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Woordje van de voorzitter
Dank je wel voor het betalen van het lidgeld en dank je wel voor het uitbrengen van je stem n.a.v.
de Algemene Vergadering zodat Vik alle papierwerk voor Vadertje Staat weer in orde kan brengen.
Jullie konden er ook in lezen dat we 2 nieuwe bestuursleden hebben. Agnes neemt de
ledenadministratie voor haar rekening en Paul is samen met Ivo verantwoordelijk voor de
wijnmakersavonden en alles wat met het wijnmaken samenhangt. Nico geniet vanaf nu van een
welverdiende rust als penningmeester, maar blijft wel als raadgever in het bestuur en Vik neemt
zijn taak over.
De start van ons werkjaar werd op 10 februari gegeven op de wijnmakersavond in Hombeek en als
we op deze manier kunnen verder werken dan staat ons een goed jaar te wachten.
Alhoewel…
De wandeling in het Jodenkwartier in Antwerpen durfden we om Covid-redenen nog niet te plannen:
met 25-30 mensen in het restaurant bij elkaar zitten leek ons geen goed idee.
De toneelvoorstelling werd niet meer gepland omdat we geen geschikt stuk vonden in de door ons
vooropgestelde periode en de stokerij wordt nog steeds verbouwd en daar mogen we dus niet naar
toe gaan.
Maar we hebben wél een goede vervanging voor de nieuwjaarsreceptie. Wij nodigen jullie allemaal
uit voor een Paasmaandagreceptie in het dorpshuis in Hombeek in de namiddag. Zoals altijd
beginnen we met een glaasje schuimwijn of een ander drankje en met hapjes. Eindigen doen we
met iets zoets en een kop koffie of thee.
Eind maart krijgen jullie nog een uitnodiging per mail met het programma en de vraag om jullie in
te schrijven.
Tot dan, Myriam
Eerstvolgende activiteiten
De geplande Nieuwjaarsreceptie van 21 januari viel helaas nog onder de coronamaatregelen en
moest dus afgeschaft worden.
Maar we hebben een alternatief!
Op Paasmaandag, 18 april in de namiddag, plannen we een gezellig samenzijn in het Cultuurhuis
van Hombeek. Alle leden worden bij deze van harte uitgenodigd!
-

Waar? Cultuurhuis Leliëndaal, Leibeekstraat 2, 2811 Hombeek
Wanneer? Paasmaandag 18 april. Om 14:00 uur starten we met het aperitief
Wat? Gezellig samenzijn, met een drankje, een hapje en een toetje
Meld je deelname voor 12 april bij Myriam (gegevens: zie onderste kader van deze nieuwsbrief)

Voorbije activiteiten: Wijnmakersavond in Hombeek
Op 10 februari hadden we onze eerste wijnmakersavond
van 2022 met als thema: "Proevertjes met proevertjes".
De wijnmakers brachten hun wijn mee én een passend
hapje.
Bij het binnen komen werden de wijnen gesorteerd van
droog naar half droog om te eindigen met zoete wijnen.
Er was een hapje dat erg in de smaak viel, nl. een toastje
met hierop een sneetje gedroogde hesp waar een likje
mierikswortel op gesmeerd was, goed passend bij hun
droge appelwijn en daarenboven een glaasje met hierin
tzatziki en stukjes zalm.
Bij een ander hapje vlogen we minstens zowat 50 jaar terug in de tijd: een cocktailworstje op een
prikkertje met een klein augurkje of zilveruitje en een blokje kaas. Weten jullie dat nog? Wij vonden
het allemaal zo goed en lekker bij de droge druivenwijn.
Zo proefden we verder om te eindigen met een rode kriekenwijn met een chocolade cakeje en we
konden kiezen om eentje met of zonder noten te nemen.
Om de andere wijnmakers niet te kort te doen: we
proefden nog een witte druivenwijn met wildpaté,
rode droge kriekenwijn met een stukje zwarte pens
en een kriekje erop, een halfzoete witte perenwijn met
zelfopgelegde stukjes peer, mooi in een glaasje, en
een halfzoete kweepeerwijn met paté en een toefje
kweepeergelei.
Hoewel het een geslaagde avond was hebben we
toch afgesproken dat zo’n “les” maar eens per jaar
georganiseerd wordt.
Algemene vergadering 2022
De vergadering werd schriftelijk gehouden via online stemming.
Aantal verzonden stemformulieren: 60 digitale via e-mail en 2 per brief (naar leden die geen emailadres hebben).
Aantal ontvangen stemformulieren: 37, en aantal ontvangen volmachten: 2, samen 39 antwoorden. Heel erg bedankt aan alle leden die hun stem uitbrachten.
Alle agendapunten werden unaniem goedgekeurd.
Bestuurswissel
De uittredende bestuursleden werden herkozen.
Twee nieuwe bestuursleden komen de rangen versterken: Paul Van Watermeulen en Agnes
Buts.
Agnes neemt de ledenadministratie over van Vik. Paul wordt raadgever bij het wijnmaken en Vik
neemt de functie van penningmeester over van Nico.
Nico heeft jarenlang minutieus op onze centjes gepast en dat verdient onze welgemeende dank!
Hij wordt onze gewaardeerde raadgever.

Kalenderplanning 2022 (onder voorbehoud!)
- Wijnmakersavond
- Proclamatie Nationale wijnkeuring
- Gezellig samenzijn (Hombeek) i.p.v.
nieuwjaarsreceptie
- Algemene vergadering VAW (Aartselaar)
- Kampeervierdaagse Zeeland
- Wijnmakersavond
- Stadsbezoek (Zoutleeuw?)
- Wijnmakers BBQ
- Fietstocht
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg)
- Verbroedering met Wijngaardsberg
- Ledenfeest

10 februari
20 maart
18 april (paasmaandag)
23 april
9-12 juni
… mei of … juni
24 of 31 juli
20 of 27 augustus
11 of 25 september
14-16 oktober
… oktober
19 of 26 november

Nuttige gegevens
-
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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 2022.

