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Woordje van de voorzitter
Om de jubilarissen van 2020 te vieren stuurden wij hen een mooie oorkonde
en we waren blij met de positieve reactie hierop.
Achteraf gezien hadden wij als vereniging een pover jaar en we zullen dit
dan maar snel vergeten en samen uitkijken naar wat dit nieuwe jaar ons zal
brengen.
De vaccins worden vanaf januari toegediend, maar nu heb ik het gevoel dat
iedereen denkt dat het in maart al oké is en voor het eerst ben ik nu eens
pessimistisch. Als we in juni/juli een wijnmakersavond zouden kunnen
organiseren met 20 leden in de kleine zaal van het Dorpshuis, in plaats van
het vergaderzaaltje, dan ben ik blij. Jullie mogen mij gerust tegenspreken.
Een jaarprogramma maken kunnen we dus niet en we zullen de activiteiten
die mogen doorgaan telkens aankondigen in onze tweemaandelijkse
Nieuwsbrief.
Als het ineens anders kan dan is een uitnodiging per e-mail nog vlug verzonden, want geloof het, wij
missen jullie ook.
Verder heb ik geen nieuws. Het gezegde is dat het dan goed nieuws is, maar nu vind ik toch dat dit niet
klopt.
Om af te sluiten een mooie tekst die ik op een kaartje kon lezen: HOOP is een lichtje in je hart, dat
vandaag moed geeft en morgen kracht.
Samen met het bestuur wens ik jullie een gezond 2021 waarin we vlug verlost worden van onze
mondmaskers en dat we elkaar eens mogen begroeten met een handdruk, knuffel of kus, zoals we dat op
onze nieuwjaarsreceptie 2020 deden.
Jullie voorzitter, Myriam

Sportbericht
Tijdens een roeiwedstrijd deze zomer tussen verschillende wijngilden, behaalde het Balsemienteam de laatste plaats. Onze vertegenwoordigers bereikten de finish met liefst 1 uur vertraging in
de wedstrijd 4 met stuurman.
Achteraf bleek dat het bestuur van Balsemien 4 roepers en slechts 1 roeier afgevaardigd had!
Voor de wedstrijd van volgend jaar behoudt het bestuur het vertrouwen in hetzelfde team en
wordt onderzocht op welke manier de roeier beter kan gemotiveerd worden.
Zonder dat het iets mag kosten, welteverstaan. Daar zal ik als penningmeester op toekijken!
Nico

De nieuwe Bongo-bon: een origineel geschenk!

Eerstvolgende activiteiten
Voorlopig wordt het afwachten…
Voorbije activiteiten
Helaas: geen! ’t Zal wachten zijn op het vaccin…
Kalender 2021
- Nieuwjaarsreceptie
- Wijnmakersavond
- Toneel
- …

?
?
?
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Woordje van de voorzitter
Een jaar geleden veranderde alles, niet alleen in België maar heel de wereld kwam terecht in de
wurggreep van corona. Sommige landen ontkenden de pandemie, maar moesten later met lede
ogen aanzien dat ze het grondig mis hadden. Wij, de Balsemieners, bleven thuis en keken vol
verwachting een maand verder, nee 2 maanden verder om iets te kunnen organiseren. Maar na 3
maanden wisten we dat er geen werking van de gilde meer kon/mocht zijn in 2020. Wat viel dat
zwaar. Op het bureaublad van mijn laptop staat een lijst van de aanwezigen van het ledenfeest van
2019. Telkens als ik de pc aanzet zie ik die lijst en hoop deze in 2021 te kunnen gebruiken. Ik denk
ook nog vaak aan de opmerking van Nico op mij idee van ‘2 nieuwjaarsrecepties voor de prijs van
één’. Heel slim voorspelde hij dat dit wel te vroeg zou zijn, en hij had gelijk. Nu kijken we uit naar
de vaccinaties maar wat een trein der traagheid is dat. Ik las dat in Nederland al meer dan 1 miljoen
mensen een spuitje kregen, België al ruim 430.000.
Maar we verliezen de moed niet en het bestuur vergadert tot nu toe 2-maandelijks virtueel, nu nog
eens in april en ik hoop een beetje dat we in juni elkaar weer kunnen zien op mijn terras. Dat zal
een blij weerzien zijn!
Ons programma is niets, nada, en dat zal nog even zo blijven. Het VAW plant intussen wel de
wijnkeuring van de resterende wijnen van februari 2020 en hun jaarvergadering kan in april
misschien doorgaan met alleen gevaccineerde bestuursleden? Dat hopen ze toch.
Als wij ineens iets kunnen/mogen organiseren laten we jullie dat weten per mail (of brief).
Jullie krijgen half maart de documenten voor de Algemene Vergadering, maar daarover kunnen
jullie meer lezen in deze nieuwsbrief.
Hou jullie goed, ik mis jullie, Myriam
Iets posten op onze Facebook-pagina?
Heb je wat leuks of interessants te melden in verband met onze activiteiten als Wijngilde?
En wil je dat posten op onze Facebook-pagina?
Stuur die informatie, foto’s,… dan door naar Vik (gegevens zie laatste tekstvak) en die plaatst het
dan op onze Balsemien Facebook-pagina.
We kijken er naar uit.

Algemene Vergadering
Omwille van de corona-maatregelen mogen we voorlopig
nog niet samenkomen.
Maar er moet wel een Algemene Vergadering gehouden
worden.
Omdat we een kleine vzw zijn, mogen we die Algemene
Vergadering van de wetgever schriftelijk organiseren.
Half maart sturen we je de agendapunten en alle noodzakelijke documenten (zoals het
activiteitenverslag 2020, de jaarrekening 2020, de begroting 2021,…).
De leden die geen e-mailadres hebben krijgen dat alles met de post en daar zit ook een
stemformulier en een volmacht bij.
De leden waarvan we wél een e-mailadres hebben, ontvangen alles digitaal.
We sluiten de raadpleging af op 31 maart. Daarna zal het bestuur de bevindingen samenvatten.

Kalender 2021
- Uiterste datum voor het insturen van het
stemformulier van de Algemene Vergadering
- Nieuwjaarsreceptie
- Wijnmakersavond
- Toneel
- …

31 maart
?
?
?
?
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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 april / begin mei 2021.
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Woordje van de voorzitter
Afgelopen dagen heb ik regelmatig aan onze wijnmakers met een wijngaard gedacht. Zetten zij ook
warmtepotten tussen de druivelaars of laten ze de natuur hun gang gaan? Als de wijnbouw je
beroep niet is dan kun je voor die laatste optie kiezen en zo redeneren en hopen dat de vorst niet
teveel schade toebrengt.
Op de virtuele algemene vergadering antwoordden 60% van de leden positief. Het financieel
verslag van het afgelopen jaar, de begroting van het nieuwe jaar en verkiezing van de
bestuursleden werden dus goedgekeurd. De jaarrekening is neergelegd bij de griffie en dat is dus
al volgens de regels van een vzw in orde gebracht.
Op de -hopelijk laatste?- online bestuursvergadering hebben we onze werking besproken voor de
komende maanden en wij kunnen jullie mededelen dat we stilaan weer beginnen denken aan een
wijnmakersavond, een wijnmakers-bbq, een fietstocht, een verkort kampeerweekend, een
stadsbezoek en als kers op de taart een bezoek aan de whiskystokerij in Blaasveld. Dit alles onder
voorbehoud natuurlijk.
Activiteiten later op het jaar zullen we ook ten gepasten tijde bekijken, als we meer weten wat
betreft aantal deelnemers in een gesloten ruimte.
Tot slot verwelkom ik onze nieuwe leden/wijnmakers Chris en Marijke Michiels en hoop vlug met
hen kennis te maken.
Hou jullie gezond!
Vriendelijke groeten, Myriam
Kalender 2021
- Wijnmakersavond
- Toneel
- Fietstocht
- WijnmakersBBQ
- Bezoek whisky stokerij (Blaasveld)
- …

?
?
?
?
?
?

Algemene Vergadering
We sloten de raadpleging van onze leden af op 31 maart.
Op dat ogenblik hadden 60 % van de leden hun stem
uitgebracht of hun volmacht gegeven aan één van de
bestuursleden.
Het verslag van de Algemene Vergadering van 2020, het
activiteitenverslag van 2021, de jaarrekening 2020 en de
begroting 2021 werden unaniem goedgekeurd.
Het bestuur kreeg unaniem kwijting voor de werking van 2020, wat erop neerkomt dat jullie
vinden dat we het, ondanks de beperkende maatregelen, goed gedaan hebben.
De uittredende bestuursleden werden ook unaniem herkozen, waarvoor dank!
We hopen dat de tweede helft van 2021 toch enkele mogelijkheden biedt om weer samen iets te
gaan doen. We denken hierbij aan een bezoek aan de whisky-stokerij in Blaasveld, een
stadswandeling (Sint-Niklaas?), een wijnmakersavond, een wijnmakers-bbq, een fietstocht,… Als
de huidige beperkende maatregelen versoepeld worden uiteraard.
Het bestuur

Mis je je Balsemien-vrienden?
Bekijk dan op onze webstek de foto’s van de voorbije jaren.
Log in op de “ledenpagina” en… veel kijkplezier.
Nuttige gegevens
-

Voorzitter
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be
Penningmeester
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Ledenadministratie en Nieuwsbrief
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Wijnmeester
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Fotograaf
Wally Van Trier
Raadgever
Stefaan Vergauwen
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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 2021.
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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
- Wijnmakers-BBQ
- UiT zonder uitlaat (autovrije zondag Mechelen)
- Wijnmakersavond
- Ledenfeest

18 juli
21 augustus
19 september
21 oktober
27 november

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
-
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Woordje van de voorzitter
Beste leden,
Eindelijk weer een nieuwsbrief met het verslag van een activiteit: het stadsbezoek aan Sint-Niklaas
en nu is het vol spanning wachten of we een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan Uit zonder
Uitlaat of te wel de autoloze zondag in Mechelen. Wij hebben al veel plezier gehad tijdens die
zondagnamiddagen, het appelpersen kreeg veel kijkers en de wijn, sangria en het appelsap lokten
veel proevers. Maar ze zullen nog niet weten met welke Covid-maatregelen ze rekening moeten
houden. Zo blijft Ivo met de vraag zitten: moet ik appels kopen of niet?
In oktober komen de wijnmakers samen in het dorpshuis in Hombeek en we verwachten dan 4
nieuwe leden die ons via vrienden of langs Facebook leerden kennen.
Over het ledenfeest kan ik nog niets zeggen, dat is ook weer afwachten.
Is er nieuws van de leden?
Ja, goed en minder goed. Dirk werd opa, Nico kreeg een nieuwe voordeur. Na een ziekbed van
meer dan 4 jaar is Noël Vanwelssenaers overleden. Hij organiseerde jaren geleden ons uiterst
geslaagd wijnweekend naar Kent en ging, zolang als hij kon, mee op reis en was hij ook aanwezig
op ons ledenfeest. We zullen hem missen.
Hou jullie goed en tot de volgende nieuwsbrief,
Myriam

Familienieuws
•

Op 27 juli werd Dirk Ghys opa van Noor. Proficiat aan de kersverse opa en zijn familie.

•

Nico, onze onovertroffen penningmeester, werd op 4 augustus 80 jaar. We wensen hem nog
vele gelukkige en gezonde jaren toe, samen met Maria!

•

Ons medelid Noël Vanwelssenaers overleed op 28 augustus.
Wijngilde Balsemien houdt eraan om aan de familie van Noël haar
medeleven te betuigen.

Oud worden in deze tijd…
Naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag bezorgde Nico ons volgend tekstje.
Het is gewoon niet voor te stellen: je moet nu met een mobieltje bellen. Je kunt er ook een tekst op
lezen. En je moet altijd bereikbaar wezen en dat kan niet met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen? Nee, niet meer naar de balie lopen. Daar is niemand meer te zien.
Je kaartje komt uit een machien. Je moet dan overal op drukken, in de hoop dat het zal lukken.
Bij de bank wordt er geen geld meer netjes voor je uitgeteld, want dat is tegen hun cultuur. Nee, je
geld komt uit de muur als… je maar de code kent, anders krijg je nog geen cent! En om nog meer
te plezieren mag je internetbankieren. Allemaal voor je gemak, alles onder ’t zelfde dak.
Niemand die er ooit om vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man, wat een geploeter, alles moet met de computer. Anders doe je echt niet mee op
www of punt be.
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.
Neen, het is geen kleinigheid: oud worden in deze tijd!

Voorbije activiteiten
Stadswandeling in Sint-Niklaas

Op 18 juni wandelden 17 leden onder leiding van gids Marcella door de stad. Van de grote markt
was niet zoveel te zien want er stond een grote “dartstruck” van VTM2 waar iedereen kon proberen
om goed met de pijltjes te gooien en een prijs te winnen. En daarnaast stond de kermis en zo
konden we niet echt genieten van die mooie grote markt. Marcella werd regelmatig geholpen met
weetjes van Paul Robbrecht die geboren is in Sint-Niklaas, bij de Oude Kerk waar zijn vader koster
was. Zo had hij de gelegenheid om met zijn broer in die kerk van onder tot -vooral- boven rond te
lopen en door de hoogste galmgaten mensen beneden op straat wat toe te roepen.
Het was een wandeling met als thema “Oude gevels, propere verhalen”. En Marcella had veel
verhalen, ook van “achter de deuren”. Van een huis met verborgen verbindingsdeur naar het
aanpalende huis (misschien om de prostituees te laten ontsnappen als de politie kwam?) wist ze
vroeger het huisnummer niet: het was dan ook maar een verhaaltje dat haar verteld was. Maar
tijdens een wandeling vertelde een oudere meneer “dat het op nummer 7 was”! Hoe hij dat wist,
laten we maar in het midden… Of hoe je van elkaar kan leren.
We zagen dat veel mooie huizen verknoeid werden doordat de benedenverdieping omgebouwd
werd tot een moderne winkel, maar dat gebeurt in alle steden. Sint-Niklaas heeft nog veel mooie
huizen en een mooi park (op een oud kerkhof) maar dat lag wat te ver weg dus daar kunnen we
zelf nog wel eens naartoe gaan.
We sloten de wandeling af onder de kleurrijke lampions op het plein naast de Oude Kerk, die veel
gouden kunstschatten heeft die we ook nog wel eens, maar alleen op zondag tussen 11 en 13 uur,
kunnen gaan bekijken. O ja, dat pleintje is normaal voor de jeugd maar wij, met onze tweede of
derde jeugd, waren meer dan welkom.
We kregen als afsluiting een blad mee vol mooie spreuken in het “sinnekloases” maar de beste
was volgens ons allemaal: “Hij mag verniet oep de meulen rijën” (betekenis: “Mevrouw zit in de
menopauze”).

Oproep: nieuwe bestuursleden gezocht
Nu er bij Nico een “8” vooraan zijn leeftijd kwam te staan, heeft hij te kennen gegeven dat hij eind
2021 zijn functie in het Balsemien-bestuur wil neerleggen.
Heb je zin om ons bestuur te vervoegen?
Laat het dan weten aan Myriam. Haar gegevens: zie onderaan deze nieuwsbrief.

Kalender 2021 (onder voorbehoud!)
- UiT zonder uitlaat (autovrije zondag Mechelen)
- Wijnmakersavond
- Ledenfeest

19 september
21 oktober
27 november
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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…

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
Kalender 2022 (onder voorbehoud)
- Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering
- Wijnmakersavond

20 november
21 januari
10 februari
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-
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