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Woordje van de voorzitter 
 
Een gelukkig en gezond 2019… Het is deze dagen niet de eerste keer dat jullie dit lezen of horen 
en het zal ook niet de laatste keer zijn. 
We kijken vol goede moed uit naar dit nieuwe jaar: misschien lukt het met de Lotto, vindt een 
alleenstaand familielid eindelijk een nieuwe partner of zal het in 2019 voldoende regenen. Vul dit 
lijstje zelf maar aan en maak niet te veel goede voornemens want, naar wat je hierover in de 
boekjes leest, komt daar toch niet veel van terecht. 
Ik nodig jullie hierbij uit voor onze nieuwjaarsreceptie waar we dit nieuwe werkjaar goed beginnen 
en onder elkaar de beste wensen uitwisselen. 
 
Jullie voorzitter Myriam 
 
Lidgeld 2019 
 
Betaal nu je lidgeld (maar wacht even tot na 1 januari zodat we de boekhouding van 2018 eerst nog kunnen afsluiten)!  
Stort € 15,00 (€ 30,00 voor de wijnmakers: zij ontvangen ook het VAW-magazine) op ons 
rekeningnummer -zie bovenste kader van deze nieuwsbrief- en je bent weer voor een jaar lid. 
 
Doe dat voor 15 januari a.u.b. en vermeld “lidgeld 2019 + 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. Ze hebben in november al laten 
weten of ze voor 2019 al dan niet nog wensen aan te sluiten bij het VAW. 
 
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! 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering. Iedereen van harte welkom! 

- De Kettinghe, Sint Amandusstraat 5A, 2801 Heffen (Mechelen) 
- Vrijdagavond 25 januari 2019 om 19:30h 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 januari. 

 
2. Wijnmakeravond 

- Op 8 februari 2019 om 20:00h in het vernieuwde cultuurhuis van Hombeek (Leibeekstraat 
2, 2811 Hombeek). Parkeren kan op het Stationsplein. 

- We leren werken met een pH-meter 
- Wie flessen wijn wil indienen voor de Nationale Wijnkeuring kan die vanavond 

meebrengen. 
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3. Bezoek Brouwerij “Het Anker” te Mechelen 

- Wanneer? Zondag 10 februari om 14u. 
- Waar? Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen. We spreken af om 

13:45u. op de binnenplaats van de brouwerij. Parkeren kan op het Rode Kruisplein. 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 10 

februari en stort 10 EUR p.p. op onze rekening met vermelding “Brouwerij” in het 
mededelingenvak. 

 
4. Toneel 

- Wanneer? 22 maart 2019 om 20 uur (samenkomen om 19:45 uur) 
- Waar? ’t Echt Mechels Theater, Olivetenvest 16, 2800 Mechelen 
- Wat? “De kat in de kelder” (meer uitleg over de inhoud verder in deze nieuwsbrief) 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 1 maart 

en stort 11 EUR p.p. op onze rekening met vermelding “Toneel” in het mededelingenvak. 
 
 
Info Toneel - “De kat in de kelder” 
 
Majoor Evarist Tanghe laat -zeer tegen de zin van zijn “zure” zus Serafine- het kansarme gezin 
De Cat tijdelijk in de kelders van zijn huis wonen in afwachting van een sociaal appartement. Het 
gezin De Cat dat bestaat uit vader Felix, moeder Sylvia, dochter Kim en grootmoeder Madeleine 
trekt aanvankelijk met tegenzin in bij de majoor maar dat slaat helemaal om als blijkt dat het huis 
van de majoor grenst aan een bankgebouw. 
 
Felix ziet zijn kans op de “jackpot” schoon en besluit een tunnel te graven van in de kelder bij de 
majoor tot in de kelders van de bank waarin zich de kluizen bevinden. 
Het wordt uiteraard een hachelijke onderneming om dit te doen zonder dat de majoor en zijn 
zuster dit merken. Waar moeten ze met de aarde uit de gegraven tunnel naar toe, hoe verbergen 
ze de toegang tot de tunnel voor nieuwsgierige blikken, hoe maskeren ze het lawaai van de 
drilboor die er aan te pas komt,…? 
 
Uiteraard leidt dit hilarische situaties als blijkt dat grootmoeder Madeleine af en toe verrassend uit 
de hoek komt, dat Kim verliefd wordt op Sven die te pas en te onpas in de kelder opduikt, dat Kim 
de majoor in hoge mate opwindt, dat Serafine op zoek is naar haar kat die blijkbaar spoorloos in 
de kelder is verdwenen, dat er een heus drumstel aan te pas komt om het geluid van de drilboor 
te overstemmen… 
 
Uiteindelijk lijken Felix en zijn gezin in hun opzet te slagen… maar op dat moment ontdekt 
Serafine de tunnel en haar dode kat en moeten ze Serafine gevangen houden. En als Madeleine 
uiteindelijk het leven laat, zitten ze bovendien nog met een lijk opgescheept. 
 
En wat dan met Sven die twijfelt tussen zijn verliefdheid voor Kim en het rechte pad? En wat met 
de majoor die op zijn beurt verrassend uit de hoek komt? 
 
 
Familienieuws 
 
Op 19 november 2018 overleed Albert De Coninck, broer van Hilda (echtgenote van Benoit Van 
Watermeulen). We betuigen Hilda en de familie ons medeleven. 
 
 
 
 



Voorbije activiteiten 
 
Ledenfeest 24 november 2018 
 
Het was geen weer om een hond door te jagen maar voor de Balsemienschapen was dat 
helemaal geen probleem. Ze moesten niet bij nacht door het veld gaan waardoor de meeste 
zonder kleerscheuren op het “Heiken” waren geraakt. 
En Myriam had de schaapjes en de rammen geteld, ze kwam uit op 48 en loodste ze als een 
ervaren herderin naar de schaapstal in Hombeek. 
Daar werden ze vergast op sprankelende schuimwijn, waar één van onze rammen (Ivo) met veel 
kunde en ervaring het beste van had gemaakt. En ook de bijpassende hapjes vonden gretig hun 
weg. 
De schapen en de rammen mochten dan aanschuiven voor het feestmaal. 
Tussen de gerechten door was het aan de voorzitter om eenieder welkom te heten. 
In een korte terugblik op het voorbije werkjaar kwamen de goede en de minder goede 
herinneringen aan de beurt zoals het afscheid van Luc, vorig jaar nog aanwezig en gevierd op het 
ledenfeest. 
 
Tijdens een maaltijdpauze was het 
ook tijd om de jubilarissen te 
huldigen. Bij de vermelding van 
ons jongste lid, met 5 jaar dienst, 
verwachte ik een klein manneke 
met een snotneus. Maar het was in 
tegenstelling een wat -en nu moet 
ik voorzichtig zijn- ouder manneke 
met een snotneus! 
Alle gevierden kregen een 
passende attentie. 
 
In een volgende onderbreking was 
het aan Vik om ons met een 
ironisch gedicht diets te maken dat 
we ons beter bij peren houden.  

Het eten van appels, of beter het aannemen van appels, houdt 
gevaren in: denk maar aan de zondeval. Vraag dat eens aan 
Adam, als je hem toevallig moest tegenkomen.  
 
Vervolgens was er de al jaren de tot de traditie behorende 
tombola om ieder met een arm vol veldvruchten huiswaarts te 
laten keren. 
Aan de hand van een conference werden we er aan herinnerd 
dat Kerstmis met rasse schreden naderbij komt. Met een 
onderliggende toon van humor en fijnzinnige teksten werd ons 
het Kertsgebeuren voorgehouden en kregen de “herdertjes” 
een stem. Daarvoor zorgden Vik en Nico. 
 
Met het dessert werd een heerlijke maaltijd afgesloten. 
Daarna placeerden de rammen en de schapen nog een 
dansje. We hadden dit jaar Steven als dj. Hij had op zijn 
naamkaartje de vermelding “no nonsens” staan en zo was het 
ook: aangepaste muziek voor ons gezelschap, prima gedaan! 
 
 



En wat de schapen en de rammen betreft… ze stonden niet, ze lagen niet en ze keerden enkele 
uurtjes later elk terug naar hun eigen stal. 
 
En of ze liederen hoorden? Daar kan ik niet van getuigen. Daarvoor was de nacht al te ver 
gevorderd. 
 
 
Kalender 2019 
- Nieuwjaarsreceptie 25 januari 
- Wijnmakersavond (Hombeek) 8 februari 
- Bezoek Brouwerij ‘Het Anker’ 10 februari 
- Toneel “De kat in de kelder” 22 maart 
- Proclamatie Nationale Wijnkeuring 14 april 
- Wijnmakersavond 26 april 
- Kampeerweekend 30 mei t/m 2 juni 
- Stadsbezoek Temse 28 juli 
- Wijnmakers-BBQ 24 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 15 september 
- Fietstocht 29 september 
- Balsemienreis 11-13 oktober 
- Ledenfeest 23 november 
 
Onze webstek in een nieuw jasje 
 
Heb je al gemerkt dat onze webstek www.balsemien.be in een nieuw kleedje steekt? 
Deze lay-out zou het beter moeten doen op bv. je smartphone. 
En onderaan de Nieuwsbrief staat nu ook een knop “Download Nieuwsbrief in HD-kwaliteit”. Klik 
hierop en op de Nieuwsbrief die dan verschijnt kan je ‘rechts’ klikken om hem te downloaden of af 
te drukken. Goed, hé! 
 
Met dank aan onze webmaster Ed Solie! 
 
Nuttige gegevens 
 

- 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 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- Raadgever 
Stefaan Vergauwen 

 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten half maart 2019. 
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Woordje van de voorzitter 
 
Bijna alle leden vernieuwden hun lidgeld en daar zijn we blij om. Op de wijnmakersavond konden 
we zelfs een nieuw lid verwelkomen en gewapend met de herwerkte versie van ons cursusboek 
“Wijn maken” ging hij naar huis om een beetje voorbereid te zijn tegen de volgende bijeenkomst 
waar we gaan praten over schuimwijn en cider maken. 
De start van 2019 dan. 
Eind januari hebben we tijdens de nieuwjaarsreceptie de bekende “beste wensen” en 3 kussen 
uitgedeeld. Het viel me op dat de zin “en nog een goede gezondheid” meer dan ooit werd 
uitgesproken en dat is ook wel belangrijk.  
Op 9 februari was er onze eerste wijnmakersavond in het nieuwe Dorpshuis in Hombeek. We 
leerden werken met een pH-meter en proefden van de wijnen die gingen deelnemen aan de 
Nationale Wijnkeuring. 
Ook nu ging iedereen tevreden naar huis met een “tot ziens” of “tot zondag aan brouwerij Het 
Anker”. 
Om 2 uur was daar iedereen aanwezig aan de Mechelse stadsbrouwerij. Nee, dat is niet waar: 3 
leden van dezelfde familie lagen ziek in bed nadat ze op een feestje iets verkeerd gegeten 
hadden en 1 persoon moest afhaken met de griep. Ze hebben iets gemist. Gids Bart gidste de 
groep door het gebouw, trapjes op en trapjes af, met regelmatig een kwinkslag waarbij hij 
iedereen op het verkeerde been zette. Het was een meer dan geslaagde namiddag en de 
afspraak werd gemaakt om volgend jaar de whiskybrouwerij in Blaasveld te gaan bezoeken. 
 
 
 
Jullie voorzitter Myriam 
 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
 
1. Toneel 

- Wanneer? Vrijdag 22 maart 2019 om 20 uur (samenkomen om 19:45 uur) 
- Waar? ’t Echt Mechels Theater, Olivetenvest 16, 2800 Mechelen 
- Wat? “De kat in de kelder” (meer uitleg over de inhoud verder in Nieuwsbrief 2019/1) 
- Deze activiteit is volgeboekt. 

 
2. Wijnmakersavond 

- Wanneer? Vrijdag 26 april om 20 uur 
- Waar? Dorpshuis Hombeek 
- Wat? Op “algemeen verzoek” (dank u, Eric) gaan we het hebben over het maken van cider 

en schuimwijn. 
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3. Proclamatie Nationale wijnkeuring 

- Wanneer? Zondag 14 april 2019 om 11.30 uur 
- Waar? Salons Roskam, Roskamstraat 38, 9820 Merelbeke. 
- Inschrijven: lees de info in het VAW-tijdschrift of download het wedstrijdreglement (met info 

over de proclamatie) op http://vaweb.weebly.com/wijnkeuring-2019.html 
 
4. Kampeerweekend 

- Wanneer? Donderdag 30 mei tot zondag 2 juni 
- Meer informatie verder in deze Nieuwsbrief 

 
 
Familienieuws 
 
Op 11 november 2018 zag Jules, kleinzoon van Gilbert Verbeeck, het levenslicht. 
Gefeliciteerd, fiere ouders en grootouders, met dit kleine wonder! 
 
 
Kampeerweekend: 30 mei tot 2 juni  
 
Onze zoektocht naar een mooi plaatsje, waar weer 
van alles te beleven valt, bracht ons dit jaar naar 
camping Stropielekker te Zaamslag. We hadden hier 
nog nooit van gehoord, maar je kan zeker zijn: 
Zaamslag bestaat! Het is een dorp in de gemeente 
Terneuzen, in de Nederlandse provincie Zeeland.  
De inwoners worden ook wel "Stropielekkers" 
genoemd. Vroeger stond op het dorpsplein een vat 
met stroop waar altijd een paar druppels aan bleven 
hangen. Volgens het verhaal haalden de inwoners 
van Zaamslag de druppels er met hun vinger af om 
die vervolgens af te likken. 
Het is een mooie camping met tal van 
fietsmogelijkheden. Er is dus vanalles om er weer 
een fijn verlengd weekend van te maken. 
Het programma volgt later. 
We hopen de prijs te kunnen beperken tot € 130 per persoon.  
 
Ben je geïnteresseerd schrijf je dan zo vlug mogelijk in bij Hugo Vits (vits.hugo@gmail.com) of 
Wally van Trier (wwvt@skynet.be), dit om het correcte aantal plaatsen op de camping te 
reserveren. 
 
Graag een voorschot van € 50 per persoon tegen 22 maart op de Balsemienrekening (met de 
vermelding kampeerweekend). 
 
 
Driedaagse reis in oktober 
 
Agnes is volop bezig met het opmaken van weer een schitterend programma voor onze volgende 
driedaagse reis. 
 
Nog even geduld! 
Meer info in onze volgende Nieuwsbrief. 
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Voorbije activiteiten 
 
1. Nieuwjaarsreceptie 
 
Een goeie 50 leden kwamen langs op de 
nieuwjaarsreceptie. De schuimwijn en het zelf 
gepasteuriseerd appelsap vielen in de smaak. De 
warme hapjes werden met liefde klaargemaakt en 
geserveerd door de vrouwen van de  
bestuursleden. Iedereen at met veel smaak van de 
kippenboutjes, de mini-croques, de gevulde 
champignons en nog veel meer en genoot van een 
gezellige avond. Nico deed de financiën van het 
voorbije jaar uit de doeken (joepie, een klein 
overschot) en het album met de interessantste 
foto’s van 2018 ging van tafel naar tafel. De hele 
avond werden er doorlopend foto’s van alle 
activiteiten van het voorbije jaar op het grote scherm geprojecteerd. 
Na een stukje cake met koffie werd de avond afgesloten en ging iedereen tevreden naar huis. 
Een nieuw jaar, een nieuwe start. 
 
2. Wijnmakersavond 
 

We waren voor de eerste keer te gast in het vernieuwde 
Dorpshuis van Hombeek. Dit was een nieuwe locatie en dus 
was het voor de wijnmakers even zoeken naar de ingang. 
Omdat ze binnen veel licht zagen, klopten ze op alle deuren en 
ramen om onze aandacht te trekken om zo binnen te geraken. 
Vik leerde ons werken met de pH-meter en we proefden al van 
de wijnen die de volgende dag door Paul binnen gebracht 
zouden worden voor de Nationale Wijnkeuring. De uitdrukking 
“zoveel smaken, zoveel zinnen” was hier van tel en we hadden 
al medelijden met de keurders. De ene vond dat een wijn vrij 
veel zuur had, de andere vond dat helemaal niet en zo was het 
ook met de kleur (bijvoorbeeld te rood voor een rosé) of  te veel 
of te weinig body. 
Vik herwerkte ons handboek “Wijn maken”. In een minimum van 
tijd verwisselden de meegebrachte exemplaren van eigenaar en 
werd het boek al goed bestudeerd. Hij kreeg terecht een 
compliment voor dit reuzenwerk. 

Intussen kan je het ook downloaden vanop de ledenpagina’s van onze webstek. 
 
3. Brouwerijbezoek 
 
Enkele zieken moesten zich noodgedwongen laten verontschuldigen. Van één familie ontbraken 
er zelfs drie: een familie-etentje had hen opgezadeld met buikkrampen en de schij*%. ’t Kan 
verkeren.  
Maar wie er wel bij was, kon genieten van een fijne namiddag in Brouwerij Het Anker. 
 
Een viertal Balsemieners kon de aangekondigde proeverij na het bezoek zelfs niet afwachten en 
genoot al voor de rondleiding van de bieren van onze Mechelse stadsbrouwerij. ’t Kan maar 
gesmaakt hebben. 
 



Gids Bart stond ons ruim op tijd op te wachten en stipt op tijd beklommen we de eerste trappen 
van het brouwerijgebouw. En er zouden er nog veel bergop en bergaf volgen. Sorry, Maurits. 
 
Eens voorbij de goed afgesloten ruimten 
waar vaten whisky lagen te rijpen, 
probeerde Bart onze smaakpapillen uit: we 
mochten proeven welke kruiden er zoal 
toegevoegd worden aan de Mechelse 
bieren. Geen enkel probleem voor onze 
Balsemieners! Ze konden feilloos koriander, 
komijn, zoethout (drop), bittere 
sinaasappelschillen, steranijs, enz. 
benoemen. 
Langsheen de immense koperen 
brouwketels en een oude koelwand 
kwamen we via de vele trappen naar boven 
op het hoogste punt van ons bezoek. Een 
in onbruik geraakt koperen koelwaterbassin en een schitterend zicht over de Begijnhofkerk en 
Mechelen waren de attracties. 
Weer naar beneden langs de onvermijdelijke trappen. Maar onderweg kregen we ook een 
overzicht van de bieren die op dit ogenblik nog gemaakt worden. En de -nieuwe- CEO van de 
brouwerij voegde zijn twee passies (bier en whisky) samen tot enkele bieren die versterkt worden 
met whisky. 
 
Eens beneden was het tijd voor de proeverij. Eindelijk! We kregen twee bieren te proeven: een 
Tripel en een Classic. Natuurlijk was er de opdracht om de eerder geproefde kruiden uit de 
aangeboden bieren te halen. Bij de Tripel lukte het vrij goed. Maar bij de Classic had iedereen het 
mis. Daar worden… geen kruiden aan toegevoegd. En iedereen maar gokken. 
Na de proeverij moesten we plaats maken voor een volgende groep, maar dat betekende niet dat 
iedereen al naar huis ging. Sommigen bleven nog een hapje eten in het restaurant, anderen 
hadden nog niet genoeg geproefd en bleven nog wat hangen in het sfeervol ingerichte café. 
 
Een leuke en leerrijke namiddag die naar meer smaakt. 
Dus waarom eens niet naar Blaasveld gaan om de whisky-stokerij te bezoeken? 
Wordt ongetwijfeld vervolgd! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kalender 2019 (vervolg) 
 
- Toneel “De kat in de kelder” 22 maart 
- Proclamatie Nationale Wijnkeuring 14 april 
- Wijnmakersavond 26 april 
- Kampeerweekend 30 mei t/m 2 juni 
- Stadsbezoek Temse 28 juli 
- Wijnmakers-BBQ 24 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 15 september 
- Fietstocht 29 september 
- Balsemienreis 11-13 oktober 
- Filmavond:  thriller ‘Moord op bestelling’ (nieuwe film 

van W. Verworst) 25 oktober 

- Verbroedering met Wijngaardsberg 8 november 
- Ledenfeest 23 november 
 
Nuttige gegevens 
 

- 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 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- Raadgever 
Stefaan Vergauwen 

 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten begin mei 2019. 
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Woordje van de voorzitter 
 
De lente is in het land, de winterkleren werden opgeborgen en de terrasmeubelen afgestoft. 
De minder geslaagde toneelavond zijn we vergeten maar de uitslag van de wijnkleuring in 
Merelbeke staat in ons geheugen gegrift. Vier Balsemienkoppels waren op de proclamatie 
aanwezig en brachten 17 medailles mee naar huis. 
Twee andere koppels gingen naar Frankrijk om de 3-daagse voor te bereiden. Ze hadden een 
aangenaam lang weekend en ruim de tijd om te zien of de wijnboeren wel goed genoeg waren 
voor onze leden. Eén stadje was niet zo mooi en de plaatselijke wijnboer was ook niet helemaal 
in orde, dus moest er voor een vervanging gezorgd worden en die hebben we gevonden. En 
geloof het of geloof het niet maar we kwamen helaas 5 minuten te laat om de reserve cave te 
bezoeken. Maar Agnes heeft dat probleem intussen al opgelost. 
Meer over onze driedaagse vindt je verder in deze nieuwsbrief. 
 
En we zijn al begonnen aan de voorbereiding van de fietstocht van zaterdag 28 september. 
Inderdaad, op zaterdag. Om organisatorische redenen werd deze een dag vervroegd. Vergeet dit 
niet op je kalender aan te passen. 
 
Voor iedereen die voor de volgende Nieuwsbrief al op vakantie vertrekt: geniet ervan en kom 
weer goed thuis. Voor de overigen: geniet thuis en hou het veilig. 
 
Groeten,  Myriam 
 
 

Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Kampeerweekend 

- Wanneer? Donderdag 30 mei tot zondag 2 juni 
- Meer info in Nieuwsbrief 2019-2. 
- De ingeschreven deelnemers zijn op de hoogte van alle noodzakelijke afspraken. 

 
2. Stadsbezoek Temse (Beeldenwandeling) 

- Wanneer? Zondag 28 juli. Afspraakpunt en uur wordt later nog bekend gemaakt. 
- Wat? Verspreid over het grondgebied van de fusiegemeente tref je 30 beelden, waarvan 

meer dan 20 in de kerngemeente. Tijdens de Beeldenwandeling door het centrum maak je 
kennis met prachtige kunstwerken en curiosa, waaraan de wandelaar vaak achteloos 
voorbijgaat. Deze rondleiding vestigt de aandacht op markante en kunstrijke facetten van 
het rijke erfgoed. 
Het verkennen van deze route is zowel een aangename als leerrijke belevenis. 

 
 
 

mailto:info@balsemien.be
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Nationale wijnkeuring – Balsemien valt weer in de prijzen! 
 
De Balsemien wijnmakers gingen van 
Merelbeke naar huis met 17 medailles 
waarmee onze wijngilde met 625 punten op de 
vierde plaats eindigde van al de deelnemende 
gildes. 
 
Wie won wat bij de Balsemieners? 
Jeannine: 5 x brons en 3 x zilver 
Paul: 1 x brons en 5 x zilver 
Ivo: 1 x brons 
Greet: 1 x brons 
Myriam: 1 x zilver 
 
 
Proficiat aan alle gelauwerde wijnmakers! 
 

 

Samenaankoop van fruit en/of sap 
 
Wil je via Balsemien krieken, appel(sap) of peren(sap) aankopen? 
(Kriekensap kunnen we helaas niet meer bestellen.) 
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 zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 
 

 
 

Drie dagen lang naar “La douce France” 
 
Noteer 11-12-13 oktober in jullie agenda want dan gaan we op driedaagse naar de 
Champagne. Wie Champagne zegt, denkt waarschijnlijk direct aan Reims en Epernay. De 
champagnestreek strekt zich echter nog verder zuidelijk uit tot de Côte de Sézanne en daar gaan 
wij naar toe.  
Côte de Sézanne is eigenlijk een verlengde van de Côte des Blancs, gescheiden door de 
moerassen van Saint Gond en gedomineerd door dezelfde variëteit druif: de Chardonnay. De 
expressie is hier voller en ronder en ook ondergaan de wijnen hier niet hetzelfde rijpingsproces 
als de Champagnes van de Grand Cru dorpen in de Côte des Blancs. 
De ondergrond is meestal van klei en leem met sommige gedeeltes uit krijt. Mede dankzij de 
gunstige zuidoostelijke ligging, hebben de wijnen de neiging om rijper, voller en fruitiger te zijn 
dan de wijnen uit de Côte des Blancs.  
 
Naast de degustaties staat er natuurlijk ook een stukje cultuur op het programma. Die cultuur 
snuiven we op tijdens een bezoek aan Provins. Een middeleeuws stadje vol charme, 
ingeschreven op de Unesco werelderfgoedlijst. De goed bewaarde middeleeuwse omwallingen, 
de Saint-Jean poort, het Châtelplein, de Caesartoren en de Saint-Quiriace kerk, zijn maar enkele 
van de vele bezienswaardigheden. 
 



 
    Provins – omwalling van de middeleeuwse stad 
 
Daarnaast brengen we nog een bezoek aan het kasteel La Motte de Tilly. Dit prachtige kasteel 
uit 1754 is sinds 1946 een historisch monument en heeft ondanks de tand des tijds zijn 
schoonheid behouden. De omgeving van het kasteel en de verfijnde sfeer van de 18e eeuw zijn 
weer in oude glorie hersteld. Door zijn harmonie en symmetrie, elegantie en verhevenheid is het 
kasteel een typisch voorbeeld van een landgoed uit de tijd van de verlichting. 
 
Zin om mee te gaan? 
Schrijf dan nu in en betaal een voorschot van 50 euro per persoon, te storten op 
Balsemienrekening BE85 9793 5146 0206. Inschrijven kan tot 1 juni. Na deze datum is 
inschrijven mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers. 
 
Prijs 
De exacte prijs kennen we nog niet omdat we nog wachten op een aantal prijzen maar om jullie 
toch al een idee te geven, hebben we een kostenraming gemaakt.  
En de richtprijs bedraagt: 

- 365 euro per persoon in een tweepersoonskamer 
- 396 euro per persoon in een eenpersoonskamer  

Inbegrepen: bus, overnachtingen, maaltijden, proeverijen, gidsen, inkomgelden. 
Niet inbegrepen: annulatieverzekering 
 
Inschrijven 
via mail: info@balsemien.be of myr.bastiaens@telenet.be of telefoon naar Myriam 
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Voorbije activiteiten 
 
Toneel 
 
Op vrijdag 22 maart gingen 24 leden naar de 
Olivetenvest om er te genieten van een avondje 
toneel. Het was lachen geblazen om de gekke 
fratsen maar het stuk deed ook menig wenkbrauw 
fronsen bij de platte teksten. 
Het verhaal in een notendop? 
Een oud-kolonel verhuurt zijn kelder aan de familie 
De Kat. Vergelijkbaar met de familie Flodder 
vanop televisie. Het gezin kwam op straat te staan 
door een brand en zoekt onderdak bij de oud-
kolonel. Meneer De Kat heeft - heel actueel - het 
plan opgevat om via een gat in de muur, de kluis 
van de naastliggende bank te kraken. Komische 
scenes volgen elkaar op. De kluis wordt 
leeggehaald en de buit in de auto van het liefje van 
de dochter gelegd. De kolonel, die ondertussen 
ook in het complot zit, brengt tot slot de laatste zak 
naar boven en sluit iedereen op in de kelder en 
vertrekt. 
Wat blijft ons bij: de dochter hield van diepe 
decolletés, de kolonel vond alles wat hij zei 
geweldig om te lachen en de oma stal de show 
met haar gekke gezichten en manoeuvres in haar 
bed en op de wc. 
 
Deze keer beviel het toneelstuk ons minder. 
Volgende keer beter. 
 
 
 

Kalender 2019 (vervolg) 
 
- Kampeerweekend 30 mei t/m 2 juni 
- Stadsbezoek Temse 28 juli 
- Wijnmakers-BBQ 24 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 15 september 
- Fietstocht 28 september (nieuwe datum!) 
- Balsemienreis 11-13 oktober 

- Filmavond:  thriller ‘Moord op bestelling’ (nieuwe film 
van W. Verworst) 

25 oktober 

- Verbroedering met Wijngaardsberg 8 november 
- Ledenfeest 23 november 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuttige gegevens 
 
- 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 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- Raadgever 
Stefaan Vergauwen 

 
 

Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 

De volgende nieuwsbrief mag je verwachten begin juli 2019. 
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Wijnmakersgilde Balsemien vzw 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 
 
Woordje van de voorzitter 
 
Dit woordje wordt op een heel speciale plaats geschreven: op de Zwartzustersvest, beter gekend 
als het “bureau waar je je belastingaangifte kan laten invullen”. Ik wil namelijk met een gerust hart 
op vakantie vertrekken en niet -zoals verleden jaar- er een dag te laat mee zijn. Mijn schamel 
pensioentje dat ik uit Nederland krijg, zorgt voor die problemen. 
Minder problematisch, zelfs zonder problemen, verliep het kampeerweekend in Zaamslag in 
Zeeland en het deelnemersaantal voor onze 3-daagse is volgeboekt. 
Over de fietstocht kan ik niet meer vertellen dan dat die in voorbereiding is en de inschrijvingen 
voor het bezoek aan Temse mogen ook gebeuren. 
 
 
Ik wens jullie aangename uitstapjes, een fijne vakantie of veel gezellige dagen thuis met of 
zonder vrienden, kinderen of kleinkinderen en met of zonder BBQ. 
 
 
 
Jullie voorzitter, Myriam. 
 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
Stadsbezoek Temse (Beeldenwandeling) 
 

- Wanneer? Zondag 28 juli. Samenkomst om 13:45h 
- Afspraakpunt: het Administratief Centrum “De Zaat” op het Frans Boelplein, Temse 
- Parkeren? Gratis parkeren (eventueel met parkeerschijf) in het centrum is o.a. mogelijk 

achter AC De Zaat (tussen Schipperslaan en Nagelheetmakerslaan), aan de bibliotheek 
(Oeverstraat) of aan Cultureel Centrum Roxy (Stationsstraat). 

- Wat? 
Verspreid over het grondgebied van de fusiegemeente tref je 30 beelden, waarvan meer 
dan 20 in de kerngemeente. Tijdens de Beeldenwandeling door het centrum maak je 
kennis met prachtige kunstwerken en curiosa, waaraan de wandelaar vaak achteloos 
voorbijgaat. Deze rondleiding vestigt de aandacht op markante en kunstrijke facetten van 
het rijke erfgoed. 

- Inschrijven? Voor 20 juli een telefoontje of een mailtje sturen naar Myriam (zie onderste 
kader van deze nieuwsbrief) én 4 EUR p.p. storten op onze bankrekening (zie bovenste 
kader). 

 
 
 
 

mailto:info@balsemien.be
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Drie dagen lang naar “La douce France” 
 
Noteer 11-12-13 oktober in jullie agenda want dan gaan we op driedaagse naar de 
Champagne. Wie Champagne zegt, denkt waarschijnlijk direct aan Reims en Epernay. De 
champagnestreek strekt zich echter nog verder zuidelijk uit tot de Côte de Sézanne en daar gaan 
wij naar toe.  
 
Naast de degustaties staat er natuurlijk ook een stukje cultuur op het programma. Die cultuur 
snuiven we op tijdens een bezoek aan Provins. Een middeleeuws stadje vol charme, 
ingeschreven op de Unesco werelderfgoedlijst. De goed bewaarde middeleeuwse omwallingen, 
de Saint-Jean poort, het Châtelplein, de Caesartoren en de Saint-Quiriace kerk zijn maar enkele 
van de vele bezienswaardigheden. 
 
Daarnaast brengen we nog een bezoek aan het kasteel La Motte de Tilly. Dit prachtige kasteel 
uit 1754 is sinds 1946 een historisch monument en heeft ondanks de tand des tijds zijn 
schoonheid behouden. De omgeving van het kasteel en de verfijnde sfeer van de 18de eeuw zijn 
weer in oude glorie hersteld. Door zijn harmonie en symmetrie, elegantie en verhevenheid is het 
kasteel een typisch voorbeeld van een landgoed uit de tijd van de verlichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Château La Motte de Tilly 
 
Zin om mee te gaan? 
Neem contact op met Myriam (myr.bastiaens@telenet.be of per telefoon) om te zien of er nog 
plaatsen beschikbaar zijn! 
 
Prijs 
De exacte prijs kennen pas over enkele weken maar om jullie toch al een idee te geven, hebben 
we een kostenraming gemaakt.  
En de richtprijs bedraagt: 

- 365 euro per persoon in een tweepersoonskamer 
- 396 euro per persoon in een eenpersoonskamer  

Inbegrepen: bus, overnachtingen, maaltijden, proeverijen, gidsen, inkomgelden. 
Niet inbegrepen: annulatieverzekering 
 
 

mailto:myr.bastiaens@telenet.be


Voorbije activiteiten 
 
Het kampeerweekend 
 
Naar jaarlijkse gewoonte gingen 13 leden tijdens het Hemelvaartweekend kamperen. Zaamslag 
in Zeeland was dit keer de bestemming. Voor wie het niet zou weten, Zaandam ligt in de buurt 
van Hulst en Axel. Twee stadjes die hebben we uiteraard ook bezocht hebben en de moeite 
waard waren. Het inrichtend comité was zondag al aangekomen om nog wat inkopen te doen, de 
fietstochten eens over te doen en een restaurantje te zoeken voor onze laatste avond.  
Hulst bezochten we eerst. Even uitrusten deden we er op het terras van café Kwebbel, 
welbekend als stopplaats bij alle Belgische wielertoeristen. De garçon had een gezicht als een 
karikatuur. Een lachje kon er niet af tot hij alle dames lachend van het toilet zag komen. Ik hoor 
jullie al denken: “Wat is er nu zo grappig aan een toilet?” Wel, er hing een speeltje aan de 
binnenkant van de deur dat de fantasie van de dames op hol deed slaan. 
 
In Axel namen we een kijkje in een 
winkel van rond jaren 1900 waarvan 
nu een museum over het 
dorpsleven was gemaakt, een 
gerestaureerde windmolen en een 
buiten dienst gestelde watertoren.  
Prachtige vergezichten beloonden 
onze klim van 260 treden in de 
watertoren. In het midden van de 
toren hing een slinger van Foucault. 
Het was de droom van een 80-jarige 
hoogleraar uit Delft om het draaien 
van de aarde visueel voor te stellen. 
De Axelse watertoren leende zich 
daar uitstekend voor. Een 
vrijwilligster wees ons op de 
Zeeuwse knoop waarmee de bol 
van de 37 meter lange slinger is 
versierd en legde deskundig uit dat in de hele opstelling verschillende symbolen naar Zeeland 
verwijzen. 
Ga er ook eens op bezoek, de toren en het stadje zijn de moeite waard. Doe het best tijdens de 
week want op zondag is de toren gesloten.  
 
Traditiegetrouw was het de eerste avond BBQ en de tweede kaas en wijn. Omdat ze dat zo goed 
kunnen, mochten de mannen telkens afwassen. Opruimen was een vrouwelijke aangelegenheid. 
Het viel iedereen op dat de eerste avond maar 3 leden tot 1:30 uur opbleven en de andere 
avonden iedereen om middernacht in bed lag. Waar is de tijd dat wereldproblemen met meerdere 
flessen wijn tot in de vroege uurtjes werden besproken? Over wijn gesproken. Ivo had gezorgd 
voor ieder wat wils. Hij had zijn laatste creatie - cider met maar 7% alcohol - bij maar ook 
schuimwijn, rode en witte wijn met wat meer alcohol. 
 
Wally en Louise, Hugo en Vera hadden er dit jaar weer hun werk van gemaakt.  Het daverend 
applaus bij het afscheid, hadden ze meer dan verdiend. We hebben allemaal met volle teugen 
genoten van het gevarieerde programma dat ze voor ons in elkaar hadden geknutseld. Kan dit 
nog geëvenaard worden? We zijn benieuwd en kijken al uit naar volgend jaar. 
 
Een dankbare kampeerder 
 
 



Kalender 2019 (vervolg) 
 
- Stadsbezoek Temse 28 juli 
- Wijnmakers-BBQ 24 augustus 
- Uit zonder Uitlaat 22 september (nieuwe datum!) 
- Fietstocht 28 september (nieuwe datum!) 
- Balsemienreis 11-13 oktober 
- Filmavond:  thriller ‘Moord op bestelling’ (nieuwe film 

van W. Verworst) 25 oktober 

- Verbroedering met Wijngaardsberg 8 november 
- Ledenfeest 23 november 
 
Nuttige gegevens 
 
- 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 
- Fotograaf 

Wally Van Trier 
- Raadgever 

Stefaan Vergauwen 
 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind augustus / begin september 2019. 
 

mailto:myr.bastiaens@telenet.be
mailto:nico.de.koninck@telenet.be
mailto:vik.casteels@telenet.be
mailto:de_nies@belgacom.net
http://www.balsemien.be/


BALSEMIEN NIEUWSBRIEF 2019 - nr. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnmakersgilde Balsemien vzw 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 
 
Woordje van de voorzitter 
 
Jaren geleden ontmoette ik Martha, de vrouw van Luc. Een kranige vrouw, mooi bruin van de 
Spaanse zon -waar ze gingen overwinteren- of van de zon aan de Belgische kust. Van haar 
leerde ik thee maken van salie als hét middel tegen keelpijn. Ze verbaasde ons telkens weer met 
haar kennis van planten en bloemen en hun geneeskrachtige eigenschappen. 
Zij overleed verleden maand. Maar als ik saliethee maak, zal ik nog altijd met een glimlach aan 
haar denken. 
  
Op 22 september verwacht ik jullie aan onze stand tijdens UiT zonder Uitlaat en op 28 september 
voor de fietstocht. In oktober trekken we naar een minder gekende champagneregio en later op 
de maand gaan we kijken naar de nieuwste film van Willy Verworst. In november is er de 
jaarlijkse verbroedering met Wijngaardsberg en natuurlijk ons ledenfeest. 
 
Geniet van de zon en de aangename dagen en vrienden, 
 
Jullie voorzitter, 
Myriam. 
 
 
Familienieuws 
 

Op 11 juli 2019 overleed Martha Van de Moortel, weduwe van 
liefhebbende echtgenoot (en oud-bestuurslid) Luc d’Excelle. 
 
Martha is geboren te Bornem op 18 augustus 1924. Ze werd dus 
net geen 95 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En op 31 juli 2019 overleed op 66-jarige leeftijd Bert Neefs, broer van onze wijnmaker Ludo 
Neefs. 
 
Balsemien wil de getroffen families heel veel sterkte toewensen bij dit verlies.  
Wij delen in uw verdriet. 
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Eerstvolgende activiteiten 
 
1. UiT zonder uitlaat, 22 september 

Zondag 22 september 2019 is het opnieuw UiT 
zonder uitlaat. De volledige binnenstad wordt 
die dag autovrij gemaakt tussen 10:00 en 
19:00u. De activiteiten van UiT zonder uitlaat 
lopen van 13:00 tot 18:00u. 
 
Net zoals de voorbije jaren staat Balsemien 
weer op de Grote Markt in Mechelen en persen 
wij terug appels om het verse sap te laten 
proeven. Natuurlijk schenken wij ook onze 
wijnen en als er nog wat zonneschijn over is, 
lekkere sangria. Het is altijd fijn als jullie 
langskomen en nog wat vrienden en kennissen 
meebrengen. Wie wil, krijgt uitleg over wijn 
maken en kan zoals altijd mee genieten van de 
ambiance aan onze stand. 
 
Tot ziens op de Grote Markt? 

 
2. Fietstocht, 28 september 

- We verzamelen om 10:00 u. aan het station van Boortmeerbeek voor een fietstocht van 
zo’n 40 km. 

- Soeppauze in café Oud Werchter. Hoofdgerecht in de Torenhoeve in Rotselaar. Bezoek 
aan het Belevingscentrum 14-18 in Tildonk, een wandeling in het park of een drankje in de 
vroegere refter van de zusters Ursulinen. Nagerecht in taverne Bielief of ergens anders. 
Bekijk het menu van de Torenhoeve al eens op https://www.detorenhoeve.be/menu.html. 

- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 22 
september 

- Stort voor 22 september -als aanbetaling- 10 EUR p.p. op onze rekening (zie bovenste 
kader) met vermelding “fietstocht” en je naam. 

 
3. Balsemienreis naar de Champagnestreek, 11-13 oktober 

- Meer inlichtingen verderop in deze nieuwsbrief 
 
4. Filmavond Willy Verworst, 25 oktober 

- De Kettinghe, Sint Amandusstraat 5A, 2801 Heffen  (Mechelen) 
- Vrijdagavond 25 oktober om 20:00h; deuren open om 19:30 u. 
- Toegangsprijs: 4 EUR, waarvoor je ook een bonnetje ontvangt voor een glas appelsap of 

Balsemienwijn. 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 

oktober. 
- Meer info over de film ‘Moord op bestelling’: zie verder in deze nieuwsbrief. 

Het zou ons niet verbazen als Willy ook de remake van zijn reportage van de dijkbreuk in 
Heffen in 1979 zou vertonen. Oude beelden (nog op pellicule) werden gecombineerd met 
nieuwe opnames. Een prachtig tijdsdocument. We laten die keuze over aan Willy. 

 
5. Verbroedering met Wijngaardsberg, 8 november 

- Inlichtingen volgen 
 
6. Ledenfeest, 23 november 

- Inlichtingen in volgende nieuwsbrief 

https://www.detorenhoeve.be/menu.html


 
Programma driedaagse naar de Champagne – 11-12-13 oktober 2019 
 
Alles is in kannen en kruiken. Het programma staat helemaal op punt. Zoals je al in een vorige 
nieuwsbrief gelezen hebt, belooft het weer een interessante driedaagse te worden. Een snuifje 
cultuur gemengd met lekkere proeverijen. 
 
We vertrekken op vrijdag 11 oktober om 
6.30 u. aan het Stationsplein van 
Hombeek. Dit is een half uur vroeger dan 
gewoonlijk omdat we om 11 uur onze eerste 
champagne proeven in Bergères-les-Vertus 
- Côte de Blancs - bij ”Champagne Poirot”.  
We blijven in Bergères-les-Vertus want wat 
verder verwacht men ons in Hostellerie Mont 
Aimé voor het middagmaal.  
Van de Côte de Blancs gaat het verder 
richting Côte de Sézanne. Bij Michel 
Marcoult & Fils stellen we onze 
smaakpapillen op scherp en proberen we 
het verschil te proeven tussen champagnes 
van de Côte de Blancs en de Côte de 
Sézanne. 
Dan gaat het verder naar Nogent-sur-Seine, 
onze eindbestemming. We nemen onze 
intrek in hotel Saint-Laurent, onze benen 
steken we onder tafel in de Auberge du 
Cygne de la Croix een eindje verderop. 
 
Zaterdag staat een dagje Provins 
gereserveerd. 
Een gids zal ons rondleiden in het 
middeleeuwse stadje. Om helemaal in de 
ban te geraken van haar gezellige sfeer, blijven we er ’s middags ook eten. Als afsluiter hebben 
we voor jullie nog een bezoek en degustatie aan het champagnehuis Bernard Depoivre in petto. 
 
Zondag hebben we afspraak in het kasteel La Motte Tilly waar ons even prins en prinses mogen 
wanen. Eindigen doen we in schoonheid met een degustatie van de champagnes van François 
Oudard in restaurant Le Flaubert. Voor we huiswaarts keren bezoeken we eerst nog de kelder en 
de wijngaard -als het weer meezit-  van François Oudard  in Villenauxe-la-Grande. 
 
Prijs 
- 365 euro per persoon in een tweepersoonskamer 
- 395 euro per persoon in een eenpersoonskamer  
 
Praktisch 
- Afspraak 11 oktober om 6.30 u. aan Stationsplein van Hombeek (naast de spoorweg) 
- Het resterende bedrag, dus min het voorschot dat je al betaald hebt, stort je vóór 15 

september op Balsemienrekening BE85 9793 5146 0206 
 
PS: Wegens annulatie zijn er enkele plaatsen vrijgekomen. Wens je nog mee te gaan, neem 
dan zo snel mogelijk contact met ons op (via Ivo of Myriam; gegevens: zie onderste kader van 
deze nieuwsbrief). 
 



 
Voorbije activiteiten 
 
Stadswandeling Temse 
 
Zou het gaan regenen? Of blijft het droog? In de voormiddag regent het immers pijpenstelen, 
maar er werden ook opklaringen vanaf het westen voorspeld. Vingers kruisen, dus. 
 
Rond 14:00 uur verzamelen 20 leden, met een grote paraplu en goed op tijd, aan het Zaat en 
gids Rita stelt voor om binnen in het AC De Zaat de geschiedenis van Temse en de Boelwerf te 
bekijken. Dat vonden we geen goed idee: wij wilden beelden zien en in geval van nattigheid 
zouden we wel een plan B verzinnen. 
We kregen een beetje uitleg over de gewezen Boelwerf en de invulling van de 89 ha vrijgekomen 
ruimte en begonnen aan onze beeldentocht. 
 
Een opvallend thema dat we verschillende keren zouden 
tegenkomen, in steen of brons, was dat van de adellijke dame 
Amelberga. De beeltenis stelt de heilige Amelberga voor 
waarop ze, als een volleerde surfer, op een steur staat. Een 
stenen exemplaar staat o.a. in een nis in het belfort aan het 
oud gemeentehuis en op de kerk. En een bronzen exemplaar 
zagen we nabij de Schelde.  
Amelberga werd geboren in 741 in Rodange in het 
Groothertogdom Luxemburg en vluchtte thuis weg omdat ze 
niet wilde trouwen met (dé) Karel Martel. Ze kwam aan de 
oevers van de Schelde, maar oversteken kon helaas niet: er 
was geen brug! Na enkele uren bidden verscheen een grote 
steur aan de oever. Die bood een ritje aan en op zijn rug stak 
ze de Schelde over. Uit dankbaarheid bouwde ze daar een 
kapel. Ze was er veilig, deed goede werken en werd later heilig verklaard. 
Om haar te herdenken is er 3 keer per jaar (op pinksterzaterdag en –maandag en op de laatste 
zaterdag van september) een processie van wel 23 km langsheen de oude grenzen van de 
parochie Temse.  
 
De meeste bronzen beelden die we tegen kwamen, werden overigens gemaakt door Temsenaar 
Valeer Peirsmans. 
Enkele voorbeelden?  
Aan de kerk vertelde gids Rita bij het bronzen beeld over de volkse priester Poppe die gedurende 
zijn korte leven (geboren in 1894 en gestorven in 1924)  heel veel goeds deed voor de gewone 
mens. Hij werd zalig verklaard in 1999. 

Bij de bibliotheek zagen we een bronzen beeld 
van Jommeke dat door Jef Nijs zelf aan Temse 
geschonken werd uit dankbaarheid voor de 
inspanningen die er gedaan worden tijdens de 
tweejaarlijkse stripdagen.  
Verder nog: de “Lezende Jeugd” bij de bibliotheek, 
“de Kaailopers” (foto) (kaailopers zijn 
scheepslossers en -laders van vóór Wereldoorlog 
II), “De Tuysscher en de Azijnzeker” (een 
compositie van twee figuren die de oude en de 
huidige spotnaam van de Temsenaar voorstelt: 
dobbelaars en zuurpruimen). 
 
 



We wandelden tot aan de mooie wijk “de Uil” naar het art-deco huis van Karel Aubroeck, de 
beeldhouwer die o.a. het standbeeld van koning Albert in Nieuwpoort maakte en ook de twee 
beelden die aan de brug van Temse liggen. We leerden dat een uil niet altijd een dier is dat 
symbool staat voor wijsheid, maar dat een uil ook een moerassig gebied is en dat ligt natuurlijk 
vaak bij een rivier zoals hier. 
 
De welbespraakte gids Rita vertelde nog veel meer, zonder ons dood te gooien met jaartallen. Ze 
werd door Nico hartelijk bedankt en ze kreeg van ons dan ook terecht een applaus voor we iets 
gingen drinken op de kaaien. 
  
Tussen haakjes: er viel gedurende de wandeling van 2 ½ uur geen druppel regen.  
 
 
Kalender 2019 (vervolg) 
 
- Uit zonder Uitlaat 22 september (nieuwe datum!) 
- Fietstocht 28 september (nieuwe datum!) 
- Balsemienreis 11-13 oktober 
- Filmavond:  thriller ‘Moord op bestelling’ (nieuwe film 

van W. Verworst) 25 oktober 

- Verbroedering met Wijngaardsberg 8 november 
- Ledenfeest 23 november 
 
Nuttige gegevens 
 

- 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 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- Raadgever 
Stefaan Vergauwen 

 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten begin november 2019. 
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Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 
 
Woordje van de voorzitter 
 
Het is herfst, de bladeren veranderen van kleur en de warme kleding wordt uit de kast gehaald. 
Op de laatste zaterdag van oktober mochten we een uur langer slapen met als gevolg dat we 
enkele dagen uit ons ritme waren. Hopelijk is dit de laatste keer en mag het altijd dit winteruur 
blijven. 
“De ochtendstond heeft goud in de mond” is meer mijn leuze. Deze leuze zal ik eens aan mijn 
kleinkinderen zeggen, dan kunnen ze weer lachen. Ik denk niet dat spreuken nog vaak gebruikt 
worden bij de jeugd, wel “OMG” en “cool” of “cute”. Als een jongen van 8 jaar zegt dat iets “cute” 
is gaat mijn haar rechtop staan, het woord schattig is schijnbaar ook te ouderwets. Enfin, beter 
“cute” zeggen dan helemaal niets. 
Wat ik kan zeggen is dat Agnes ons weer een geweldige 3-daagse heeft bezorgd, dat de hele 
reis vlot verliep en nu al wordt uitgekeken naar de reis van volgend jaar. 
Nu gaat alle aandacht naar het jaarlijks ledenfeest waar we jullie allemaal verwachten om het 
werkjaar goed af  te sluiten. Wat op de menu staat en wie de jubilarissen zijn kun je verder in de 
nieuwsbrief lezen. 
In naam van het bestuur wens ik jullie goede feestdagen en tot in 2020. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Ledenfeest 

- Wanneer? 23 november, aperitief vanaf 18:00h 
- Waar? Zaal “Vrolijke Vrienden”, Heike 64 te 2811 Hombeek 
- Wie wordt er gevierd? 

10 jaar lid: Christiaens Eric 
15 jaar lid: De Bell-De Coninck Emy, Moerenhout Gustaaf 
20 jaar lid: Borms Arthur, Verbist Raymond, Van Heirstraeten Willy 
25 jaar lid: De Coninck Maurits, De Nies Ivo, Neefs Ludo 
Ereleden: Louis Van den Brande (30 jaar lid) en Karel Mertens (35 jaar lid). 

- Wat eten we? 
• wildpastei met uienconfituur en brioche brood 
• wortelsoep met gember 
• kabeljauwhaasje met verse bearnaisesaus, belino tomaatjes en spinaziepuree 
• trio van rijstpap met kriekjes, mousse van Callebaut chocolade en  vanillepudding 

met speculaas, vers fruit en vanille-ijs. 
- 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). 
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2. Verbroedering met Wijngaardsberg op 8 november 
De wijnmakers kregen al de nodige inlichtingen om deze wijnproefavond goed te laten 
verlopen. 
Als leden niet-wijnmakers dit eens willen meemaken, dan kan dat. Maar stuur wel even een 
mailtje naar Myriam. Het adres is Ontmoetingscentrum De Zolder, Kwerpsebaan 251 in Erps-
Kwerps. Om 19:30 uur gaan de deuren open om rond 20 uur te beginnen. Elke deelnemer 
betaalt ter plaatse 5 euro voor een lekker hapje achteraf. 
Een praktische mededeling: we kunnen niet meer op de speelplaats parkeren dat kan wel op 
straat of aan de kerk. 

 
3. Nieuwjaarsreceptie 

Noteer alvast de datum: 31 januari 2020 (inderdaad, een andere datum dan eerst gezegd). 
Meer info volgt in de volgende Nieuwsbrief. 

 
Voorbije activiteiten 
 
1. UiT zonder uitlaat – 22 september 

Op het evenement “UiT zonder uitlaat” 
konden we genieten van een stralende 
zon tot 17:45 uur. Dan verpestte een 
regenbui ons plezier op de Grote Markt en 
de bezoekers vluchtten naar huis of naar 
een café en wij moesten in de regen 
opruimen. 
Aan onze stand kwamen enkele leden 
een glas appelsap, sangria of wijn drinken 
en Lucienne kreeg een extra glas omdat 
het haar verjaardag was. Twee leden zag 
ik even en voor ik tijd had om ze te 
begroeten waren ze al weg. Volgend jaar 
beter. 
 
Het appelpersen werd zoals altijd met veel 
belangstelling bekeken en er kwamen 
weer zeer gerichte vragen. Verleden jaar 

begaf de motor van de appelvreter het en dit jaar barstte ineens de mooie glazen kan met nog zeker voor 
15 bekers sangria in. Jammer, maar die mochten we niet meer gebruiken. Van een lege plastieken fles 
van 10 liter werd de bovenkant afgesneden en die werd dan maar gevuld met nieuwe wijn en fruit en na 
10 minuten was het leed geleden en konden we weer sangria serveren. 
 
Sjouke, de verantwoordelijke van dit evenement, 
was heel tevreden over onze stand en onze 
werking en kon het zeer op prijs stellen dat we 
een speciale “UiT zonder uitlaat”-wijn hadden. 
Deze was gemaakt van het appelsap dat hier 2 
jaar gelden geperst werd. De fles had als kers 
op de taart ook nog een mooi etiket met het logo 
van UiT zonder uitlaat erop. Een “dank je wel” 
voor dit idee en de uitvoering, Agnes. 
Iedereen kon zien dat we met plezier werkten en  
door het enthousiasme van alle medewerkers 
was deze vermoeiende dag toch een gezellige 
dag. 
 
Nog eens bedankt, medewerkers en bezoekers. 
 
Myriam 



2. De fietstocht – 28 september 
 
Om 10 uur vertrokken 12 fietsers 
met en zonder motortje, aan het 
station in Boortmeerbeek voor een 
tochtje van ongeveer 40 kilometer. 
Na een bochtenrijk ritje met nu en 
dan een stevige rukwind bereikten 
we na een uur het café Oud 
Werchter waar de bazin met de 
beloofde tomatensoep met ballekes, 
veel ballekes, klaarstond. 
Aangesterkt fietsten we langs de 
Dijle en over wat binnenbaantjes tot 
aan de Donjon Ter Heyden in 
Rotselaar. Deze indrukwekkende 
toren konden we alleen aan de 
buitenkant bekijken. Aan de 
overkant, in taverne De Torenhoeve, 
mochten we wel binnen om lekker te 
gaan eten; ze serveren er zelfs een ladysteak. Goed uitgerust  reden we naar Tildonk. Onderweg 
moesten we wel even halt houden om regenkleding aan te trekken zodat we niet als verdronken 
kiekens in het Belevingscentrum ’14-’18, in het voormalig klooster van de zusters Ursulinen, 
zouden aankomen. Deze tentoonstelling is echt de moeite waard om te bezoeken. Meer uitleg 
hierover is te vinden op https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/groote-oorlog/index.html. 
In een oud reftertje werd de laatste consumptie genuttigd en we keerden langs de vaart, voorbij 
Kampenhoutsas, terug naar onze startplaats om daar moe maar voldaan 7 uur later aan te 
komen. 
 
De organisatoren beloven de volgende keer wat langzamer te zullen rijden. 
 
3. Driedaagse naar de Champagne-streek (Côte de Sézanne) – 11-13 oktober 
 
Met een wat slaperige armbeweging gaf ik hem een ferme tik, mijn wekker, en tegenpruttelend 
donderde hij van het nachttafeltje. Dat was dan het vroege begin van de 3-daagse. Inderdaad, in 
tegenstelling met vorige jaren was het vertrek nu om 06:30 uur. 
 

Alle deelnemers waren op tijd op de 
afspraak. Naar mijn bescheiden mening 
hadden er heel wat op automatische 
piloot gereden want het was erg stil op de 
bus, of waren ze nog in slaapmodus. 
Onze chauffeur Herman was echter 
klaarwakker: hij zou het eerste traject in 
één ruk afleggen zonder een stop 
onderweg. Het (krappe) toilet op de bus 
zag dus veel volk. 
Onze eerste halte was een degustatie in 
Bergères-Lès-Vertus bij champagnehuis 
“Poirot”. 
En dat op een nuchtere maag. 

 
Maar al gauw zorgde de drank voor de nodige klank! 
 

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/groote-oorlog/index.html


Op gans de driedaagse waren er in totaal 4 degustaties, maar degene die mij het meest is bij 
gebleven was de degustatie bij “Bernard Depoivre”. Meneer Depoivre stond ons te woord, 
geflankeerd door zijn twee dochtertjes die wat betreft kennis en mondigheid niet moesten 
onderdoen voor hun vader. We proefden en genoten van zijn champagne, begeleid met 
champagnecake en ze zagen niet op een stukje minder of meer. Zondermeer heerlijk! Om wijn te 
bestellen was het aanschuiven en dat zegt genoeg. 
 

Bij de laatste degustatie, bij het huis “Oudard” 
brachten  we een bezoek aan hun champagnekelder. 
Daar was een muurschildering van Broeder Jean 
Oudard te bewonderen, de échte ontdekker van het 
maken van mousserende wijn. Meestal wordt Dom 
Pierre Pérignon daarvoor vernoemd. Die was eind 
1600 kelderbeheerder van de abdij Hautvillers en… 
was de overste van Broeder Oudard. Dus die Dom 
Pérignon is met de pluimen -of moet ik zeggen met 
de champagne?- gaan  lopen. 
 
Bij het champagnehuis Oudard, met een jaarlijkse 
productie van 45.000 flessen eerder een kleine 
producent, wist men ons ook nog te vertellen dat, 
indien bij grote champagnehuizen hun voorraad is 
uitgeput, ze bij de kleinere champagneboeren een 
deel flessen opkopen, die degorgeren, hun ‘siroop’ 
erin doen, stop er op, voorzien van hun eigen 
etiketten en… klaar is kees: de champagne van een 
groot wijnhuis is geboren. Net zoals bv. Deense 
mosselen die, wanneer ze even in Zeeuwse wateren 
lagen, plots Zeeuwse mosselen zijn geworden. 
En zo kloppen ze geld uit de zakken van de niets  
vermoedende koper. 
 

Dat we ook op de 3-daagse de innerlijke mens moesten versterken, kan ik met volgende 
gegevens illustreren. We gingen 4 keer uitgebreid op restaurant met alles er op en er aan: 
aperitief, koffie en wijn. Voor sommigen kon het niet op, de wijn bedoel ik. 
We brachten ook nog een bezoek aan de middeleeuwse stad Provins, in de periode van de 12de  
eeuw een levendige handelsstad met jaarmarkten die wel 6-7 weken duurden. Onze gids wist er 
alles van. Net alsof hij er zelf was bij geweest, maar dat kan ik moeilijk aannemen: zou oud zag 
hij er nog niet uit. 
Maar Provins had voor ons nog meer in petto. Toen we ’s middags naar het restaurant 
wandelden, gingen de hemelsluizen open.  We kregen een middeleeuws onweer, met alles er op 
en er aan: de bliksem flitste, de donder roffelde en wij kwamen zeiknat aan in het restaurant. 
 
De laatste dag bezochten we nog  het kasteel La Motte-Tilly. Hier waren de weergoden ons wel 
goed gezind. We maakten een wandeling in het prachtige park, om  daarna binnen het mooie 
interieur bewonderen. 
 
De 3 dagen zijn weer voorbij gevlogen. Eten, drinken, proeven, genieten,… in goed gezelschap: 
meer moet dat niet zijn. 
 
Un grand merci, Agnes, voor de schitterende organisatie. 
 
Nico 
 



4. Filmvoorstelling “Moord op bestelling” van Willy Verworst op 25 oktober 
 
Waar maak je dat nog mee: vier films voor de prijs van één? 
Willy begon de avond met zijn documentaire over de dijkbreuk in Heffen in 1979, die later 
aanleiding gaf tot het verhogen van de dijken in Vlaanderen. Deze uitzonderlijke film, nog 
grotendeels gemaakt met een Super 8 camera, gaf een duidelijk inzicht hoe de dijken toen 
werden verhoogd tot op Sigma-hoogte. De film over Spitsbergen toonde op een schitterende 
manier het natuurleven (en sterven) op de Svalbard archipel. Nog een kleine animatiefilm over 
het fenomeen “tijd” en het was pauze. 
En na de pauze volgde dan de film waarop iedereen wachtte: “Moord op bestelling”. Knap 
gemaakt en met een verrassende plot op het einde. 
 
Dank je wel, Willy! 
Ook dank je wel, Louisa: achter een bekwame man staat een sterke vrouw! 
 
Familienieuws 
 
Op 19 oktober 2019 overleed Rosa Lauwers, moeder van onze webmaster Ed Solie. 
 
Wij wensen de familie van Ed veel sterkte de komende tijd. 
 
Kampeerweekend 2020: van 21 tot 24 mei 
 

 
We geven het niet op! We vonden toch alweer een mooie camping voor ons kampeerweekend. 
Het water is vlakbij en er zijn tal van fiets- en wandelpaden. Perfect dus voor sportieve mensen 
als wij. 
Inschrijven kan bij Myriam tot met de nieuwjaarsreceptie. We vragen een voorschot van € 50 
per persoon te betalen op onze Balsemienrekening. 
De volledige prijs is € 150 voor deze 4 dagen. 



 
Kalender 2019 (vervolg) 
 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 8 november 
- Ledenfeest 23 november 
 
Kalender 2020 
 
- Nieuwjaarsreceptie 31 januari 
 
Nuttige gegevens 
 

- 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 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- Raadgever 
Stefaan Vergauwen 

 
 
Je kan deze Nieuwsbrief (en de vorige) ook steeds lezen en downloaden 
op onze webstek www.balsemien.be onder het tabblad “Info”. 
 
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten eind 2019 / begin 2020. 
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