
BALSEMIEN NIEUWSBRIEF 2020 - nr. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnmakersgilde Balsemien vzw 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 
 
Woordje van de voorzitter 
 
 
Na de eerste virtuele bestuursvergadering in mei kwam er nog eentje in juni en deze was nog korter 
dan de eerste. Ik ben blij dat de volgende vergadering op 6 juli weer gepland ‘lijfelijk’ is in Hombeek, 
op de 55. Wij kunnen ver genoeg van elkaar zitten, eventueel buiten, en dan kan de rest van onze 
jaarplanning geregeld worden. 
 
Ik weet nu al dat de wandeling in Dendermonde door kan gaan voor een groep van 20 personen 
die liefst een mondmaskertje dragen of voldoende afstand van elkaar houden. 
 
De wijnmakers-BBQ van eind augustus zal ook geen problemen geven omdat we ook ver genoeg 
van elkaar kunnen blijven en niet met teveel personen zijn. 
Eindelijk weer eens andere mensen zien. Het zal wel vreemd zijn, er komt iemand de tuin in en je 
zwaait of geeft hoogstens een elleboogje… ik zal toch moeten opletten. 
 
Blijft dan nog de vraag: gaan we op 3-daagse? De firma Lauwers liet weten dat ze met een volle 
bezetting mogen rijden maar dat mondmaskers nu nog verplicht zijn maar dat ze vermoeden dat 
die regel wel zal wegvallen tegen oktober.  De deelnemers van verleden jaar die antwoordden op 
de mail reageerden positief op de vraag of ze wel of niet zouden meegaan. Nu kan de voorbereiding 
beginnen, het is wel laat maar ik ga er van uit dat men blij is om onze groep te ontvangen. 
 
Spreken we af dat wie op reis gaat zonder corona terugkomt maar toch volop geniet van de vakantie 
en wie thuis blijft ook nog voorzichtig is? 
Dan wens ik jullie ontspannende 2 maanden. 
 
Groeten, Myriam 

 
Samenaankoop van fruit en/of sap 
 
Laatste kans 
 
Wil je via Balsemien nog appelen (of -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 10 juli zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 
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Samenaankoop professionele gisten en hulpstoffen 
 
Beste wijnmakers 
 
Vergeet niet je bestelformulier voor de samenaankoop in te sturen voor 8 juli. 
 

 
Eerstvolgende activiteiten 
 
Stadsbezoek Dendermonde 
 

Op zondag 26 juli plannen we een 
geleid bezoek aan Dendermonde. 
Hun paard mocht dan wel niet van 
stal, maar wij komen er aan. 
Eindelijk kan er nog eens iets 
doorgaan van onze welgevulde 
kalender. 
 
Wanneer? 
26 juli van 14:00 u. tot 16:00 u. 
 
Misschien wordt er door de gids 
gevraagd om een mondmasker te 
dragen, misschien ook niet. 
Voorzie er eentje. 
 
 

 
Waar? 
We spreken af om 13:50 u. op de Grote Markt. 
 
Wil je deelnemen? 

- Stort dan 5 EUR p.p. op onze bankrekening (zie bovenste kader van deze nieuwsbrief) 
- Meld je deelname en het aantal personen die je meebrengt bij Myriam (gegevens zie 

onderste kader van deze nieuwsbrief). 
- Maximum 20 deelnemers. De volgorde wordt bepaald door je overschrijving. Eventuele 

boventalligen komen op een wachtlijst.  
 
Na de wandeling proberen we nog iets te gaan drinken.  
 
Tot binnenkort! 
 

 
Voorbije activiteiten 
 

Geen.      

Dank u, Corona 
 

 
 
 
 



Kalender 2020 (onder voorbehoud) 
- 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 (Hombeek) 30 oktober (info volgt later) 
- Stand op de Heksentocht (Hombeek) 14 november (info volgt later) 
- Ledenfeest 28 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 

 
Wijnmakersgilde Balsemien Mechelen vzw - RPB 
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 
Bevoegde rechtbank: ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen 
 

 
 
 
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 2020. 
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