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Woordje van de voorzitter 
 
Op de nieuwjaarsreceptie werden naar goede gewoonte de beste wensen uitgewisseld met of 
zonder kussen, werd Ivo zijn schuimwijn en appelsap geapprecieerd en de hapjes met veel plezier 
door de dames klaargemaakt en geserveerd. 
Het was een aangename avond en zo zijn we het werkjaar 2020 goed begonnen. 
Op de eerste wijnmakersavond waren enkele vaste leden afwezig. We gunnen ze van harte warme 
dagen in het zuiden. Zoals altijd werden wijnen geproefd, vergeleken en goedgekeurd. 
In maart gaan we weer naar een toneelvoorstelling en de verwachtingen liggen hoog. Ik wil wel 
eens zien hoe over huishoudelijke en emancipatorische kwesties gedacht wordt. 
Voor het bezoek aan de whisky-stokerij lijkt veel belangstelling te zijn: vlug inschrijven is dus de 
boodschap. 
 
Tot op één van onze activiteiten. 
 
Groeten, Myriam 

 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. 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 (nog enkele plaatsen vrij). 

 
2. Bezoek aan de whisky-stokerij Het Anker in Blaasveld 

- Op zondag 5 april hebben wij voor 25 personen een bezoek met proeverij gereserveerd 
aan de whisky-stokerij in Blaasveld. Deze proeverij is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

- Wij verzamelen om 14:15 u. aan stokerij De Molenberg, Klaterstraat 1 in Blaasveld. 
- Deze rondleiding duurt ongeveer 1 uur en na de rondleiding proeven we 1 whisky en krijgen 

we het degustatieglas mee naar huis. 
- Om deze proeverij mee te maken storten jullie 9 EUR per persoon op ons rekeningnummer 

(zie bovenaan deze nieuwsbrief) en meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; 
zie onderste kader). 
De eerste 25 betalers zijn verzekerd van een plaats. Wie later betaalt, komt op de wachtlijst. 
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Voorbije activiteiten 
 
De nieuwjaarsreceptie 
 
Voor het eerst waren jullie in het Dorpshuis in Hombeek uitgenodigd en dat bleek voor enkelen een 
probleem. “Waar is hier de ingang?” Zij kwamen dan maar langs de achterkant binnen want daar 
stond Ivo zijn camionet en zo konden ze toch de nieuwjaarsreceptie meemaken. Anderen maakten 
een omweg… via de Kettinghe (in Heffen) en/of via de zaal van het ledenfeest (op het Heike in 
Hombeek). Tja, soms vragen wij ons af waarom we een nieuwsbrief maken! 
 
Bij een hapje, een glaasje schuimwijn 
gemaakt door Ivo, of zelf geperst 
appelsap werd eerst het bestuur 
herkozen en daarna werden het 
financieel verslag 2019 en de 
begroting 2020 toegelicht en 
goedgekeurd. Vervolgens werd het 
jaarprogramma uitgelegd en de leden 
leken tevreden. Ze dronken nog een 
glas en aten nog een kippenboutje, 
een gevulde champignon of iets 
anders lekkers en keken ondertussen 
naar de geprojecteerde foto’s van de 
activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
 

Na een stuk taart en een tas koffie of 
thee gingen de leden naar huis met de 
opmerking dat de halve zaal die we 
gebruikten, wel een beetje te klein 
was voor 50 personen die aan tafels 
zaten maar dat het gezelliger was dan 
in de Kettinghe. 
 
De bestuurdersvrouwen die in de 
keuken voor de “catering” zorgden 
waren ook tevreden, zeker door de 
praktisch plaatsing van de 
afwasmachine. 
 
 
 

Op tijd verlieten we het dorpshuis nadat met de wijnmakers de afspraak werd gemaakt om op 
donderdag 20 februari de wijnen te komen keuren die we gaan insturen voor de nationale 
wijnkeuring. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bezoek aan Joods Antwerpen 
 
Op zondag 10 mei 2020 brengen we een bezoek aan Joods Antwerpen. 
 

- Afspraak: 13:45 u. in de hall (onderaan de trap) van het Centraal station in Antwerpen. 
Onder leiding van een gids wandelen we door de Jodenbuurt rond het station en bezoeken 
we een synagoge. Alle vragen die je wil stellen over het Joodse leven, kan je stellen. 
Kostprijs: gids en bezoek aan de synagoge: 10 EUR p.p. 

- Om 17:00 u. gaan we koosjer dineren bij Hoffy’s (voor wie er zin in heeft) voor 29 EUR p.p. 
Tijdens de maaltijd komt een van de gebroeders Hoffman u een en ander vertellen 
over de Joodse manier van leven, over de koosjere keuken en de Joodse 
voedingswetten. 

Wat staat er op het menu? Veel, en je moet niet eens kiezen: je krijgt het (bijna) allemaal. 
Voorgerecht: 

• Salade 
• Gefilte fish 
• Toast met hummus 
• Tasje soep van de dag 

Hoofdgerecht: 
• Sefardische kip 
• Moussaka met vlees 
• Latkes (aardappelrösti) 
• Mix van groenten 
• Groenten terrine 

Dessert: 
• Fruitsla of aardbeienmousse of appelgebak 

- Interesse? 
o Kies voor één van volgende mogelijkheden en stort op onze rekening: 

• Alleen deelnemen aan de wandeling van 3 uur: 10 EUR p.p. 
• Wandeling én diner bij Hoffy’s: 39 EUR p.p. 
• Alleen dineren bij Hoffy’s: 29 EUR p.p. 

o Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) en meld 
zeker voor welke formule je kiest. 
De eerste 30 betalers zijn verzekerd van een plaats. Wie later betaalt, komt op de 
wachtlijst. 

 
Kalender 2020 
- 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 begin mei 2020. 
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