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Woordje van de voorzitter 
 
Na de zeer geslaagde paasmaandagnamiddag zijn we dus echt 
met het werkjaar begonnen. De nieuwe beachflags wezen de 
weg naar de deuren van de grote zaal van het Dorpshuis in 
Hombeek. 
Iedereen genoot van de lekkere wijnen en aangepaste hapjes. 
Wally stelde een fotoboek samen met de foto’s van de 
afgelopen 2 jaar en het is maar een dunnetje geworden. Hoe 
zou dat nu komen? 
 
Naar jaarlijkse gewoonte tonen we op de receptie foto’s van het 
laatste jaar. Maar dat waren er dus niet veel. Daarom  gingen 
we nu wat terug in de tijd. We lieten foto’s van de laatste 10 
jaren uit de beamer rollen en daar kwamen natuurlijk reacties 
op: “Oh dat haar…, die trui is al lang in de zak van 
spullenhulp…, hoe zou het met Annemie en haar honden 
gaan?” Enzovoort. Maar ook: “Daar zie: de Luc, en Wim en 
Louisa en Frans en Noël.” Zij zijn helaas overleden, maar we 
dachten nog met een goed gevoel aan hen terug en aan hun 
actieve medewerking aan onze gilde. 
We hoorden ook  enkele malen de opmerking dat we moeten genieten van de ons aangeboden 
gezellige bijeenkomsten zoals deze namiddag en dat we ons niet teveel moeten blindstaren op 
futiliteiten. 
 
Nu kijken we uit naar de volgende wijnmakersavond (zie verder), de opendeurdag in het Dorpshuis 
Hombeek en de (uitgestelde) proclamatie van de nationale wijnkeuring. Maar die is pas op 3 juli. 
 
Vriendelijke groeten, Myriam 

 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Wijnmakersavond 
 
- Wij verwachten jullie op donderdag 19 mei om 20 uur op een nieuw adres: Residentie 

Longaevitas, Bankstraat 98, in Hombeek. 
- Onderwerp: “Wat ging er fout?” Breng dus wijnen mee waar jullie vragen bij hebben of andere 

problemen die jullie ondervonden bij het wijn maken, het bottelen en het drinken (grapje). 
Goede wijnen mogen uiteraard ook! ’t Zou anders maar een smaakloze bedoening worden. 

- Meld jullie aanwezigheid bij Myriam (gegevens: zie onderste kader) voor 12 mei. 
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2. Opendeur Dorpshuis Hombeek op 19 juni. 
 
Op deze namiddag stellen alle verenigingen zich voor die gebruik maken van het Dorpshuis en wij 
zullen er dus ook staan. Meer details komen later. 
 

 
Voorbije activiteiten: Paasmaandagreceptie in Hombeek 
 
De nieuwe beachvlaggen, een stralende 
namiddagzon en het vooruitzicht op een hapje en 
een drankje: meer moest dat niet zijn om ruim 40 
Balsemieners naar het Dorpshuis in Hombeek te 
leiden. 
We werden onmiddellijk verwelkomd met een 
lekkere schuimwijn: keuze tussen een witte –van 
Ivo- en een rosé van Paul. Hierbij serveerden de 
dames van de bestuursleden een vol-au-vent hapje. 
Daarna volgde een witte droge wijn van 
appel/rabarber van Ivo met “gougères” 
(kaassoesjes) die gevolgd werd door een 

kweepeerwijn van Ivo met paté-toastjes en kweepeergelei. 
Een rode wijn van vlierbes, rabarber en Regentdruif -gemaakt door 
Paul- met een hapje van zwarte pens (mét kriekje erop) was het 
volgende culinaire hoogstandje. 
En we sloten af met pannenkoeken-met-suiker en een tasje koffie. 
Niet slecht toch? 
 
Tussen al dat tongstrelend geweld door konden we bijpraten en kijken 
naar foto’s “uit de oude doos”: foto’s van activiteiten van de voorbije 10 
jaar. En ook het recentste fotoalbum van de activiteiten van de voorbije 
2 jaar -samengesteld door Wally- genoot weer heel wat bijval. 
 
Nico kreeg een welgemeende dikke “merci” om zoveel jaar op onze 
centjes te passen en onze nieuwe bestuursleden Agnes en Paul werden 
officieel geïnstalleerd: ze kregen hun baret en schort. 
Zo fijn om elkaar weer eens terug te zien! 

 
 
Samenaankoop van fruit en/of sap 
 
Wil je via Balsemien krieken, appel(sap) of peren(sap) aankopen? 
Kriekensap kunnen we helaas niet meer bestellen. 
We denken dat rond 10 juli de krieken 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 20 juni (alvast voor de krieken!) zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 
Voor de appelen en peren heb je wat meer tijd. 

 
 



Kalenderplanning 2022  
- Wijnmakersavond 10 februari 
- Gezellig samenzijn (Hombeek) i.p.v. 

nieuwjaarsreceptie 18 april (paasmaandag) 

- Algemene vergadering VAW (Aartselaar) 23 april 
- Wijnmakersavond 19 mei 
- Kampeervierdaagse Zeeland 9-12 juni 
- Opendeur Dorpshuis Hombeek 19 juni 
- Proclamatie Nationale wijnkeuring 3 juli (nieuwe datum) 
- Stadsbezoek (Zoutleeuw) 24 juli 
- Wijnmakers BBQ 20 augustus 
- Fietstocht 11 september 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 7 oktober 
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg) 14-16 oktober 
- Ledenfeest 19 of 26 november 

 
 
Nuttige gegevens 
 

- Voorzitter 
Myriam Bastiaens, 015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be  

- Penningmeester en Nieuwsbrief 
Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Ledenadministratie 
Agnes Buts, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Wijnmeesters 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
Stefaan Vergauwen 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- Raadgever 
Nico De Koninck 

 
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 juni / begin juli 2022. 
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