 
- Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 20 januari 
- Wijnmakersavond 10 februari 
- Film “Het spook van het Zennegat” 31 maart 
- Wijnmakersavond 28 april 
- Kampeerweekend 25 tot 28 mei 
- Wijnmakersavond 30 juni 
- Stadsbezoek Aalst 30 juli 
- Wijnmakers BBQ 19 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 17 september 
- Wijnmakersavond 20 oktober 
- Balsemienreis xx-xx oktober (datum volgt later) 
- Ledenfeest 25 november 
 
Nuttige gegevens 
 
Dagelijks bestuur 
- Voorzitter 

Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  
- Penningmeester 

Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be  
- Ledenadministratie en Nieuwsbrief 

Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 
- Wijnmeester 

Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net (met een “liggend streepje” tussen ‘de’ en ‘nies’) 
 

Overige bestuursleden 
- Luc D’Exelle 
- Wally Van Trier 
- Stefaan Vergauwen 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind februari/begin maart 2017 

mailto:myr.bastiaens@telenet.be
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Woordje van de voorzitter 
 
Beste Balsemienleden 
 
Maart, het  begin van de lente. De dagen worden langer. En in de nacht van 25 op 26 maart start 
de zomertijd. Hoe draaien we de wijzers van de klok weer? Op het net vond ik volgende tip: in het 
voorjaar gaat de tijd een uur vooruit. We slapen dus een uurtje minder. Voor de wijngilde is dit 
niet zo belangrijk, wij kijken uit naar 31 maart. Dan toont Balsemienlid, Willy Verworst, ons zijn 
film “Het Spook van het Zennegat”. Een film die weer meer dan de moeite waard is om naar te 
komen kijken. Trommel vrienden en kennissen op en zak met z’n allen af naar Heffen, naar zaal 
De Kettinghe.  
 
Het kampeerweekend is in een vorige nieuwsbrief nog niet ter spraken gekomen, maar in een 
extra Nieuwsbrief binnenkort komt daar verandering in. Zijn jullie nog niet met ons mee geweest 
op kampeerweekend en willen jullie graag eens meegaan? Dat kan! Iedereen is welkom. Jullie 
hoeven alleen maar voor een slaapgelegenheid zorgen: van een klein tentje tot een super 
camper, alles is goed. Wij zorgen voor een comfortabele tent om in te eten en waarin het ’s 
avonds gezellig toeven is. Kijk maar eens naar de foto’s van onze vorige kampeerweekends op 
de ledenpagina’s van onze webstek. 
 
Aan de voorbereiding van de Balsemienreis wordt volop gewerkt. In  maart vertrekken we voor 
enkele dagen op verkenning naar “La Lorraine” in Frankrijk want dat is onze bestemming dit jaar. 
Noteer alvast 6, 7 en 8 oktober in jullie agenda. Wij zorgen ervoor dat dit weekend gevuld wordt 
met lekkere wijnproeverijen, stukjes mooie natuur, oude dorpjes… Mogen we op jullie gezelschap 
rekenen? 
Meer uitleg volgt in een volgende Nieuwsbrief. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 
 
Kalender 2017 (voor zover reeds gekend) 
- Film “Het spook van het Zennegat” 31 maart 
- Wijnmakersavond 28 april 
- Kampeerweekend 25 tot 28 mei 
- Wijnmakersavond 30 juni 
- Stadsbezoek Aalst 30 juli 
- Wijnmakers BBQ 19 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 17 september 
- Wijnmakersavond 20 oktober 
- Balsemienreis 6 tot 8 oktober 
- Ledenfeest 25 november 
 
  



 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Filmavond “Het spook van het Zennegat” van Willy Verworst 
- De Kettinghe, Sint Amandusstraat 5A, 2801 Heffen  (Mechelen) 
- Vrijdagavond 31/03/2017 om 19:30h 
- Bijdrage: 4,00 EUR per persoon waarvoor je in ruil een wijntje of een appelsapje van onze 

persdag krijgt. 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 maart 
- Meer info over de film? Zie Nieuwsbrief 2017-1 op onze website www.balsemien.be 

onder het kopje “Nieuws – Reisinfo”. 
 
2. Wijnmakersavond 
- Parochiecentrum Hombeek, Bankstraat 90, 2811 Hombeek 
- Vrijdagavond 28/04/17 om 20:00h 

Thema: “Malolactische gisting” 
- We verdelen ook blauwloog en de reagentia om het sulfietgehalte in wijn te meten. 

 
Voorbije activiteiten 

 
1. Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 
 

Op onze jaarvergadering werd de financiële 
toestand toegelicht aan de ruim 50 aanwezige 
leden. We deden het financieel goed het 
voorbije jaar, mede doordat we het wijnhuis in 
Tisselt niet meer huurden.  
Door het overlijden van Wim Baetens en de 
verhuis van Louisa naar Mechelen moest de 
maatschappelijke zetel dringend verplaatst 
worden naar het adres van onze voorzitter 
Myriam.  
En Luc D’Excelle  wou, omwille van zijn respectabele leeftijd, geschrapt worden als officieel 
bestuurslid. 
Al deze agendapunten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
En dan was het hoog tijd om te klinken op een nieuw werkjaar voor Balsemien en om de foto’s 
van het voorbije jaar te bekijken. Het fotoboek van Wally was weer een succes. 

 

 
 

2. Wijnmakersavond 
Ook op de wijnmakersavond werd er 
geklonken op een goed wijnjaar. 
We keken samen naar de film “Wijn voor 
onwetenden” met en door John Cleese. 
Uiteraard werd er geproefd van de 
brouwsels van de voorbije jaren en 
bespraken we wie er wou meedoen met 
de Nationale wijnkeuring van het VAW. 
De te keuren wijnen zijn ingeleverd. De 
uitslag wordt bekend gemaakt op 23 april. 

 
  



 
Nuttige gegevens 
 
Dagelijks bestuur 
- Voorzitter 

Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  
- Penningmeester 

Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be  
- Ledenadministratie en Nieuwsbrief 

Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 
- Wijnmeester 

Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net (met een “liggend streepje” tussen ‘de’ en ‘nies’) 
 

Overige bestuursleden 
- Luc D’Exelle (ere-bestuurslid) 
- Wally Van Trier 
- Stefaan Vergauwen 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind april/begin mei. 
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Woordje van de voorzitter 

Beste Balsemienleden 

Na de maartse buien kwamen de aprilse grillen die voor de druiven- en fruitoogst funest waren. Op 
de nationale vergadering van het VAW op 22 april was die nachtvorst het gespreksonderwerp. Het 
lijkt erop dat bij veel hobbyisten en professionele fruittelers meer dan de helft van de bloesems 
bevroren zijn. Dat is frustrerend, zoveel voorbereidend werk in één nacht verdwenen. Maar zo gaat 
het jammer genoeg in de natuur. 

In onze vereniging ging het beter: Willy Verworst zorgde voor een geslaagde filmavond en op de 
Nationale Wijnkeuring behaalden we 2 gouden medailles en 5 oorkondes. Hierover lees je meer in 
deze nieuwsbrief. 

Om organisatorische redenen is onze driedaagse verschoven naar 13, 14 en 15 oktober. Het 
programma staat in grote lijnen op papier en wordt nog verder uitgewerkt. Je leest er meer over 
verder in deze nieuwsbrief. We hopen dat jullie massaal inschrijven want we maken er weer een 
topweekend van. 

Duim allemaal voor veel zon voor alle feestelijkheden die doorgaan in het Hemelvaartweekend en 
in het bijzonder voor ons jaarlijkse kampeerweekend in de Zwalmstreek. 

Jullie voorzitter, Myriam 

Samenaankoop van fruit en/of sap 

Wil je via Balsemien krieken(sap), appel(sap) of peren(sap) aankopen? 
Stuur dan een mailtje naar Ivo (zie onderste vakje van deze nieuwbrief voor zijn gegevens) en 
vertel hem wat je wenst: 

- Sap en/of fruit?
- Hoeveel liter of kg?

Doe dit voor 15 juni 2017 zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 

Wijnmakers, vergeet ook de samenaankoop van gisten en hulpstoffen niet. 
Gegevens daarover werden in een e-mail verstuurd. Ook hier is de limietdatum 15 juni voor het 
binnen sturen van je bestelformulieren. 

Familienieuws 

Op 10 mei vieren Luc d’Exelle en zijn vrouw Martha hun platina huwelijksjubileum (70 jaar). Een 
kaartje naar Geerdegem-Schonenberg 86, 2800 Mechelen zou hun veel plezier doen. 

mailto:info@balsemien.be
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Driedaagse: 13-14-15 oktober naar La Lorraine 
 
La Lorraine is dit jaar de bestemming van onze driedaagse. 
Een streek in Frankrijk die gekend is voor zijn quiche en mirabellen maar het is ook het wijngebied 
van de Côtes de Toul. De wijngaarden zijn verdeeld over 8 dorpen ten westen van Toul: Lucey, 
Bruley, Pagney derrière Barine, Domgermain, Charmes la Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul 
en Bulligny. Het wijngebied strekt zich uit over een lengte van 20 km van noord naar zuid in de 
Moezelvallei. 60% van de aangeplante druivenstokken is Gamay, 30% Pinot Noir en 10%  
Auxerrois. Dat betekent dat ze er rode, witte en rosé wijnen maken. De rosé is de belangrijkste wijn 
met een fijne smaak en aroma. Zijn naam “Gris de Toul” dankt hij aan zijn kleur.  
 

 
 
De Côtes de Toul is een van de kleinste wijnstreken van Frankrijk en is het ontdekken meer dan 
waard. De nadruk van onze driedaagse ligt op wijn maar naast proeven gaan we uiteraard ook 
cultuur opsnuiven en dat doen we onder andere met een bezoek aan Nancy. 
 
De prijs voor deze driedaagse (bus – overnachtingen – maaltijden – proeverijen – gidsen – 
inkomgelden) schommelt rond die van vorig jaar.  
 
Waar wacht u nog op? Schrijf nu alvast in voor deze interessante driedaagse bij Myriam 
(myr.bastiaens@telenet.be), betaal een voorschot van 25 euro per persoon vóór 15 mei 
(rekeningnummer bovenaan deze nieuwsbrief) en u bent zeker van uw deelname. 
Na 15 mei kunt u nog inschrijven onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers. 
 
Een gedetailleerd programma en de definitieve prijs volgen zo snel mogelijk. 

 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Kampeerweekend (van 25 tot en met 28 mei) 
 
Dit jaar logeren we in Camping Canteclaer in Munkzwalm (Rekegemstraat 12, 9630 Zwalm). 
We brengen o.a. een bezoek aan Oudenaarde en aan de protestantse enclave te Korsele. We 
wandelen langs de Zwalm en bij het fietsen laten we ons meevoeren op de golven van de Zwalm. 
Onze beenspiertjes zullen het geweten hebben! 
Ook dit jaar hebben we getracht om er iets gezellig van te maken. Aan jullie om te komen proeven. 
 
Programma 
Donderdag Zwalmwandeling      ‘s avonds BBQ 
Vrijdag Roborst, historisch museum/kasteel Ten Bieze  ’s avond kaasavond 
Zaterdag Dagje Oudenaarde  
Zondag Muziek café 

mailto:myr.bastiaens@telenet.be


 
2. Wijnmakersavond in Hombeek (op 30 juni) 
 
We meten sulfiet in onze wijnen. Wat is de relatie met de pH? Zijn er minimumwaarden voor een 
goede houdbaarheid van je wijn? Enz… 
Producten voor de meting van het sulfietgehalte worden op deze vergadering verdeeld. 
Meer info volgt in een e-mail zoals gebruikelijk. 
 
3. Stadswandeling Aalst (op 30 juli) 
 
Aalst is het meest bekend van zijn jaarlijks carnaval, maar Aalst is veel meer dan alleen maar 
carnaval. Denken we maar aan de historische vete tussen Aalst en Dendermonde over het Ros 
Beiaard. 
Aalst is ook de stad van Dirk Maartens, de eerste drukker met losse letters in de Nederlanden. 
Van beroemdheden gesproken, je kent toch ook schrijver Louis Paul Boon? 
Maar misschien spreekt Adolf Daens, belichamer van het sociale leven van de stad, de streek, van 
volk en tijdperk, nog meer tot de verbeelding. 
Dat men Aalstenaars “Ajoinen” noemt, weet iedereen, maar hoe kwamen ze aan die naam? 
Dat alles kan je te weten komen op onze stadswandeling van 30 juli. 
 
In onze volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in. 
Hou alvast deze datum vrij. 

 
Balsemien valt in de prijzen op de Nationale Wijnkeuring! 
 
Op de nationale wijnkeuring 2017 werd onze gilde 2de in het klassement voor de gildes én behaalde 
Paul Van Watermeulen de 2de plek in het individueel kampioenschap. 
Wat waren onze resultaten? 

- Frans Verbruggen behaalde een 4de plek en een “A” voor zijn droge witte fruitwijn. Als 
eerbetoon aan Frans stuurde het bestuur een fles in van de laatste wijn die Frans gemaakt 
heeft voor zijn overlijden. We gaan de oorkonde bij Louisa in Tisselt afgeven. 

- Jeanine De Donder behaalde de 2de plek in de categorie fruit/droog/rood met een “A”-score 
- Paul Van Watermeulen werd maar liefst 3 keer gelauwerd: een 1ste prijs (met een “AA”-

score) in de categorie fruit/droog/wit én ook een 1ste prijs in de categorie druif/medium/wit 
(ook met een “AA”-score). Daarenboven stond hij nog eens op de 2de plek in de categorie 
druif/medium/wit met een “A”. 

 
Een dikke proficiat aan alle Balsemien-wijnmakers die flessen instuurden voor deze wijnkeuring. 
Je kan niet altijd winnen. ☺ 
 
Maar één feit staat toch vast: Balsemieners maken goede wijnen! 
Misschien moeten we niet zo bescheiden zijn en volgend jaar meer flessen insturen? 

 
Kalender 2017 (vervolg) 
- Kampeerweekend 25 tot 28 mei 
- Wijnmakersavond 30 juni 
- Stadsbezoek Aalst 30 juli 
- Wijnmakers BBQ 19 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 17 september 
- Wijnmakersavond 20 oktober 
- Balsemienreis  (nieuwe datum) 13 - 15 oktober (nieuwe datum) 
- Ledenfeest 25 november 

 
 
 



Voorbije activiteiten 
 

Filmavond “het Spook van het Zennegat” 
 
53 Balsemieners wilden wel eens weten hoe dat 
nu juist zat met dat Spook van ’t Zennegat. 
Maar vooraleer ze dat te weten kwamen 
moesten ze toch even geduld oefenen. 
Willy had zijn bovenste best gedaan om ons 
eerst te laten kennis maken met een heel gamma 
aan kortfilms, gaande van bezoeken aan Trier en 
Alkmaar, van een historie van een “jas” tot de 
geschiedenis van een ”enquête”. Na de 
onderbreking was “le moment suprême” 
aangebroken: de film “het Spook van het 
Zennegat”. Deze film behoort zondermeer tot het 
allerbeste in het kader van de amateurfilmerij. 
Niet te verwonderen dat hij goud behaalde op de 
Nationale Filmdagen. 
Na de voorstelling kreeg Willy een daverend 
applaus voor zijn prachtprestatie. 
 
Proficiat Willy, knap gedaan! Nico 

 
 
 

 

 
Nuttige gegevens 
 
Dagelijks bestuur 
- Voorzitter 

Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  
- Penningmeester 

Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be  
- Ledenadministratie en Nieuwsbrief 

Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 
- Wijnmeester 

Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net (met een “liggend streepje” tussen ‘de’ en ‘nies’) 
 

Overige bestuursleden 
- Luc d’Exelle (ere-bestuurslid) 
- Wally Van Trier 
- Stefaan Vergauwen 

 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind juni/begin juli. 

mailto:myr.bastiaens@telenet.be
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Woordje van de voorzitter 
 
Beste Balsemienleden 
 
Na de vervelende nachtvorst in april volgde een zeer warme en droge meimaand. Net zoals in 
mijn vorig voorwoordje moet ik weer zeggen dat dit niet goed is voor alles wat moet groeien en 
bloeien. Onze vereniging bloeit wel en de eerste inschrijvingen voor de reis naar La Lorraine 
kwamen vlot binnen. 
Op de wijnmakersavond luisterden de leden heel aandachtig en proefden ze de wijnen die op de 
wijnkeuring een goede beoordeling kregen. Louisa, van Frans, was heel blij met de oorkonde die 
Vik en Ivo haar overhandigden en ze vroeg om jullie hartelijk te groeten. 
Tijdens het Hemelvaartweekend was het dit jaar weer genieten van een geslaagd 
kampeerweekend. Soms een beetje te warm zoals jullie wat verder in deze nieuwsbrief kunnen 
lezen. 
Tot slot wens ik jullie een fijne vakantie, dichtbij of ver weg, zo lang jullie maar even breken met 
de dagelijkse sleur. 
 
Zonnige groeten, 
Myriam 
 
Samenaankoop van fruit en/of sap. 
Oeps… vergeten door te geven? 
 
Wil je via Balsemien krieken(sap), appel(sap) of peren(sap) aankopen? 
Stuur dan zo spoedig mogelijk een mailtje naar Ivo (zie onderste vakje van deze nieuwbrief voor 
zijn gegevens) en vertel hem wat je wenst: 

- Sap en/of fruit? 
- Hoeveel liter of kg? 

 
Doe dit dus zo snel mogelijk. 
 
 
Familienieuws 
 
Eén kaartje, twee, en nog een kaartje, kaartje vier, kaartje vijf… 
Wij waren heel verrast en blij en hebben ervan genoten. 
Dikke merci aan iedereen voor deze lieve attentie en ook dank aan het bestuur voor het leuke 
idee voor onze 70ste huwelijksverjaardag. 
 
Martha en Luc 
 
 
 

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


Driedaagse: 13-14-15 oktober naar “La Lorraine” 
 
Op 13 oktober vertrekken we om 7:00 uur zoals gewoonlijk vanuit Hombeek op driedaagse naar 
het microwijngebied van "La Lorraine". Onze eerste stop, na de lunch in Resto Pierre 
Bonaventure, is een brouwerij. Jawel, jullie lezen het goed we gaan dit jaar ook eens bier proeven 
bij "les Brasseurs de la Lorraine" in Pont à Mousson. 
 

 
 
Daarna we verder rijden tot Toul waar we onze eerste wijndegustatie houden bij Domaine 
Ambroisie om kennis te maken met de Gris de Toul, de typische wijn van de streek. 
 

 
 
‘s Avonds staat de tafel voor ons gedekt in “La Maison Carré”, het hotel waar we logeren. 
 
Zaterdag is er een geleid bezoek aan "Le fort de Villey-Le-Sec" in Bruley. Daar lunchen we in het 
restaurant "Au caveau". In de wijngaard van de familie Laroppe strekken we even de beentjes uit 
voor we hun wijnen degusteren. Die avond schuiven we aan de "Table d'hôte" van wijnboer 
Crochet  in Bulligny. 
 
Op zondag houden we op de terugweg nog halt in Nancy waar een gids ons in het Nederlands 
door de stad rondleidt (op de foto zie je een panorama van de Place Stanislas). Na onze lunch in 
Nancy, zetten we onze weg verder tot in Marieulles-Vézon waar we onze laatste degustatie 
hebben op het Domaine Oury-Schreiber. 
 
 
 



 

 
 
Zoals jullie merken wordt het weer een driedaagse om naar uit te kijken. Op de definitieve prijs is 
het nog even wachten want er ontbreken nog enkele prijzen. Rekening houdend met de prijzen 
de bus, de overnachtingen, de maaltijden, de degustaties, de inkomgelden en de gidsen zal de 
prijs schommelen rond die van vorig jaar.  
Van zodra we meer weten, zullen we jullie informeren zodat jullie het saldo kunnen betalen vóór 
20 september. 
 
Ben je nog niet ingeschreven en zou je toch graag meegaan? Laat het ons dan direct weten, 
dan vragen we of het mogelijk is om een extra kamer te reserveren. 
 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
Stadswandeling Aalst (op 30 juli om 14:00h) 
 
We spreken af om 13:45h aan het standbeeld 
van Dirk Martens op de Grote Markt te Aalst 
waar de gids ons zal opwachten. 
Deelnemers melden zich voor 20 juli bij Myriam 
(gegevens zie onderste kader) en betalen 5 
EURO per persoon voor de gids op ons 
rekeningnummer (zie bovenste kader). 
 
 
Tot dan? 
 
Voorbije activiteiten: het Kampeerweekend 

 
Zoals ieder jaar was ook dit weekend weer tot in 
de puntjes verzorgd. Op Hemelvaart werd de 
omgeving van Munckzwalm al fietsend verkend. 
Links afslaan werd door de eerste groep fietsers 
als rechts begrepen en reed verloren maar 
uiteindelijk vonden we elkaar terug. Naar goede 
gewoonte toonde Wally ’s avonds weer zijn BBQ-
kunst. De wijnen die Ivo had meegebracht, 
pasten er prima bij en werden dan ook met 
plezier gedronken. 
  
Op vrijdag fietsten we nu en dan op het parcours 
van de Ronde van Vlaanderen.  We vroegen ons 
af hoe het mogelijk was dat daar op die smalle wegen en in die scherpe bochten niet meer 
valpartijen gebeurden. Niemand moest bij het beklimmen van de “bergen” afstappen en te voet 
naar boven gaan met als gevolg dat we te vroeg op onze eetafspraak waren maar dat was geen 
probleem voor de uitbaters van “Het hol van Pluto”. Op deze manier konden zij al rustig aan onze 
snacks beginnen en hadden wij ruim de tijd voor een aperitief. Daarna bezochten we een 



Protestante enclave waar een enthousiaste gids ons rondleidde en honderduit vertelde over de 
schrijver Abraham Hans. Daarnaast was de gids ook voorzitter van de molenaarsvereniging en 
reed hij ons graag voor naar zijn molen een tweetal kilometer verderop. Weer bergop natuurlijk. 
Terwijl we een donderpreek te horen kregen zoals die daar langgeleden gehouden werden, 
konden we het prachtige landschap overzien. Moe maar voldaan waren we op het voorziene uur 
weer op de camping. Na een lekkere kaasschotel ging iedereen op tijd slapen. Was het de 
warmte of hebben we meer rust nodig, het nachtbraken tot in de kleine uurtjes zoals dat vroeger 
wel eens gebeurde was er niet meer bij.  
 

Op zaterdag reden we met de fiets langs de 
Schelde naar Oudenaarde waar weer een 
gedreven gids ons door de stad leidde. Gelukkig 
was hij zo slim om zijn uitleg over huizen en 
kastelen zo veel mogelijk in de schaduw te geven 
want het was warm, te warm eigenlijk. Daarbij 
kwam dat de Grote Markt één bouwwerf was met 
als gevolg dat de aanpalende straten er stoffig 
bijlagen en we ons op een gegeven moment in de 
Sahara waanden. Een goed glas water en bier 
spoelden het stof door. In brouwerij Liefmans 
deden we dat ’s namiddags nog eens over. Niet 
met één glas, zoals in de prijs begrepen was, 
maar met 2 of 3 omdat wij zulke geïnteresseerde 

bezoekers waren.  We leerden dat voor de Liefmans Kriek krieken toegevoegd worden aan de 
gewone bruine Liefmans wat voor  een donker kriekbier zorgt. De frisse zomerbiertjes Yellow en 
Fruitesse zijn nieuw in het gamma en “on the rocks” zijn het echte dorstlessers. Eigenlijk is het 
limonade met een schuimkraag maar toch met enkele graden alcohol, dus toch oppassen 
geblazen! Die avond waren er scampi à volonté met aansluitend dansavond maar het dansen viel 
in het water. Figuurlijk dan wel want het was er veel te warm voor en iedereen ging liever op het 
terras zitten.  
 
Een wandeling langs de oevers van de Zwalm 
en een bezoek aan een watermolen gevolgd 
door een restjesmaaltijd sloten op zondag het 
gezellige kampeerweekend af. Twaalf paar 
handen zorgden dat alles in een mum van tijd 
opgeruimd was en in de juiste camper werd 
gelegd. Na de gebruikelijke groepsfoto en 
afscheidskussen vertrokken we van camping 
Canteclaer om een klein uurtje later goed thuis 
te komen. 
 
Vera en Hugo, Louise en Wally jullie zorgden 
weer voor een afwisselend en geslaagd 
weekend. Dankjewel. 
 
Kalender 2017 (vervolg) 
- Wijnmakersavond 30 juni 
- Stadsbezoek Aalst 30 juli 
- Wijnmakers BBQ 19 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 17 september 
- Wijnmakersavond 20 oktober 
- Balsemienreis  (nieuwe datum) 13 - 15 oktober (nieuwe datum) 
- Heksentocht 18 november 
- Ledenfeest 25 november 



 
Nuttige gegevens 
 
Dagelijks bestuur 
- Voorzitter 

Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  
- Penningmeester 

Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be  
- Ledenadministratie en Nieuwsbrief 

Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 
- Wijnmeester 

Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net (met een “liggend streepje” tussen ‘de’ en ‘nies’) 
 

Overige bestuursleden 
- Luc d’Exelle (ere-bestuurslid) 
- Wally Van Trier 
- Stefaan Vergauwen 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind augustus/begin september 

mailto:myr.bastiaens@telenet.be
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mailto:vik.casteels@telenet.be
mailto:de_nies@belgacom.net


BALSEMIEN NIEUWSBRIEF 2017 - nr. 5 
 

 Wijnmakersgilde Balsemien 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 
 
Woordje van de voorzitter 
 
Beste Balsemienleden 
 
September, de schoolvakantie is voorbij. Misschien denken jullie wel met heimwee terug aan 
jullie eerste schooldag of aan die van jullie kinderen waarbij hoogstwaarschijnlijk zowel bij mama 
als bij je kind een traantje vloeide. Hoe de vader zich bij het begin van een nieuw jaar voelde, 
weet ik niet (meer). 
Bij de wijngilde begint nog geen nieuw werkjaar, wij werken nog vier maanden door met op 17 
september Uit zonder Uitlaat. Net zoals de voorgaande jaren vind je ons die dag op de Grote 
Markt in Mechelen. 
In oktober volgt onze jaarlijkse reis. Het programma staat nu helemaal op punt. Maar opgelet, 
door verbouwingswerken aan het oud-gemeentehuis, stappen we nu op aan de kerk in Hombeek. 
 
Geniet nog van een fijne nazomer en de vrienden om u heen. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 
 
Familienieuws 
 
Vik en Chris Casteels-Bauwens werden grootouders van Lukas, hun 5de kleinkind. 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Uit zonder Uitlaat 17 september 

Grote Markt te Mechelen 
 

2. Gildereis naar La Lorraine 13-15 oktober 
Meer info verderop in deze Nieuwsbrief 

 
3. Wijnmakersavond 20 oktober 
 Verbroedering met Wijngaardsberg rond het thema “krieken” in Erps-Kwerps. Info volgt. 
 
Samen naar de opera? 
 
Ja, dat zouden we volgend werkjaar op ons programma willen zetten. 
We kregen het voorstel om in groep op zondagnamiddag naar een opera in Antwerpen te gaan 
kijken/luisteren. Het interessante is dat vóór de voorstelling in de foyer de opera vooraf wordt 
toegelicht. Of anders gezegd,  verduidelijkt wordt. Alle teksten worden ook tijdens de voorstelling 
in het Nederlands geprojecteerd zodat het verhaal ook beter te volgen is. 
De bedoeling is om te beginnen met een gemakkelijk te begrijpen opera, als die geprogrammeerd 
wordt, moeten we vlug reageren en meteen kaarten bestellen. 
Onze vraag aan jullie: zin om mee te gaan? 
Laat het ons weten per mail of op één of andere bijeenkomst. 

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


 

Balsemienreis naar La Lorraine 
 
VRIJDAG 13 OKTOBER 
07u00  Vertrek aan de kerk van Hombeek – Sint-Maartensplein 
12u00  Lunch bij Pierre Bonaventure in Pont-à-Mousson 
14u00  Bezoek aan les BRASSEURS DE LA LORRAINE  
16u00  Geleid bezoek aan Toul – in het Nederlands 
17u00  Wijndegustatie op het Domaine de l’Ambroisie  
19u00  Check-in hotel LA MAISON CARREE  
20u00  Avondmaal in het hotel 
 
ZATERDAG 14 OKTOBER 
09u30  Bezoek aan het fort van Villey-le-Sec 
12u00  Lunch in het restaurant Au Caveau in Bruley 
13u30  Wandeling in de wijngaard van Domaine Régina  
17u30  Naar het hotel om ons op te frissen 
19u00  Aanschuiven aan de Tâble d’hôte van la Maison Crochet in 
Bulligny 
 
ZONDAG 15 OKTOBER 
09u30  Geleid bezoek aan Nancy – in het Nederlands 
12u00  Lunch in restaurant La Table de Bacchus in Nancy 
15u30  Wijndegustatie bij Domaine des Coteaux de Dornot   
  (Moezelwijnen) 
21u00  Aankomst in Hombeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOSTPRIJS 
360 EUR per persoon in een tweepersoonskamer 
380 EUR per persoon in een eenpersoonskamer 
 
Saldo te betalen vóór 13 september 2017 (op de Balsemien-rekening 
(zie bovenste kader) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbegrepen in de prijs: bus – hotel – maaltijden incl. drank – inkomgelden – gidsen – degustaties 
 
 



Voorbije activiteiten 
 
Bezoek aan Aalst 

 
Ruimschoots op tijd stapte een jonge vrouw op de 
Grote Markt naar ons toe met de vraag: “Wachten 
jullie op een gids?” Ja, dus. Els, zo noemde onze 
jonge gids, nam ons mee op sleeptouw door de 
stad. 
We kennen de stad van het carnaval en weten dat 
de inwoners van de vrouwelijke vormen houden – 
denk maar aan de “voil jeanetten” – wat ook door 
Els werd bevestigd. 
Dat de oilsjteneers evenmin vies zijn van nog wat 
andere schuine woorden kwamen we al na 5 
minuten te weten. Op de Grote Markt staat rechts 
de “Beuzze” van Amsterdam, daarnaast de 
“Tettentoren” –het belfort met op de toren een 
uurwerk met 12 “tetten” – en het café ernaast heet 
de “Cont van Egmont”. Het standbeeld van Dirk Martens is “de Zwette Maan”, niet omdat hij een 
beetje zwart/groen is, maar omdat hij vuil is. Als je in Aalst een pot witte verf over je heen krijgt, 
ben je niet wit maar zwet, dat wil zeggen vuil. Alles wat vuil is, is zwet. 
Eventjes de paraplu open en wandelend richting de kerk, komen we langs het geboortehuis van 
priester Daens. 
Zoals op veel plaatsen wordt ook hier de kerk gerestaureerd. Ze is dus niet toegankelijk maar dat 
vindt blijkbaar niemand een probleem. 

Verder naar de Vismarkt en het Oud Gasthuis dat 
nu een museum is met een heel mooie 
tentoonstelling over Aalst door de eeuwen heen. 
Hier staat, op het graspleintje voor het museum, 
een mooi bronzen beeld van Louis Paul Boon, 
gezeten op een stoel en pratend tegen een lege 
stoel, alsof zijn vader er zit. De Dender werd hier 
rechtgemaakt voor de scheepvaart. Op het plein 
dat zo ontstond en waar het standbeeld van 
priester Daens staat, is het gezellig zitten. De 
achterkant van het beeld heeft ook een betekenis. 
Je ziet een vrouw met een kind op de arm en nog 
eentje naast haar, dit symboliseert de armoede en 

kinderarbeid in de tijd van Daens. Hier vertoeven vaak hangjongeren, maar tijdens ons bezoek 
was het een hangoudere met een fles wijn en een zak brood. En zo te zien al lang niet meer 
gewassen. 
Twee uur later zijn we weer aan ons vertrekpunt en genieten we op het terras van de Cont van 
Egmont onder andere van een plaatselijk bier, een Pee Klak. 
 
Kalender 2017 (vervolg) 
- Wijnmakers BBQ 19 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 17 september 
- Wijnmakersavond 20 oktober 
- Balsemienreis “La Lorraine” 13-15 oktober 
- Heksentocht 18 november 
- Ledenfeest 25 november 
 
 
 



Nuttige gegevens 
 
Dagelijks bestuur 
- Voorzitter 

Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  
- Penningmeester 

Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be  
- Ledenadministratie en Nieuwsbrief 

Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 
- Wijnmeester 

Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net (met een “liggend streepje” tussen ‘de’ en 
‘nies’) 
 

Overige bestuursleden 
- Wally Van Trier 
- Stefaan Vergauwen 
 
Ere-bestuurslid 
- Luc D’Exelle 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder de rubriek “Nieuws/Reisinfo” 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind oktober/begin november 2017 

mailto:myr.bastiaens@telenet.be
mailto:nico.de.koninck@telenet.be
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Woordje van de voorzitter 
 
Beste Balsemienleden 
 
Het laatste woordje van jullie voorzitter van  het jaar 2017. 
Een jaar waarin allerlei activiteiten met plezier voorbereid werden om ze daarna samen met de 
leden uit te voeren of te beleven. In september genoten we op de zonovergoten Grote Markt van 
een meer dan geslaagde “Uit zonder Uitlaat” en in oktober verkenden we “La Lorraine”. Agnes 
had de hele organisatie tot in de puntjes voorbereid en 28 deelnemers volgden de gidsen en 
genoten met volle teugen. Jullie kunnen dit allemaal lezen in Nico zijn verslag. 
De verbroedering in Erps-Kwerps verliep op -Spaanse- wieltjes (zie verder) en de krieken 
leverden buiten verwachting veel verschillende wijnen op en nieuwe recepten.  
 
Nu gaat onze aandacht naar de laatste activiteit van dit werkjaar, het ledenfeest op 25 
november. Jullie aanmerkingen van verleden jaar zijn niet in dovemans oren gevallen en daarom 
steekt het deze keer in een ander jasje.  Wij zorgen zelf voor de muziek, rustig tijdens het lekkere 
eten en wat meer tempo om te dansen.  In de loop van de avond hebben we nog een verrassing 
in petto. Ik nodig jullie dan ook van harte uit om met ons mee te feesten en de  jubilarissen te 
vieren. 
 
Onze volgende nieuwsbrief wordt jullie samen met de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, de 
jaarvergadering en de hernieuwing van jullie lidmaatschap met de post bezorgd. Want jullie willen 
in 2018 toch geen enkele activiteit missen?  
 
In naam van heel het bestuur wens ik jullie nu al fijne feestdagen. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 
 
Kalender 2017 (vervolg) 
- Heksentocht 18 november 
- Ledenfeest 25 november 
2018  
- Nieuwjaarsreceptie 19 januari 
  

mailto:info@balsemien.be
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Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Ledenfeest 

- Wanneer? 25 november, aperitief vanaf 18:00h 
- Waar? Zaal “Vrolijke Vrienden”, Heike 64 te 2811 Hombeek 
- Wie wordt er gevierd? 

5 jaar lid: Doms Wendy 
15 jaar lid: Vandekerckhove Chris, Wouters Remy 
20 jaar lid: De Kempeneer Ward, Vereeck Bert 
25 jaar lid: Robbrecht Paul 
30 jaar lid (eervolle vermelding): D’Exelle Luc, Vanwelssenaers Noël 

- Wat eten we? 
Carpaccio van Belgisch blauwwit met Parmezaanschilfers 
Pompoensoep 
Lamscarré met mosterdmousseline, gewokte broccolimix en gratin 

 Duo van chocolademousse 
- En kijk alvast uit naar de verrassingsact 
- Prijs? 46,00 EUR per persoon 
- Inschrijven? 

Voor 13 november bij Myriam (gegevens zie onderste vak van deze nieuwsbrief) én je 
bijdrage storten op ons rekeningnummer (zie bovenste vak van deze nieuwsbrief). 

 
2. Nieuwjaarsreceptie 

Noteer alvast de datum: 19 januari 2018. 
Meer info volgt in de volgende Nieuwsbrief. 
 

 
 
Heksentocht in Hombeek: Balsemien doet mee! 
 
Op zaterdag 18 november 2017 wordt “oep het Heike” (Hombeek) voor de 7de keer een heuse 
heksentocht georganiseerd: een nachtelijke tocht met onverwachte en soms griezelige 
momenten. 
De tocht gaat door in en om de velden en bossen van het Heike (Hombeek).  

- Start en aankomst: zaal “Vrolijke Vrienden”, Heike 64 in 2811 Hombeek. 
- Deelnameprijs: 15 EUR per volwassene. Kinderen tot 12 jaar: 10 EUR (Heksensoep en 

Heksendrankje inbegrepen). 
- Van 17:30u tot 22:30u (met vertrek elke 15 minuten in groepen tot 30 man). 
- Honden en kinderwagens zijn niet toegelaten. 
- Belangrijk: aangepast schoeisel voorzien! 

 
Balsemien werkt hier aan mee: wij zorgen voor een stand waar de wandelaars een lekkere 
glühwein aangeboden krijgen. 
 
Vooraf reserveren is noodzakelijk.  

Via tel: 015/418168 , GSM 0486/469332 
e-mail albert.daelemans@skynet.be; ook info op www.vrolijkevrienden.be. 
  

Bij de laatste tocht waren er ongeveer 700 deelnemers. 
Echt de moeite. Men zegge het voort. 
Met hekselijke groeten en hopelijk tot zaterdag 18 november. 
 
 

mailto:albert.daelemans@skynet.be
http://www.vrolijkevrienden.be/


Voorbije activiteiten 
 
1. Balsemienreis naar “La Lorraine” 13-15 oktober 
 
Bij het krieken van ‘le jour’ lieten wij de regio Hombeek achter ons, om ons te begeven richting La 
douce France, meer bepaald  de streek van “La Lorraine”. 
In  “d’Ardennen” even een tussenstop om onze overtollige watervoorraad te lozen. Op de drie 
kwartier die onze chauffeur ons gaf, moest dat lukken. 
Daarna zetten we onze trip verder naar Pont à Mousson waar we verwacht werden bij Pierre 
Bonaventure. Het was een drukke bedoening in het restaurant, maar het eten was lekker en veel 
en met de nodige wijn. Het was even niet denken aan de lijn. 
 
Onze volgende stop was bij Les Brasseurs de la Lorraine, een 
artisanale brouwerij. Blijkbaar hebben ze goed gebrouwd want ze 
begonnen met 2 en nu zijn ze al met 9 werknemers. Na een 
deskundige -voor sommige een ietsi pietsi te lange- uitleg, 
mochten we proeven van een van hun brouwsels. Ja, dat mocht 
er  best  wezen. Bij ons vertrek kreeg iedereen nog een flesje van 
hun jubileumbier mee. 
 
Nelleke Van Der Valk, een Nederlandse die al 40 jaar in Frankrijk 
woonde, verwelkomde ons om 16 uur voor een rondleiding in 
Toul. De start was een bezoek aan de kathedraal, gebouwd in de 
13de eeuw in gotische stijl. Ons vielen vooral  schitterende glas-in-
lood ramen op. Een beetje verder bewonderden we een 
kloostertuin met prachtige gaanderijen. Heel veel tijd hadden we 
niet want we moesten verder naar onze eerste degustatie in 

domein d’Ambroisie. Na een rondgang in de 
wijnkelder was het proeven. De “Vignobles  
des Côtes de Toul AOC” vertaalden zich in 
witte, “gris” en rode wijn. Dus uitleg, 
rondleiding en drinken in de juiste volgorde. 
Met een glaasje wijn in de hand onder het 
lover, genieten van een herfstige zomerdag. 
Comme la vie est belle! 
Maar we stonden achter op het tijdschema, 
dus hop naar het hotel, “La Maison Carrée”, 
waar we  meteen onze benen onder de tafel 
mochten schuiven. Wat had je anders 
verwacht? Eten en drinken, zo zou het nog het 
hele weekend verder gaan. 
 

Na een verkwikkende nachtrust en een smakelijk ontbijt werden we om 9 uur op de bus verwacht 
om richting “le fort de Villey-le-Sec” te rijden. Dichte mist hing over de bossen. Sommigen 
vergeleken het  met benevelde toestanden: “Ge ziet hier zoveel als toen ik te veel  pinten 
gedronken had, ja bossie!” Het fort werd ontworpen door fortenbouwer  Vauban en had een 
omtrek van 3,5 km. Zondermeer indrukwekkend! 
 

 
 
  



En om te bewijzen hoe geschutskoepels met een 
kanon werkten, loste onze gids een schot. Jawel, 
een losse flodder. En of het klonk! Plots moesten 
er enkelen naar de WC. Gevolg van? Als 
afsluiter aan ons bezoek reden we met een 
treintje rond het fort onder een stralende zon. 
 
Het  middagmaal  was gereserveerd in 
restaurant “Le Caveau”, een prachtige locatie in 
een uit de rotsen uitgehouwen kelder. Het 
restaurant werd uitgebaat door jonge, 
enthousiaste mensen. Het eten was voortreffelijk 
en werd mooi gepresenteerd. 
 
Recht tegenover het restaurant lag het wijndomein “Regina” waar onze tweede degustatie 
gepland stond. Het domein werd uitgebaat door een vrouw wiens man twee jaar geleden 
overleden was. Ze deed haar best maar miste wat commerciële flair. Alvorens afscheid te nemen 
maakten we nog een wandeling door haar wijngaard onder een zonnige hemel. 
 

Dan terug naar het hotel, even opfrissen en 
richting Bulligny naar “Maison Crochet”. 
Via een smalle gang kwamen we terecht in 
een schuur. Op de zolder ervan stonden 
onze tafels gedekt. Alles een beetje op zijn 
Frans. Bij het eten dronken we ook wijnen 
van “Maison Crochet” zelf. Naast hun 
chambres en table d’hôte exploiteerden ze 
namelijk een wijngaard. En er werd niet op 
een fles wijn gekeken! Als afsluiter bij de 
koffie proefden we nog eau-de-vie  van 
mirabellen en bergamot. De wijn die we hier 
proefden, was de beste van de driedaagse. 
De sfeer was subliem. Alleen jammer dat we 
al om 21:30 uur moesten vertrekken want 
anders geraakte onze chauffeur in de knoop 
met zijn rijtijden. 

 
Op onze laatste dag stond nog een bezoek aan de 
stad Nancy op het programma. Een Nederlandstalige 
gids liet ons op een sobere maar deskundige manier 
kennis maken met de pracht en praal van onder 
andere het Stanislasplein, dat er zich op beroept het 
mooiste plein van Frankrijk te zijn.  
Een beetje verder, in een smalle straat met veel 
restaurants en terrasjes, stapten we ‘s middag “la 
table de Bacchus” binnen om weer te… ja, je raadt het 
goed… te eten en te drinken. 
Tegen het aperitief dat de gilde aanbood had niemand 
bezwaar. 
 
Ter afsluiting stopten we nog voor een laatste 
degustatie op het domein “Les Côteaux de Dornot”. Eerst toonde de jonge wijnboer, Patrice Bert, 
ons vol trots de resultaten van zijn bouwwerken om ons daarna te verwennen met een heuse 
degustatie buiten in het avondzonnetje. 



 
Met een uur vertraging reden we huiswaarts. Dit was geen gewone reis of  anders gezegd “ceci 
n’était pas du tout unvoyage ordinaire”. En dan moest Myriam, bijna thuis, haar woordje nog 
placeren! 
 
Wat hebben we vooral onthouden? 
Dat de Marleentjes goed gelukt waren  -we hadden er een stel van bij-, het prachtige weer, het 
lekkere eten met bijpassende wijnen, het toffe gezelschap en vooral de voortreffelijke organisatie 
van Agnes! 
 
NICO 
 
2. Wijnmakersavond in Kortenberg 
 
Verdeel 1 grote zolder in twee door middel van een half-en-half 
sluitend gordijn. Zet aan de ene kant van dat gordijn een zangkoor 
dat een Spaanse feestavond organiseert en aan de andere kant de 
wijnmakers van Wijngaardsberg en Balsemien die wijnen op basis 
van krieken willen proeven. Je kunt je dan gelijk voorstellen hoe de 
avond verlopen is: redelijk lawaaierig en wat chaotisch. 
 
Ondanks die moeilijke situatie hebben we het niet aan ons hart laten 
komen en proefden we voortreffelijke wijnen: schuimwijnen en rode 
wijnen, puur van krieken of gemengd met appel, josta, enz. De leden 
van Wijngaardsberg hadden daarenboven geen moeite gespaard 
om bij elke wijn een aangepast hapje te voorzien: iets hartigs bij de 
schuimwijnen en de rode wijnen, iets zoets bij de dessertwijnen. 
 
Onze bijeenkomst werd een tijdje onderbroken omdat de ‘andere 
kant’ hun leden wou verwennen met een Spaanse danseres die een 

drietal types van flamenco 
kwam demonstreren. We 
konden/moesten mee genieten van het spektakel, 
simpelweg omdat… ook ‘onze kant’ in het donker werd 
gezet voor de show. 
Als ik het nu zo herlees, dan lijkt het precies erger dan 
dat het in werkelijkheid was want het was wel degelijk 
een geslaagde avond. Met dank aan de dames en heren 
koks en bakkers van Wijngaardsberg en de wijnmakers 
van beide gildes die weer maar eens lieten proeven dat 
er ook van fruit goede wijnen kunnen gemaakt worden. 
 

 
  



Nuttige gegevens 
 
Dagelijks bestuur 
- Voorzitter 

Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  
- Penningmeester 

Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be  
- Ledenadministratie en Nieuwsbrief 

Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 
- Wijnmeester 

Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net (met een “liggend streepje” tussen ‘de’ en 
‘nies’) 

 
Overige bestuursleden 
- Wally Van Trier 
- Stefaan Vergauwen 
 
Ere-bestuurslid 
- Luc D’Exelle 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden op onze webstek 
www.balsemien.be onder de rubriek “Nieuws/Reisinfo” 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind december 2017/begin januari 2018 
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Wijnmakersgilde Balsemien vzw 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 

 
Overlijdensbericht Louisa Vermeulen 
 
Beste Balsemienleden 
 
We vernamen het overlijden van Louisa Vermeulen, weduwe van Wim Baetens. 
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www.balsemien.be onder de rubriek “Nieuws/Reisinfo” 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind december 2017/begin januari 2018 
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