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Woordje van de voorzitter 
 
2019 is voorbij en ik kan zeggen dat het een geslaagd werkjaar was voor onze vereniging. 
Voor 2020 hebben we een gevuld programma samengesteld aan de hand van onze statuten. 
Hierin staat o.a. dat wij wijnen en andere dranken mogen maken en culturele en andere 
ontspanningsactiviteiten mogen inrichten. Hoe wij dat ingevuld hebben wordt op onze 
nieuwjaarsreceptie uitgebreid voorgesteld en achteraan op deze nieuwsbrief staat het al te lezen.  
 
Hieronder lees je ook hoe het lidgeld vernieuwd kan worden en vind je ook de datum en het adres 
van onze nieuwjaarsreceptie waarop ik jullie van harte uitnodig. 
 
Nu wens ik jullie en jullie familieleden al een gelukkig en gezond 2020. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 

 
Lidgeld 2020 
 
Januari. Een nieuw jaar… Dus is het weer tijd om je lidgeld te betalen.  
Stort -per familie- € 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 2020 + 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 2020 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 Algemene Vergadering: 31 januari 2020 

Iedereen is van harte uitgenodigd om te toosten op het nieuwe werkjaar! 
- Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2 te 2811 Hombeek 
- Vrijdagavond 31 januari 2020 om 19:30h 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 januari. 
 

2. Wijmakersavond: donderdag 20 februari (20:00 u.) 
- Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2 te 2811 Hombeek 
- We proeven jullie wijnen die we gaan insturen voor de Nationale Wijnkeuring. 
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3. Toneelvoorstelling  
- Wanneer? Vrijdag 20 maart. We verzamelen aan het theater om 20:00 u. 
- Waar? Theater De Moedertaal, Hoveniersstraat 54, 2800 Mechelen 
- Wat gaan we zien? “Als ma van huis is…”. Wat gebeurt er als de vrouw gaat "werken" en 

de man het huishouden doet? Een komedie over huishoudelijke en emancipatorische 
kwesties van Felicien Marceau in een regie van Ronny De Jonghe. 
 

- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 5 maart en 
stort 12 EUR p.p. op onze rekening met vermelding “Toneel” in het mededelingenvak. 
Inschrijving in volgorde van betaling (we reserveerden 25 plaatsen). 

 
Voorbije activiteiten 
 
1. De verbroedering/wijnkeuring met Wijngaardsberg 

 
De verbroedering met 
onze collega’s van 
Wijngaardsberg ging 
deze keer door in Erps-
Kwerps. 
Zoals altijd liep de 
organisatie gesmeerd 
en keurden we, in 2 
groepen, liefst 36 
verschillende rode wij-
nen. Iedere fles had 
een nummer en was in 
een papier gewikkeld 
zodat het etiket bedekt 
was. 
 
En dan: kijken naar de 
o.a. de kleur en de 
helderheid, ruiken en 
proeven van 18 wijnen 
en dan uitspugen. 
Dat uitspugen was wel nodig want zoveel wijnen drinken -al was het maar een bodempje- zou 
een correcte keuring van de laatste wijnen niet meer mogelijk gemaakt hebben. En laat nu de 
laatste wijn in onze groep de beste zijn! Om de andere groep mee te laten genieten, mochten 
zij ook eens proeven en zij waren het eens met onze beslissing. 
Bij een kop soep, lekkere zelfgebakken en belegde broodjes mochten we kiezen welke wijn we 
nog wilden drinken als toetje. En wij waren maar al te blij dat Agnes onze BOB was want er 
waren veel lekkere wijnen bij. Voorzitter Frank maakte de uitslag bekend en na nog een lekker 
stuk kaastaart, ook zelf gebakken, gingen we tevreden naar huis. 
Het was een gezellige avond en wijnmaaktips werden, zoals gewoonlijk, overvloedig 
uitgewisseld. 
Als verrassing stond er ons aan Technopolis een groep agenten -weliswaar zonder vlammende 
sigaren- op te wachten en moest Agnes aan de kant om in ‘het apparaatje’ te blazen. Safe! Met 
een vriendelijke groet mocht ze verder rijden. 
Helaas kreeg ze geen BOB-sleutelhanger. Die had ze zo graag willen hebben. 
Besparingen, zeker? Of een volgende keer misschien? 
 

 
 



 
2. Het ledenfeest 
 
Hebt u dat ook, geachte lezer? Bij winteravonden, donker, koud en kil, kom je dan ook niet graag 
uit je luie zetel? 
Maar voor het ledenfeest van Balsemien maken we graag een uitzondering. Dus het ijzeren paard 
van stal gehaald en door de duisternis, langs smalle en gevaarlijke wegen naar Hombeek. Tot ik 
plots in een reflex vol op het rempedaal ga staan. Een duo steekt parmantig, zonder kijken, in volle 
duisternis de baan over. De eerste met een mijter, een lange mantel en een stok in zijn hand, van 
de tweede zag ik enkel een rode muts met een witte pluim. Ik dacht dadelijk aan het liedje: “’t Is 
een vreemde, zeker, die verdwaald is, zeker, ‘k zal hem even vragen naar zijn naam.” Maar die tijd 
kreeg ik niet, ze gingen dadelijk een huis binnen. Konden die twee bietekwieten nu geen fluohesje 
dragen? 
 
Met trillende benen kwam ik de zaal van de “Vrolijke Vrienden” binnen. 
Om een beetje terug op mijn positieven te komen kreeg ik een lekker glas schuimwijn aangeboden 
(gemaakt door Ivo). Ik voelde me al een heel stuk beter, zeker nadat ik ook de voeten onder tafel 
had geschoven. 
 
De tafeldecoratie zag er prachtig uit en Agnes had voor stijlvolle menu’s gezorgd.  
 
Vervolgens kwam onze voorzitter 
Myriam een spreekwoordelijke “blik” 
werpen op het voorbije werkjaar.  
 
Daarna volgden de gerechten vlot 
elkaar op. 
De leden met de nodige dienstjaren op 
de teller werden in de bloemen gezet. 
 
Als tussendoortje bracht Vik ons een 
conference over het kerstgebeuren: de 
kerststronk met paddenstoelen en 
hertjes erop, pakjes krijgen en geven, 
de onvoltooide kerststal en de 
driekoningen die veel te dure 
cadeautjes meebrachten. Wie bedenkt 
zoiets. 
 
En zo waren we toe aan het hoofdgerecht, het kabeljauwhaasje, maar dat liet even op zich wachten. 
Ik denk dat de kabeljauw nog moest gevangen worden. 
De haast traditionele tombola mocht zeker niet ontbreken: prei, witloof, tomaten en kool, alles wat 
je kan bedenken om het paard van de Sint gelukkig te maken. Met een fijn dessert werd het diner 
afgesloten. 
 
Vervolgens zorgde DJ Steven voor de nodige ambiance. Ik merkte dat ook bij de dansenden de 
jaren beginnen te tellen. 
 
Hoe het verder afliep, daar kan ik niet meer van getuigen, daarvoor was de nacht al te ver 
gevorderd. 
 
Nico 
 

 



Eens iets anders… 
Bezoek aan het Jodenkwartier in Antwerpen 
 
Op zondag 10 mei 2020 doen we eens iets speciaals: we brengen een bezoek aan het 
Jodenkwartier in Antwerpen. 
Onder leiding van een gids wandelen we door de Jodenbuurt rond het station, bezoeken we een 
synagoge en gaan we, voor wie er zin in heeft, koosjer eten bij Hoffy’s, het Jiddisch restaurant van 
de gebroeders Hoffman dat o.a. bekend werd door het bezoek dat Jeroen Meus hun bracht. 
 
Alles is intussen geregeld, maar de details verneem je in een volgende nieuwsbrief. 
 
Noteer deze datum alvast in jullie agenda. 

 
Kalender 2020 
 
- Nieuwjaarsreceptie 31 januari 
- Wijnmakersavond (Hombeek) 20 februari 
- Toneel (“Als ma van huis is…”) 20 maart 
- Bezoek aan de whisky-stokerij (Blaasveld) 5 april 
- Algemene vergadering van het VAW (Aartselaar) 18 april 
- Proclamatie van de Nationale Wijnkeuring 26 april 
- Bezoek aan Jodenkwartier met diner (Antwerpen) 10 mei 
- Kampeerweekend 21 t/m 24 mei 
- Wijnmakersavond (Hombeek) 4 juni 
- Stadsbezoek Dendermonde 26 juli 
- Wijnmakers BBQ (Hombeek) 22 augustus 
- Infostand “UiT zonder Uitlaat” (Mechelen) ?? september (info volgt later) 
- Fietstocht (omgeving Aarschot) 27 september 
- Balsemien driedaagse 9 t/m 11 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg ?? oktober (info volgt later) 
- Stand op de Heksentocht (Hombeek) ?? november (info volgt later) 
- Ledenfeest ?? november (info volgt later) 

 
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 februari / begin maart 2020. 
 

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/

