
BALSEMIEN NIEUWSBRIEF 2020 - nr. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnmakersgilde Balsemien vzw 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 
 
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. 

mailto:info@balsemien.be
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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. 
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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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Nieuwsbrief 2020 - extra - corona

Beste Balsemieners

1. Op de website van Theater De Moedertaal lezen we:

Naar aanleiding van de situatie omtrent het COVID-19 virus heeft Theater De Moedertaal beslist
om de productie "Als ma van huis is" af te gelasten. Om de gezondheid van ons publiek, cast en

medewerkers voorop te stellen hebben we deze beslissing genomen. Deze productie wordt
uitgesteld en wordt volgend seizoen onze eerste productie. Mensen die reeds tickets hadden

gereserveerd zullen in de loop van volgende week een e-mail ontvangen met verdere informatie
voor hun tickets.

Wie inschreef voor deze activiteit ontvangt meer info zo gauw we die ontvangen van TDM.

2. Voor het bezoek aan de whisky-stokerij op 5 april wachten we de richtlijnen van de
regering af. We houden jullie uiteraard ook hiervan op de hoogte.

Hou het veilig allemaal!
 

mailto:info@balsemien.be
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Beste Balsemieners 

1. Bezoek aan de whiskystokerij (5/4/2020)

Zoals je wellicht al kon vermoeden, wordt ook deze activiteit afgelast. We zijn in onderhandeling 
met de stokerij voor de recuperatie van ons voorschot. Mogelijk proberen we dat bezoek later 

dit jaar nog in te plannen. We houden je op de hoogte. 

2. Toneel "Als ma van huis is..." (20/03/2020)

Deze productie wordt in oktober hernomen als eerste voorstelling van het nieuwe speeljaar. 
We zouden onze betaling hiervoor kunnen laten doorschuiven voor een voorstelling in oktober. 

Maar omdat we in oktober al enkele activiteiten hebben (wijnmakersavond - Balsemienreis) 
wordt dat moeilijk. 

We gaan dus onze betaling terugvragen en stellen deze activiteit uit tot het voorjaar van 2021. 
Ook hiervan houden we je op de hoogte. 

Hou het veilig allemaal! 

mailto:info@balsemien.be
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Woordje van de voorzitter 
 
Beste leden, hoe gaat het met jullie? Hier gaat het goed. Ik krijg leuke mailtjes: een verklede kat 
die voorzichtig het hoekje om komt om te vragen hoe het met me is, een ander waar kurken geplant 
worden en na een half jaar wachten worden er flessen wijn geoogst!?!  Wel goed gevonden, maar 
een oplossing voor het corona-probleem is blijkbaar niet zo snel gevonden. Ik word er soms een 
beetje verdrietig van… Even rustig boodschappen doen gaat niet, daarna een kopje koffie drinken 
of ergens iets gaan eten, dat gaat ook niet. Om maar te zwijgen over de jaarlijkse bijeenkomst van 
mijn familie in Limburg. Dit is natuurlijk maar klein bier in vergelijking met het verdriet dat mensen 
hebben omdat iemand overleden is of nog steeds in het ziekenhuis ligt. Daarom “kop op” en nog 
maar een mondmaskertje stikken of iemand van 80+ eens opbellen. 
 
Zoals bij elke vereniging is ‘uitstellen’ bij ons ook het woord van de dag. Zo ging het al met de 
toneelvoorstelling en met het bezoek aan de whiskystokerij. De keuring van de binnengebrachte 
wijnen in Zottegem moest stopgezet worden toen één derde van de wijnen gekeurd was omdat de 
lokalen van de stad Zottegem -waar de wijnen gekeurd werden en waar ook alle wijnen opgeslagen 
lagen- afgesloten werden. Een proclamatie was dan ook niet mogelijk en de datum werd 
verschoven tot ? En onze wandeling in het Jodenkwartier in Antwerpen van 10 mei? Ook uitgesteld 
dus. De prospectie naar het Groothertogdom Luxemburg voor onze 3-daagse oktoberreis was 
gepland voor het Hemelvaartweekend, maar dat zal ook wel niet lukken. 
 
Maar is er dan niets positief? Jawel! We hielden onze maandelijkse bestuursvergadering langs de 
digitale weg. Het werd een webmeeting. Vik had alles tot in de puntjes geregeld. Het installeren 
van de software vooraf was spannend. De jongeren zullen dat misschien niet begrijpen, maar voor 
iemand van 70+ is dit weer een nieuwe stap voorwaarts op het gebied van de informatica. 
Op 20 april vergaderden wij, ieder vanuit het eigen kot, met een tas koffie of een glas water of wijn 
bij de hand en… een verhoogde hartslag. Zou het lukken? Jawel! Ik zag Vik, Ivo, Nico en Wally. 
Agnes en Louise kwamen ook eventjes in beeld, want ook zij vonden het spannend. Het werd een 
eerder korte vergadering met veel activiteiten om te schrappen. Stokerijbezoek? Afgelast (geld 
terug storten). Joods Antwerpen? Afgelast (geld terug storten). En voor de rest? Misschien, 
misschien en nog eens misschien. 
We zullen op de vergadering van mei hopelijk meer kunnen regelen. Kunnen we dan weer écht 
vergaderen of misschien toch nog niet? Wie zal het zeggen…Wij kunnen niets forceren, alleen 
proberen om zo gezond mogelijk te leven en de moed niet te verliezen. 
 
Beste leden, hou nu afstand van elkaar en doe wat van ons gevraagd wordt met in het achterhoofd: 
“Doe je in mei onverschillig, onnozel en zot, dan zit je in juli nog in je kot.” 
 
Vriendelijke groeten, Myriam 
 
Groeten, Myriam 
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We hebben een Facebookpagina (in opbouw) 
 
Waar een gedeeltelijke lockdown-periode al niet goed voor is. 
 
We hebben het prille begin gemaakt van de opmaak van een Balsemien Facebookpagina. 
En we hebben natuurlijk de nodige ‘vind ik leuk’-duimpjes en volgers nodig om wat meer 
aandacht te krijgen. 
 
Ga eens kijken (klik op het facebooklogo in dit bericht of op de blauwe link hierboven) en geef ons 
een duimpje en/of volg ons. 
 

 
Familienieuws 
 
Op 15 maart zag Aloïs het levenslicht, zoontje van Steven De Nies en Anne-Sophie Roncalli. 
 
Veel gelukwensen aan de trotse ouders en natuurlijk ook aan de fiere grootouders Ivo en Agnes. 
 

 
Samenaankoop van fruit en/of sap 
 
Wanneer Corona het toelaat... We kunnen maar goed voorbereid zijn. 
 
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. 

 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Joods Antwerpen (10 mei) moeten we noodgedwongen ook uitstellen: de restaurants zullen 

nog niet open mogen. Wordt verplaatst naar 2021. De terugbetaling van jullie is intussen 
gebeurd. Kijk het even na a.u.b. 
 

2. Wijnmakersavond (onder voorbehoud; ’t zal wel eens stoppen, zeker?) 
- Waar? Leibeekstraat 2 2811 Hombeek 
- Wanneer? 4 juni om 20:00 u.  
- Wat? Klaren van wijn 
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Historische bestuursvergadering 
 
Aangezien we ons voor de bestuursvergadering 
van april niet mochten verplaatsen tot bij Myriam, 
hebben we voor de eerste keer vergaderd ‘vanuit 
ons kot’ via een videoconferentie. Historisch! 
De vergadering verliep zelfs zo vlot dat iemand 
zei: “Hoe moeten we thuis nu uitleggen dat we 
vandaag zo snel klaar zijn, terwijl we anders het 
dubbele van de tijd nodig hebben?” 
 

 
Voorbije activiteiten 
 
We kunnen vrij kort zijn: geen! 
Nog nooit gebeurd. 
Dank je wel, Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig brachten de paasklokken toch 
nog wat. 
 

 
Kalender 2020 (onder voorbehoud) 
- Bezoek aan Jodenkwartier met diner (Antwerpen) 10 mei (afgelast; corona) 
- Kampeerweekend 21 tot 24 mei (afgelast; corona) 
- 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 (Hombeek) 30 oktober (info volgt later) 
- Stand op de Heksentocht (Hombeek) 14 november (info volgt later) 
- Ledenfeest 28 november (info volgt later) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nog even geduld… ’t wordt weer beter. 
 

 
 
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 juni / begin juli 2020. 
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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 
 
 
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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Woordje van de voorzitter 
 
Het is maandag 10 augustus als ik dit schrijf. Het is puffen geblazen en er staan ons nog enkele 
hete dagen te wachten. Ik word er lui van. Maar dat mag. Bejaarden moeten het rustig aan doen, 
veel water drinken en vooral geen grote inspanningen doen na 10 uur ’s morgens. 
 
Ik ben blij dat het niet zo warm was tijdens onze stadswandeling in Dendermonde, de laatste 
activiteit van 2020. Ja jullie lezen het goed. Aangezien de coronacrisis lang nog niet gedaan is 
besloot het bestuur unaniem om geen tijd meer te steken in samenkomsten die 
hoogstwaarschijnlijk toch niet mogen doorgaan. 
 
Bij de wijnboeren in Luxemburg kreeg Agnes te horen dat ze geen groepen van 30 personen 
konden ontvangen in hun proeflokalen omdat die te klein waren door de “social distancing” 
maatregel. 
Voor de verbroedering zou het nog kunnen, want de zaal is groot genoeg maar men kon mij niet 
garanderen dat de zalen dan al open zouden zijn. 
 
Voor het ledenfeest is de zaal geen probleem, maar zien jullie het al gebeuren? We zetten de 
tafels zoals altijd en dan dekken we voor een koppel, een tafel vrij,  een koppel, een tafel vrij, enz. 
Dat zou niet kunnen want dan hebben we geen plaats over voor de prijzentafel. 😉 
“Alle gekheid op een stokje”, zou mijn vader zeggen. Maar even serieus.... Het ledenfeest is er 
om samen te zijn, om samen lekker te eten en vooral om bij te praten want dat is toch wel het 
belangrijkste van deze avond en dat zou op die manier niet kunnen. En het mag ook niet want 
onze groep is groter dan 50 man. 
 
Enfin, het was geen gemakkelijke beslissing maar zoals ik links en rechts hoorde zijn er meer 
verenigingen die reeds dezelfde beslissing namen. Voor een voorzitter is dit een moeilijke 
beslissing. Voorzitters zijn er om van alles op poten te zetten en samen met het bestuur uit te 
voeren, niet om geplande activiteiten één na één uit te stellen. 
 
Hou jullie gezond en tot de volgende nieuwsbrief, Myriam 
 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
Na rijp beraad besloten we om al de geplande activiteiten van de rest van het jaar te 
verschuiven naar volgend jaar en dit jaar niets meer te organiseren, behalve het appelpersen. 
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Voorbije activiteiten 
 
Dendermonde, stad aan de Dender 
 
Op 26 juli bezochten 15 gemaskerde Balsemien-leden deze stad. We verzamelden iets voor 14 u. 
op de Grote Markt onder de bronzen palmboom, de “Coconut” voor de inwoners van 
Dendermonde, die daar werd geplaatst om te vieren dat de Grote Markt autovrij was. Daarover 
werd niets gezegd want onze gids Erik hield meer van oude kunst. Als motto tijdens deze 
wandeling gold:  M O N A, wat staat voor mondmaskers, ontsmetten en nergens aankomen. 

 
Onze gids, lang, slank, met zonnebril en mondmasker, zouden we niet herkennen als we hem 
tegen zouden komen, tenzij hij dezelfde broek droeg. Deze leidde mij iedere keer weer af. Was 
ze zo mooi?  Allesbehalve! Het stiksel aan zijn achterzak was voor de helft verdwenen en zo 
fladderde die zak heen en weer bij elke stap. Foei. 
 
Erik vertelde o.a. over Robrecht VII van Béthune die de stad in 1200 stadsrechten gaf omdat de 
stad aan de bevaarbare Dender zo belangrijk was voor de handel. En ook dat in 1914 een groot 
deel van de stad verwoest werd door een brand die door de Duitsers was aangestoken en 
waardoor veel inwoners in de omliggende dorpen moesten gaan wonen. De mooie Belforttoren 
werd in 1999 door Unesco erkend als Werelderfgoed. De stadskleuren zijn wit en rood. Deze 
kleuren kom je dan ook op veel voorwerpen tegen. 
 
Na deze uitleg volgde een kleine wandeling naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk die geen torenspits 
heeft. Niet omdat ze geen geld hadden om die erop te zetten zoals in Mechelen of omdat die 
afgebrand was, maar omdat die er in 1970 gewoon afwaaide. 
 
 



 
Bij het binnengaan: weer 
handen ontsmetten en 
nergens aankomen. Dat 
vergat ik even toen ik de 
marmeren  koorafsluiting 
aanraakte om te voelen of 
het wel écht marmer was 
en geen geschilderd hout. 
De kerkfabriek kocht deze 
koorafsluiting namelijk 
tweedehands in Antwer-
pen, begrijp je. Ik werd 
direct tot de orde 
geroepen en met rode 
kaken liep ik verder; over 
goed voorbeeld geven 
gesproken. 
 
 
Wij bekeken het kerkinterieur dat in de loop der jaren regelmatig volgens de nieuwe mode 
veranderde maar bewonderden vooral de 2 mooie schilderijen van Antoon van Dyck en de 11de 
eeuwse Romaanse doopvont, het pronkstuk van de kerk volgens Erik.  
 
Weer naar buiten… De zon was nog altijd van de partij en we volgden de gids-met-de-kapotte-
broek naar het stadhuis. Weer handen ontsmetten en de trappen op naar de trouwzaal. Daar 
zagen we o.a. werken van de schilder Franz Courtens die door koning Albert zelf zo bewonderd 
werd dat Franz in 1922 in de adelstand werd verheven. Aan de Dender bij het gerechtsgebouw 
staat een mooi beeld van hem met zijn titel baron Franz Courtens, overleden in 1945. Om te 
eindigen vertelde de gids het verhaal van het Ros Beiaard bij een groot schilderij van de 
Ommegang die dit jaar uitgesteld werd maar volgend jaar zeker zal door gaan. 
Wij wandelden nog even de stad in. We wilden wel eens zien waar de paters hun kriekenwijn, 
volgens de gids, verkochten. Bij de gesloten deur konden we lezen dat het een abdijwijn is, van 
krieken gemaakt hoogstwaarschijnlijk. 
 
Verder naar het Begijnhof en nu werd ons duidelijk waarom die niet op de lijst van te bezoeken 
plaatsen staat. De paden en nutsvoorzieningen worden er door de stad heraangelegd en de 
huizen staan zo te zien vrijwel allemaal leeg en zijn dringend aan restauratie toe. Over 10 jaar zal 
het hopelijk af en mooi zijn. 
 
Normaliter gaan we na een stadsbezoek samen iets drinken, dat lukte niet omdat nergens plaats 
was  voor meer dan 4 personen en we de tafeltjes niet tegen elkaar mochten zetten. Voor je 
mocht gaan zitten moest je eerst nog de naam van 1 persoon van het gezelschap per gsm naar 
een nummer sturen en dan gaan zitten en wachten op de garçon die voor onze bestelling zorgde. 
 
Aangezien 5 leden Dendermonde nog nooit  bezocht hadden, maakten we een goed keuze om 
deze stad te bezoeken. Het is een stad met veel geschiedenis, mooie gerestaureerde gebouwen 
en een mooie autovrije markt met terrasjes en de bijbehorende cafés en restaurants. Maar daar 
zullen we pas weer ten volle van kunnen genieten als de corona-perikelen achter de rug zijn. 
 
Myriam 
 
 
 



 
Kalender 2020  
- Infostand “UiT zonder Uitlaat” (Mechelen) (afgelast: corona) 
- Fietstocht (omgeving Aarschot) (afgelast: corona) 
- Balsemien driedaagse (afgelast: corona) 
- Verbroedering met Wijngaardsberg (Hombeek) (afgelast: corona) 
- Stand op de Heksentocht (Hombeek) (afgelast: corona) 
- Ledenfeest (afgelast: corona) 
 
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  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPB 
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 oktober / begin november 2020. 
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Woordje van de voorzitter 
 
Dit is het laatste “woordje van” in 2020, een jaar dat slechts 3 Balsemien-activiteiten had: één 
wijnmakersavond, de nieuwjaarsreceptie en de gegidste wandeling in Dendermonde en daar kan 
Wally natuurlijk geen fotoalbum mee vullen.  
 
Slechts 3 activiteiten… Dat wil ook zeggen dat we voor 2021 geen lidgeld gaan vragen en dat de 
wijnmakers die aangesloten zijn bij het VAW ook maar 6,00 EUR lidgeld hoeven te betalen (zie 
verder), maar Vik zal daar nog een mailtje over sturen rond half december. 
 
Van enkele leden vernam ik dat ze onze 3-daagse ook zo gemist hebben en dan thuis maar een 
extra glaasje gedronken hebben. 
 
Op 28 november zetten jullie de stoelen maar even aan de kant voor een danske alsof jullie op 
het ledenfeest zijn en stuur een mailtje of telefoneer eens naar jullie tafeldame of tafelheer van 
verleden jaar. Ze zullen blij verrast zijn. En de jubilarissen dan, die zullen een jaartje moeten 
wachten op hun ereteken en hun partner op het bijpassend bloemetje. Jammer maar het gaat niet 
anders. 
 
Het is nu 31 oktober en we kregen van onze ministers verstrengde coronaregels opgelegd en we 
beseffen dat onze regeling om alle activiteiten,  wel met pijn in het hart, af te schaffen toch de 
enige juiste beslissing blijkt te zijn. 
 
Heel het bestuur kijkt al uit naar onze eerste bijeenkomst in 2021, maar wanneer dat zal zijn? 
Daar kunnen we met de beste wil van de wereld geen datum op zetten. 
 
Namens het bestuur wens ik jullie toch fijne feestdagen en een goed begin van 2021. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 
 
Lidgeld 2021 
 
Door het afgelasten van onze geplande activiteiten heeft het bestuur besloten om voor het 
werkjaar 2021 geen lidgeld te vragen. 
Jullie krijgen dus misschien 2 nieuwjaarsrecepties voor de prijs van één en de tweede zal hopelijk 
met evenveel zorg georganiseerd worden (als Corona het toelaat natuurlijk). 
 
Van het VAW ontvingen we een mededeling dat ook zij een inspanning willen leveren: het lidgeld 
voor de VAW-Wijnkrant 2021 bedraagt maar 6,00 EUR. 
In december krijgen de wijnmakers  daar nog een mailtje over. Nu nog niets betalen, dus. 
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Familienieuws 

 
Op 19 oktober overleed Leonie Daelemans (Wwe. Louis Groes), 
schoonmoeder en moeder van onze leden Willy en Josee Van 
Heirstraeten-Groes en Stefaan en Denise Vergauwen-Groes. 
 
In gedachten zijn we bij jullie. Wij willen jullie, in deze moeilijke 
tijd, heel veel sterkte en kracht wensen met dit intense verdriet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevierden 2020 
 
We hebben veel trouwe leden die, normaal gezien, tijdens het ledenfeest een ereteken en/of een 
bloemetje krijgen. 
Dit jaar moeten we dat corona-gewijs anders aanpakken. 
 
De gevierden zullen rond de datum van het ledenfeest een oorkonde thuisgestuurd krijgen. 
 
En wie zijn die feestvarkens? 
 

Beullens Frans 
35 jaar lid Casteels Vik 

Dalemans Florette 
Bastiaens Myriam 25 jaar lid Steemans Gerard 
Sneyers-Dekkers Michel 

20 jaar lid Van Noten Annemie 
Keuleers Gust 
Vangoidsenhoven Koen 
Joossens Tonny en Otty 15 jaar lid 
Gys-Cuykens Dirk 10 jaar lid Verheyden Greet 
Van Leuven Christiane 5 jaar lid Vankan Mariano 

 

Zij ontvangen over enkele weken hun oorkonde met de post. 
 

 
Eerstvolgende activiteiten 
 
Zoals reeds eerder gemeld, heeft het bestuur besloten we om al de geplande activiteiten van 
de rest van het jaar 2020 te verschuiven naar volgend jaar en dit jaar niets meer te organiseren, 
behalve het appelpersen. 
 
 



 
Voorbije activiteiten 
 
 Helaas: geen! ’t Zal wel eens beteren, zeker? 
 
 
Kalender 2021 
- Nieuwjaarsreceptie ? 
- Wijnmakersavond ? 
- Toneel ? 
- … ? 
 
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  
Ondernemingsnummer: 0450.144.732 - RPB 
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 december 2020 / begin januari 2021. 
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