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Woordje van de voorzitter 
 
 
Eindelijk hebben we weer een bestuursvergadering ‘in het echt’ kunnen houden, wel op het 
buitenterras en op veilige afstand van elkaar. Maar wat waren we blij om elkaar weer te zien! We 
dronken een lekkere vlierbloesemwijn, gemaakt door een bevriende wijnmaker uit Zeeland, een 
rabarber-en-abrikozenwijn en later op de avond een goed glas rode wijn, beide gemaakt die door 
Paul uit Zemst en tussendoor… veel water want het was nog warm. 
 
We maakten een programma voor de rest van 2021 en dat begint met een activiteit waar we 
verleden jaar mee stopten, namelijk een stadsbezoek. Verleden jaar verkenden we Dendermonde 
met mondmaskers en veel handgel en op zondag 18 juli gaan we naar Sint-Niklaas. 
 
In augustus organiseren we onze jaarlijkse wijnmakers-BBQ. Het wordt hopelijk een eerste 
kennismaking met de 4 nieuwe leden, want het is de eerste keer dat we samenkomen met de 
wijnmakers na de vergadering van 20 februari 2020.  
 
Wij hopen dat er alleen nog maar versoepelingen komen en geen nieuwe beperkingen want dan 
valt onze jaarplanning in het water en dat zou jammer zijn. 
Zo kreeg ik bij het schrijven van die ‘woordje van’ helaas het bericht van brouwerij Het Anker dat 
ons bezoek aan de whiskystokerij -gepland voor september- niet meer kan doorgaan omdat ze in 
de stokerij in Blaasveld vervroegd verbouwingswerken gaan uitvoeren. Jammer, we zullen voor dat 
bezoek dus nog een extra jaar moeten wachten. 
 
Ik wens jullie een goede en gezellige vakantie! 
 
 
Myriam 
 

 

Kalender 2021 (onder voorbehoud!) 
- Stadsbezoek Sint-Niklaas 18 juli 
- Wijnmakers-BBQ 21 augustus 
- UiT zonder uitlaat (autovrije zondag Mechelen) 19 september 
- Wijnmakersavond 21 oktober 
- Ledenfeest 27 november 
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Stadsbezoek Sint-Niklaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Niklaas ligt in het Waasland, tussen  Antwerpen en Gent. 
De stad heeft een levendige stadscultuur rond Sinterklaas, met reuzen van de sint en zwartepiet.  
Ook een cultuuricoon is Reynaert de Vos, met diverse verwijzingen naar beelden en banken en 
natuurlijk is er ook een Reynaert de Vosstraat. 
 
Sinterklazenaren worden ook “die van over ‘t woater” genoemd met hun typisch dialect, het 
Sinterklaoses. Wij zeggen bv. “wij zetten alles samen”, zij “zetten alles thupe.” 
Wat zeker ook de moeite is om eens kennis mee te maken zijn  de “vredesfeesten”, met een uniek 
ballonnenevenement. 
 
Balsemien gaat met een gids een historische wandeling maken. Met een ludieke invalshoek 
verkennen we de stadskern en kenmerkende plaatsen en natuurlijk heeft de grootste markt van 
Europa voor ons dan na de wandeling geen geheimen meer. 
 
Wanneer? 
18 juli van 14:00 u. tot 16:00 u. 
 
Er werd in de brief die we kregen van de toeristische dienst gevraagd om nog een mondmasker te 
dragen. Voorzie er dus alvast eentje. 
 
Waar? 
We spreken af om 13:55 u., voor de trappen van het stadhuis, op de Grote Markt. 
 
Wil je deelnemen? 

- Meld je deelname en het aantal personen die je meebrengt bij Myriam (gegevens: zie 
onderste kader van deze nieuwsbrief). 

- Stort dan 5 EUR p.p. op onze bankrekening (zie bovenste kader van deze nieuwsbrief) 

- Maximum 24 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! 
 

 
 
 



Samenaankoop van fruit en/of sap 
 
Wil je via Balsemien krieken, appel(sap) of peren(sap) aankopen? 
Kriekensap kunnen we helaas niet meer bestellen. 
 
Omwille van de voorbije warme periode denken we dat rond 10 juli de krieken al zouden kunnen 
geleverd worden. Appelen en peren zijn voor het najaar. 
 
Interesse? 
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 8 juli (alvast voor de krieken!) zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 
Voor de appelen en peren heb je wat meer tijd. 

 
 

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 - RPR 
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 2021. 
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