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Woordje van de voorzitter 
 
Wij stonden dus niet op de jaarlijkse Uit zonder Uitlaat in Mechelen en Ivo perste de appelen dan 
maar thuis in plaats van op de Grote Markt, alleen, zonder helpende handen en zonder 
toeschouwers. De wijnmakersavond ging door in de grote zaal van het dorpshuis in Hombeek om 
veel plaats te hebben zodat de tafels ver van elkaar gezet konden worden omdat covid nog altijd 
ronddwaalt en wij zeker niemand ziek willen maken. 
Maar het grootste nieuws is ons ledenfeest waarover verder in deze brief alle nodige inlichtingen 
staan. Wij verheugen ons op dit feest met veel jubilarissen want de leden van verleden jaar worden 
ook gevierd. Hiermee is het sterk afgeslankt werkjaar voor de gilde gedaan en wordt al gedacht en 
gewerkt aan het jaarprogramma voor 2022. 
 
In naam van alle bestuursleden wens ik jullie en jullie familie en vrienden gezellige feestdagen en 
een goede start voor het nieuwe jaar. 
 
Myriam 
 

 

Voorbije activiteiten: Wijnmakersavond 21 oktober 
 

“E 13 wijnen, 18 leden… QT ”  Het zou zomaar een stukje uit een liedje van Willy Sommers kunnen 

zijn. 
Het was onze eerste wijnmakersavond sedert de start van de coronapandemie. Maar wat een 
plezier om elkaar weer eens terug te zien! 
Om ver genoeg uit elkaar te kunnen zitten, had 
Myriam de helft van de grote zaal in Hombeek 
gehuurd. Dat voelde in het begin wat onwennig aan, 
zo in een grote kring. Maar na enkele proevertjes 
kwam de sfeer er toch in. 
We proefden dus heel wat wijnen, van droog tot 
zoet en van wit, over rosé, naar rood. Te veel om er 
in detail op in te gaan. 
Ook de wijnen die we gaan schenken op het 
ledenfeest kwamen aan bod. Een reden te meer om 
naar het ledenfeest te komen. 
 
En het gele scheidingsgordijn dat je links op de foto ziet? Dat donderde in zijn geheel naar beneden 
toen Leon het, na de vergadering, weer op zijn plaats wilden schuiven. Tja… 
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Ledenfeest 2021 
 

- Wanneer? 20 november, aperitief vanaf 18:00h 
 
- Waar? Zaal “Vrolijke Vrienden”, Heike 64 te 2811 Hombeek 
 
- Wie wordt er gevierd? We vieren de jubilarissen van 2020 én van 2021, een hele hoop! 

5 jaar lid: Van Leuven Chris, Vankan Mariano, Baetens Vera, Smets Simone 
10 jaar lid: Gys Dirk, Verheyden Greet 
15 jaar lid: Joossens Tony en Otty, De Rijck Jef, Van de Gaer Guy 
20 jaar lid: Van Goidsenhoven Koen, Keuleers Gust, Van Noten Annemie, Sneyers Michel, 
  De Koninck Nico, De Wolf Sonja 
25 jaar lid: Steemans Gerard, Bastiaens Myriam, Thijs Rudy, Boeykens Henri, 
  Cabuy Malou, Nuytkens Godelieve, Verworst Willy 
Ereleden (35 jaar lid): Casteels Vik, Dalemans Florette, Verbeeck Gilbert, Buelens Frans 
 

- Wat eten we? 

• Carpaccio van Belgisch witblauw rundsvlees met parmezaanschilfers 

• Champignonroomsoep 

• Oostends vispannetje, vergezeld van trostomaatjes, spinazie en puree 

• Tarte tatin met vanille-ijs 

•  
- Prijs? 46,00 EUR per persoon 
 
- Inschrijven? 

Voor 8 november bij Myriam (015-416436, 0472-548098, maar liefst per mail 
(myr.bastiaens@telenet.be) én je bijdrage storten op ons rekeningnummer 
BE85 9793 5146 0206. 

 
Gezien de recent stijgende coronacijfers hopen 
we dat je volledig gevaccineerd bent. 
Dan kunnen we er fijne, gezellige avond van 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalender 2021 ( vervolg) 
- Ledenfeest 20 november 
Kalender 2022 (onder voorbehoud)  
- Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 21 januari 
- Wijnmakersavond 10 februari 
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Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Wijnmeester 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
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- 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 december 2021/ begin januari 2022. 
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