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Woordje van de voorzitter
Het is pas zomer en er waren al veel warme dagen en aangename terrasjesmomenten met of
zonder zelf gemaakte wijn.
De wijnmakersavond was in orde, het kampeerweekend kon niet beter zijn en nu kijken we vol
spanning uit naar de proclamatie op 3 juli van de wijnen die 2 jaar geleden binnen werden gebracht
voor een nationale keuring. De eerste wijnen werden op 7 maart 2020 gekeurd, corona kwam en
overwon, het tweede deel gebeurde op 23 oktober 2021, weer corona en de laatste wijnen konden
pas op 18 juni 2022 gekeurd worden. De wijnen werden in de kelder van het cultureel centrum op
een constante temperatuur bewaard en bij slechts 4 flessen was de kurk afgevlogen. Mijn
complimenten aan de organisatoren van deze keuring.
Op 24 juli bezoeken we Zoutleeuw en ik hoop dat we met een goede groep deze mooie stad kunnen
bezoeken.
En dan is het augustus en wordt de jaarlijkse BBQ door en voor de wijnmakers gehouden op ‘de
55’ in Hombeek.
Ondertussen oefenen we al voor de fietstocht in de omgeving van Aarschot en Averbode en lezen
we over het Groothertogdom Luxemburg om goed voorbereid te zijn voor deze 2 interessante
activiteiten.
Ik wens jullie, zoals ieder jaar rond deze tijd, aangename zomerse dagen ver weg of dicht bij huis,
alleen, met 2 of meer, met een hapje en een drankje.
Groeten, Myriam

Eerstvolgende activiteiten
1. Stadsbezoek Zoutleeuw
Zoutleeuw ligt in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, richting Tienen.
Tot in de 16e eeuw heette de stad Leeuw, de oudste bekende benaming met “zout” dateert van
1533. Hoe eigenaardig het nu ook lijkt: Zoutleeuw was een havenstad en was gelegen aan de
Kleine Gete, waar klipzout uit de Vogezen werd ingevoerd.

De stad lag langs belangrijke handelswegen.
Door een gelukkig toeval ontsnapte de stad
aan de beeldenstorm en ook aan de
godsdiensthaat tijdens de Franse revolutie.
Dit is dan ook de verklaring waarom diverse
gebouwen in een goede staat bewaard
bleven. En deze gaan we bezichtigen onder
begeleiding van een stadsgids, o.a. de SintLeonarduskerk met zijn uniek, intact gebleven
laatgotisch interieur en het stadhuis (foto),
gebouwd door Rombout II Keldermans dat in
1538 werd ingewijd.

Ga je graag mee?
Schrijf je dan in bij Myriam (015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be) voor 15 juli
en schrijf 5,00 € over op de rekening van vzw Balsemien (gegevens: zie bovenste kader).
We komen op 24 juli samen om 13:45 u. voor het stadhuis op de Grote Markt van Zoutleeuw.
2. Driedaagse naar het Groothertogdom Luxemburg
De inschrijvingen zijn intussen afgerond.
Wie inschreef voor deze veelbelovende reis, krijgt tijdig alle praktische informatie bezorgd.
Je kan intussen al wat informatie lezen over het Groothertogdom op onze Balsemien-webstek
onder ‘Reisinfo’ op het tabblad ‘Info’.

Voorbije activiteiten
1. De wijnmakersavond met als thema: “Wat ging er mis?”
De wijnmakersavond vond plaats in de cafetaria van woonzorgcentrum Longaevitas in Hombeek.
We zaten daar ruimer dan in het kleine lokaal in het dorpshuis, of in de halve grote zaal waar we
nog met tafels en stoelen moesten sjouwen.
Om in stemming te komen, dronken we een glas lekkere appel-kornoelje-wijn en daarna volgde het
serieuzere werk. En we roken, walsten en proefden van verschillende wijnen waar inderdaad iets
mis mee was.
De meest voorkomende fouten waren dat de wijn in wording te lang op het bezinksel bleef, dus niet
op tijd overgeheveld werd of dat wijn die al “drinkklaar” was op flessen werd getrokken en de
overgebleven wijn niet naar een kleinere dame-jeanne werd overgeheveld zodat er teveel lucht
boven de overgebleven wijn aanwezig was wat zorgde voor een sherry-achtige smaak (door het
oxideren), een smaak die niet door iedereen geapprecieerd werd.
Een wrange smaak ontstond dan weer door fruit te gebruiken dat niet volledig rijp is. Maar ja, wat
doe je als vrienden 20 kilo van één of andere fruitsoort brengen dat onrijp is? Toch maar verwerken
met in het achterhoofd: het komt misschien wel goed of ik gebruik hem als mengwijn?
Natuurlijk werd ook regelmatig het glas gevuld met wijn waar niets mis aan was. Gelukkig, maar!

2. Kampeerweekend
Het kampeerweekend stond met een dikke stift op onze kalender aangeduid. We keken ernaar uit
om met de Balsemieners eindelijk opnieuw te gaan kamperen.
En dan was het zover. De camionette had een grondige poetsbeurt gekregen – dat was wel eens
nodig
– en stond woensdag klaar om geladen te worden. De grote tent ging mee in de camper
bij Myriam en Leon. Stoelen, het vlees voor de BBQ, een koelkast en, niet te vergeten, voldoende
wijn en schuimwijn vonden allemaal hun plaatsje in onze camionette.
Donderdagmorgen 10 u.:
het
adres van camping Zon en Zee in
de gps ingeven, motor starten en
“bye bye België” en “hello Yerseke,
here we come”. Rond 11 u. stond
het ontvangstcomité – lees
organisatoren Wally, Louise, Hugo
en Vera – ons al op te wachten.
Binnen de kortste keren was
iedereen er. Het was een blij
weerzien. De dikke knuffels logen
er niet om. De eerste toost op een
weekend heeft nog nooit zo goed
gesmaakt.
Na de boterhammetjes was het tijd om stilaan de benen los te rijden tijdens een verkenningstochtje.
Het was van 2009 geleden dat we onze tenten ook al eens in Yerseke hadden opgeslagen. Toen
hadden we zeker niet alles gezien. Met de haren in de wind en de zon op ons bolleke stopten we
aan een theetuin. In Nederland zijn theetuinen in. Het zijn vaak particulieren die hun tuin open
stellen en thee of iets anders van drank verkopen zonder dat de tuin een horecazaak is. We zijn
nog maar net terug vertrokken of het gaat mis. De elektrische fiets, die Leon voor de gelegenheid
eens wou uitproberen, doet het niet meer. De versnellingen blokkeren. Dat doet me denken aan
het liedje van Boudewijn De Groot … hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn
stuur zijn weg vervolgt … Eenzaam was hij gelukkig niet. Zich krombuigen was ook niet nodig want
er werd snel onderling van fiets gewisseld. Het was zoals het spreekwoord zegt: samen uit, samen
thuis. Dit keer geen BBQ de eerste avond maar wel oesters. Enkele maanden geleden werd
gesuggereerd dat oesters wel eens zouden smaken. Yerseke en oesters zijn toch onlosmakelijk
met elkaar verbonden, niet? En ja, de organisatoren hadden oren naar onze wens. Tachtig oesters
werden besteld!? Maar …, je raadt het al, hoe open je die? En zoveel?
Wally en Louise hadden de
oplossing. Hun kampeerburen Sus en Klus gingen
die allemaal voor ons
openen! Zij hadden eigenhandig een oesteropener
gemaakt zodat het openen
een makkie was. Binnen de
kortste keren smulden we
van superverse oesters.
Eerst een aantal rauw en
nadien nog een aantal op
de BBQ met wat lookboter
en gemalen mozzarella.
Mmm, lekker! Decadent?

Vrijdag, op tijd ontbijten want er staat een dagje Schouwen-Duiveland op het programma. Deze
keer gaan de fietsen eerst met de auto mee. Eens de Zeelandbrug over wisselen we in Zierikzee
de auto voor de fiets. Onze tocht gaat langs de Oosterschelde tot Ouwekerk waar onze eerste
stop het watersnoodmuseum is, een aanrader. Onze tocht gaat verder oostwaarts naar Bruinisse
en dan noordwaarts om dan terug af te zakken naar Zieriekzee. De snelheid wordt wat opgedreven
want het zonnetje heeft plaats gemaakt voor dreigende wolken. De lonkende terrasjes laten we
maar links liggen want we komen liever droog dan nat terug op de camping. De regen blijft gelukkig
achterwege. Het klaart zelfs op. Van een dagje fietsen krijg je honger. Binnen de kortste keren is
de BBQ heet en is Wally al voor ons aan het bakken.
Zaterdag, weer op tijd op staan. Vandaag gaat het richting Noord-Beveland. Vertrekken doen we
in Kortgene. Net zoals op vrijdag gaan de fietsen eerst mee met de auto. Nu fietsen we van het
zuiden naar het westen, langs het Veerse Meer en over de Oosterscheldekering, je weet wel die
brug waar het kampioenschap tegenwindfietsen wordt gehouden met gewone stadsfietsen zonder
versnellingen en met terugtraprem. Het was gelukkig geen windkracht 7 en het stoempen viel best
mee.
De
Oosterscheldekering is een onderdeel van de Deltawerken die na de
watersnood in 1953 in
Nederland
werden
gestart.
Na
ons
bezoek
aan
het
watersnoodmuseum
wilden we weten wat
Nederland
eraan
gedaan had om dat
soort
rampen
te
voorkomen. Het was
de bedoeling dat een
gids ons het verhaal
in geuren en kleuren
ging vertellen maar
op
de
gecompliceerde website van de Deltawerken lijkt het alsof je een rondleiding reserveert, in werkelijkheid is
het alleen de toegang tot de expositie en het platform. Geen gids dus…We kregen zo toch ook een
beeld van de kracht van het water en de snelheid waaraan het onder onze voeten raasde. Leon
experimenteerde, weliswaar per ongeluk, met zijn zonnebril, die onmiddellijk in de kolkende massa
verdween. We stapten terug op onze fietsen en reden via de bovenkant van Noord-Beveland terug
naar onze auto’s want we moesten op tijd in Wemeldinge zijn voor ons diner. De laatste avond mag
het altijd iets meer zijn, dan maken we het ons gemakkelijk en gaan we uit eten. In het restaurant
krijgen ze volgens mij veel Duitsers over de vloer want de porties waren meer dan ruim of je moest
een ganse dag niet gegeten hebben.
Zondag, uitslapen maar het is ook tijd om in te pakken en op te ruimen. Het weekend is voorbij
gevlogen. De tent moet weer gedemonteerd worden maar de zon mag ze eerst drogen. Terwijl we
de zon rustig haar werk laten doen, maken wij ondertussen nog een wandeling door Yerseke en
langs de oesterputten. Dan komt het onvermijdelijke afscheid en vertrekt iedereen één voor één
terug naar huis.
Beste Wally, Louise, Hugo en Vera, jullie hebben voor ons een schitterend weekend georganiseerd!
Nogmaals bedankt! Ik hoop dat jullie dit volgend jaar opnieuw doen.

Kalenderplanning 2022
- Proclamatie nationale wijnkeuring
- Stadsbezoek (Zoutleeuw)
- Wijnmakers BBQ
- Fietstocht
- Verbroedering met Wijngaardsberg
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg)
- Ledenfeest

3 juli
24 juli
20 augustus
11 september
7 oktober
14-16 oktober
19 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 augustus / begin september 2022.

