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Woordje van de voorzitter 
 
Eerst en vooral wens ik jullie en jullie familie een heel gezond 2022 met minder beslommeringen 
dan afgelopen jaar. 
 
Eind november besefte ik weer dat verdriet en geluk dicht bij elkaar liggen. Op vrijdag 12/11 waren 
veel leden aanwezig op de begrafenis van ons aller Willy Verworst en een week later op zaterdag 
kwamen de leden met een brede glimlach op het gelaat, wel achter een mondmaskertje, de zaal 
van de Vrolijke Vrienden binnen om samen ons ledenfeest te vieren. 
 
Nu kijk ik met de bestuursleden uit naar een zo normaal als mogelijk werkjaar. 
Maar… De nieuwjaarsreceptie die was gepland op 21 januari 2022 in de Kettinghe in Heffen mag 
helaas niet doorgaan: ze valt nog in de periode dat cultuuractiviteiten binnen niet mogen. 
Jammer, maar het is niet anders. 
Wij zoeken nu naar een gepast alternatief om de nieuwjaarsreceptie te vervangen. 
 
We blijven toch hopen op een zo goed als normaal werkjaar. En een nieuw werkjaar betekent ook 
het vernieuwen van jullie lidgeld zodat we in het nieuwe jaar met een goed ledenaantal kunnen 
werken. Dank je wel bij voorbaat. 
 
Myriam 
 

 
 
Lidgeld 2022 
 
Januari. Een nieuw jaar… Hopelijk mogen we weer één en ander organiseren? 
Dus is het weer tijd om je lidgeld te betalen.  
Stort -per familie- € 15,00 en je bent weer voor een jaar Balsemien-lid. 
 
Doe dat voor 15 januari a.u.b. en vermeld “lidgeld 2022 + je naam” in het mededelingenvak. 
 
Eind januari wijzigen we de toegangscode voor de ledenpagina’s op onze webstek. 
Dus… stel je betaling niet uit als je die ledenpagina’s nog wil bezoeken. 
 
Dank! 
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Eerstvolgende activiteiten (onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen!) 
 
 
1. Wijnmakersavond: donderdag 10 februari (20:00 u.) 

- Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2 te 2811 Hombeek 
 

 
Voorbije activiteiten: Ledenfeest 20 november 
 
Toen we in september met het bestuur samen kwamen en moesten beslissen of we het ledenfeest 
zouden laten doorgaan, was het coronavirus terug zijn stekeltjes aan het uitsteken. Na grondige 
afweging beslisten we het toch te laten doorgaan. 
 
Het was van 2019 geleden dat er een ledenfeest had plaatsgehad. Uiteindelijk kwamen we aan 60 
inschrijvingen, maar door allerlei omstandigheden kwamen er maar 56 leden opdagen. 
 
Dit ledenfeest werd een speciale editie. Bij het binnenkomen werd nagekeken of iedereen wel in 
het bezit was van een CST (corona safe ticket) en vervolgens moest iedereen zich naar zijn 
aangewezen plaats begeven. De tafels waren ingedeeld in blokken van 6 personen: veiligheid 
boven alles! Geen staande drink deze keer, maar zittend aan de tafels. Rechtstaan betekende: 
mondmasker op! 
 
Ivo had dit jaar voor een uitstekende cider en aangepaste wijnen gezorgd. 
 
Daarna was het aan onze voorzitter Myriam om 
iedereen te verwelkomen: het was ook zo lang 
geleden dat we mekaar gezien hadden. 
Ze bleef ook even stilstaan bij het overlijden van 
twee van onze leden: Noël Van Vanwelssenaers 
en Willy Verworst. Willy heeft voor Balsemien 
nog verschillende succesvolle filmavonden 
gegeven. 
 
 
 
 
 
 
Daarna volgden de gerechten elkaar op, met daartussen de haast traditionele tombola. En iedereen 
had prijs en, zoals in het verleden, met sponsoring van Belorta. Ik heb ook kunnen vaststellen dat 
er aan ruilhandel werd gedaan, tomaten tegen prei, zelfs spruiten heb ik van tas zien verspringen. 

 

 
Natuurlijk werden onze jubilarissen gehuldigd, mét mondmasker. Maar op de foto gaan met een 
mondmasker? Dat kan toch niet. Hier werd heel even afgeweken van het protocol. 
 



 
Speciale aandacht ging naar een speciaal jubileum, onze voorzitter Myriam werd in de bloemetjes 
gezet voor haar 15 jaar voorzitterschap. Ze kreeg dan ook een mooi boeket overhandigd. 
 

 
Vik vertelde wat je moet doen bij een “stranding van grote, 
levende walvisachtigen”. Hilarisch! 
 
Zo vorderde de avond, met als afsluiter, het dessert. 
 
Gedanst werd er niet, op één piepkleine uitzondering na. Corona, 
weet je wel… 
 
Voor iedereen huiswaarts trok, bracht Nico nog het geheimzinnig 
verhaal van So Moerman die het Hof ter Bolle van het sprook 
bevrijdt, duizenden stallichtjes doopt en de Bokkenpoot van de 
tafel verjaagt met het Sint-Jansevangelie. Hopelijk zal geen van 
de leden naar huis zijn gegaan met de bibber op ’t lijf, en moest 
je ooit een stallicht tegenkomen, dan weet je nu wat je te doen 
staat. 
 
En zo kwam een einde aan een zeer speciaal ledenfeest dat zal 
steeds in de herinnering zal blijven als de “corona-editie”. 
 

 
Familienieuws 
 

1.  
Op 4 november 2021 overleed ons medelid Willy Verworst.  
Willy was zowat 45 jaar actief in het amateur filmcircuit. Zijn voorkeur 
ging uit naar speelfilms. Hij maakte er een kleine 130, waarvan 3 grote: 
‘Moord op bestelling’, ‘Lisa en ‘Het spook van het Zennegat’. Daarnaast 
realiseerde hij één reportage over de laatste grote watersnood in 
Heffen. Twee jaar geleden maakte hij met Jan Smets nog een remake 
van dat unieke tijdsdocument. 
 
We wensen Louisa en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. 
 

2. Op 7 december werden Ivo en Agnes weer opa en oma, van een kleinzoon: Gustave. 
Een dikke proficiat aan de kersverse grootouders! 

 
 



Algemene vergadering 
 
We hadden de algemene vergadering gepland op 21 januari, samen met de nieuwjaarsreceptie. 
Omdat die receptie niet mag doorgaan, wordt ook de algemene vergadering verplaatst naar een 
nog nader te bepalen datum. 
Mogelijk doen we dat weer schriftelijk zoals verleden jaar? 
 

 
Bestuurswissel 
 
Een bestuurswissel (verschuiving) is in de maak. Die moet uiteraard goedgekeurd worden op een 
algemene vergadering. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief. 
 

 
Kalenderplanning 2022 (onder voorbehoud!)  
- Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering 21 januari 
- Wijnmakersavond 10 februari 
- Toneel … maart 
- Proclamatie Nationale wijnkeuring 20 maart 
- Algemene vergadering VAW (Aartselaar) 23 april 
- Bezoek whiskystokerij (Blaasveld) … april 
- Bezoek Jodenkwartier (Antwerpen) … mei/juni 
- Kampeervierdaagse Zeeland 9-12 juni 
- Wijnmakersavond … mei of … juni 
- Stadsbezoek (Zoutleeuw?) 24 of 31 juli 
- Wijnmakers BBQ 20 of 27 augustus 
- Fietstocht 11 of 25 september 
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg) 14-16 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg … oktober 
- Ledenfeest 19 of 26 november 

 
Nuttige gegevens 
 

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

- Penningmeester 
Nico De Koninck, 015-313439, nico.de.koninck@telenet.be  

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

- Wijnmeester 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- 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 februari / begin maart 2022. 
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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) 
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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 e-
mailadres hebben). 
Aantal ontvangen stemformulieren: 37, en aantal ontvangen volmachten: 2, samen 39 antwoor-
den. 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 10 februari 
- Proclamatie Nationale wijnkeuring 20 maart 
- Gezellig samenzijn (Hombeek) i.p.v. 

nieuwjaarsreceptie 18 april (paasmaandag) 

- Algemene vergadering VAW (Aartselaar) 23 april 
- Kampeervierdaagse Zeeland 9-12 juni 
- Wijnmakersavond … mei of … juni 
- Stadsbezoek (Zoutleeuw?) 24 of 31 juli 
- Wijnmakers BBQ 20 of 27 augustus 
- Fietstocht 11 of 25 september 
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg) 14-16 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg … 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 

- Wijnmeester 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 

- Fotograaf 
Wally Van Trier 

- Raadgevers 
Stefaan Vergauwen 
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 april / begin mei 2022. 
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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. 
 

mailto:info@balsemien.be
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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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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.  
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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 Sint-
Leonarduskerk 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! 
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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 kampeer-
buren Sus en Klus gingen 
die allemaal voor ons 
openen! Zij hadden eigen-
handig 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 Oosterschelde-
kering is een onder-
deel van de Delta-
werken 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 gecompli-

ceerde 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 3 juli 
- 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 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 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
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 augustus / begin september 2022. 
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Woordje van de voorzitter 
 
September wordt opnieuw een Indian Summer met aangename temperaturen en terrasjesweer, 
hoewel wij allemaal op een zachte bui wachten liefst van 11 uur ’s avonds tot 5 uur ‘s morgens en 
dat gedurende 2, 3 weken. Maar ja, het weer kunnen we niet regelen, maar onze activiteiten wel.  
 
Zoutleeuw was goed en de fietstocht wordt dit ook. Ik verheug me erop om eindelijk op de Lekdreef 
een ijsje te gaan halen. Dit stond al zo vaak op de planning maar werd telkens uitgesteld. Hopelijk 
fietsen veel leden om die reden mee en voor de gezonde ontspanning en het gezelschap natuurlijk 
ook. 
 
Er is helaas weer een overlijden in onze gilde te melden zoals je hieronder kunt lezen. Michel was 
de zoon van Toon onze eerste voorzitter. Ik bied Maria en de familie ook mijn oprecht medeleven 
aan. 
 
Tot bij de fietstocht of op de wijnmakers verbroedering in Heffen waar alle leden welkom zijn als ze 
vooraf ingeschreven zijn zodat wij voor iedereen voldoende hapjes kunnen voorzien. 
 
Jullie voorzitter, 
 
 
Myriam 
 

 
Familienieuws 
 
Op 9 augustus overleed, na een lange strijd, ons medelid Michel 
Sneyers in het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Hij werd 71 jaar. 
 
Michel was de zoon van Toon Sneyers, medeoprichter van onze 
wijngilde. 
 
We wensen zijn echtgenote Maria en de familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 
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Uitslag wijnkeuring 
 
En of Balsemien het goed gedaan heeft bij de nationale wijnkeuring! 
 
Door corona werd de nationale keuring noodgedwongen meermaals uitgesteld. De binnen 
gebrachte flessen lagen dan wel vrij goed opgeborgen, maar de keurders konden er door de 
coronarestricties niet bij. Uiteindelijk werd de locatie dan toch vrij gegeven en kon de begonnen 
keuring afgewerkt worden.  
 
Balsemien behaalde 3 zilveren en 13 bronzen medailles! 
Dikke proficiat aan onze wijnmakers die een fles instuurden! 
 

 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Driedaagse naar het Groothertogdom Luxemburg (14-16 oktober) 
 
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’. 
 
2. Fietstocht (11 september) 
 
Heb je zondag 11 september vrijgehouden voor onze Balsemien-fietstocht? Fijn! Het is een 
fietstocht van zo'n 53 km langs landelijke wegen en gespreid over een hele dag. Vertrekken en 
aankomen doen we in Aarschot. Van Aarschot gaat het richting Herselt, Westerlo, Herselt, 
Eindhout, Laakdal, Averbode, ... En wat dacht je van een stop in de ‘lekdreef’ aan de abdij van 
Averbode? Maar onze eigen batterij hebben we 's middags ook eerst opgeladen in Bistro Het 
Kapelhof. 
 
Fiets je mee? Laat het Ivo en Agnes (de_nies@belgacom.net) vóór 5 september weten en stort 
5 EUR per persoon op de Balsemienrekening BE85 9793 5146 0206 met de vermelding 
"fietstocht". 
Je aanwezigheid melden kan ook met een SMS of WhatsApp aan Agnes op het nummer 
0496-815210 
 
Praktisch: 
- Vertrekuur? 10 u. 
- Waar? Parking Demervallei (= gps-adres) - aan de kamperparking. Dit is een grote gratis 

parking van 700 plaatsen aan de ring van Aarschot, richting Rillaar. In het begin aangeduid als 
‘parking Centrum’ en dat is ook de afrit naar het zwembad - sporthal en de politie. Aan de 
rechterkant achteraan is de kamperparking. 

 
Tot 11 september? 
 
3. Verbroedering met wijngilde Wijngaardsberg (7 oktober) 
 
Iedereen welkom! 
 
- Wanneer? 7 oktober om 20 uur (deuren 19:30 u.) 
- Waar? Zaal “De Kettinghe”,  Sint-Amandusstraat 5A, in Heffen 
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- Wat? Een gezellige babbel met hapjes (verzorgd door Balsemien) en bijhorende wijnen 

(gemaakt door beide wijngildes). Voor de wijnmakers: graag voor 20 september bij Myriam 
melden welke wijn(en) je meebrengt. 

- Kostprijs? 5 EUR per persoon, te storten voor 20 september op onze rekening (zie bovenste 
kader) 

- Wil je deelnemen? Meld je deelname voor 20 september bij Myriam (015-416436, 0472-
548098, myr.bastiaens@telenet.be) 

 
 
Voorbije activiteiten 
 
Stadbezoek Zoutleeuw (24 juli) 
 
Voor onze jaarlijkse stadsbezoektocht hadden wij dit jaar ons oog laten vallen op Zoutleeuw. 
Zoutleeuw, gelegen tussen Tienen en Sint-Truiden, was eeuwen geleden een belangrijke stad in 
het hertogdom Brabant. Grenzend aan het prinsbisdom Luik, vervulde het een strategische rol, 
terwijl de ligging aan de toen nog bevaarbare Kleine Gete resulteerde in de verst inwaarts gelegen 
binnenhaven van Vlaanderen. 
 
Op het afgesproken uur kwam onze gids ons aan de pui van het stadhuis ophalen en nam ons mee 
naar de ontvangsthal in het stadhuis waar het lekker koel was. Onze voorouders wisten het nog 
koel te houden zonder airco. 
Het interieur was prachtig, met muurschilderingen van de schilden van de vrije Vlaamse steden. 
Onze gids liet opmerken dat het schild van Mechelen er ten onrechte op stond: er waren maar 7 
vrije steden en Mechelen was daar niet bij. Vervolgens gingen we naar de raadzaal. Onze gids 
hield nauwgezet zijn klok in de gaten. 
 
Daarna ging het naar het pronkstuk van Zoutleeuw, de Sint-
Leonarduskerk. Deze kerk is uniek in België omdat ze niet 
minder dan 21 door de Vlaamse Overheid erkende topstukken 
bezit uit de periode van de 14e en de 15e eeuw. 
Onze gids gaf alles aan met de nodige duiding en omschrijving. 
Zo vroeg hij ons of we op een paneel  met Adam en Eva niets 
fout zagen met het schilderij. Ja, er was iets mis, ze waren 
geschilderd met een navel! Kan natuurlijk niet als je 
‘geschapen’ en niet ‘geboren’ bent. 
Maar van alle topstukken was de monumentale 18 meter hoge 
sacramentstoren uit 1552 het meest in het oog springende. De 
opdrachtgever eiste dat het werk in 2 jaar af moest zijn. De 
realisatie gebeurde in Franse steen. Het beeldhouwwerk is 
door meer dan 20 steenkappers gemaakt in Antwerpen en met 
platbodems naar Zoutleeuw gebracht. De talloze retabels en 
beelden getuigen van een uitzonderlijk vakmanschap. 
 
Terloops voegde onze gids er nog aan toe: wie meer wilde weten uit de periode van de 14e eeuw, 
maar eens het boek moest lezen van Barbara Tuchman “De waanzinnige 14e eeuw”.  
 
De gids wist te zeggen dat ons nog maar 10 minuten restte, en hij wilde  ons nog absoluut de Kleine 
Gete laten zien. 
En om af te sluiten nam hij ons mee naar zijn stamcafé. En of een frisse pint bij dit warm weer 
smaakte, hoef ik u niet te zeggen. 
 
Nico 
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Kalenderplanning 2022 (vervolg)  
- Fietstocht 11 september 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 7 oktober 
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg) 14-16 oktober 
- Ledenfeest 19 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 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
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 oktober / begin november 2022. 
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Woordje van de voorzitter 
 
Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit werkjaar en we zeggen weer: “Wat ging het jaar toch snel 
voorbij”. Het was voor onze gilde een rustig werkjaar met een verlate nieuwjaarsreceptie maar de 
overige activiteiten verliepen op de geplande momenten. 
We genieten nog na van de 3-daagse naar Luxemburg en kijken nu uit naar het ledenfeest. 
De jubilarissen kregen hun uitnodiging al per post en jullie kunnen alle informatie verder in deze 
brief lezen. Ivo bottelde de wijnen al en de menukeuze werd aan de kok doorgegeven. Nu is het 
nog aan jullie om op tijd in te schrijven en te betalen. Te laat is te laat! 
 
Namens het bestuur wens ik jullie en iedereen die jullie een warm hart toedragen gezellige 
feestdagen en een voorspoedig 2023. 
 
Jullie voorzitter, 
Myriam 

 
Ledenfeest 2022 
 
- Wanneer? 19 november, aperitief vanaf 18:00h 
- Waar? Zaal “Vrolijke Vrienden”, Heike 64 te 2811 Hombeek 
- Wie wordt er gevierd? 

 5 jaar lid: Leen Vandoorslaer, Marleen Waeytens  
 20 jaar lid: Chris en Krista Vandekerckhove-Tack, Remy en Josephine Wouters  
 25 jaar lid: Bert Vereeck  
 30 jaar lid: Paul Robberecht  

- Wat eten we? 
• Hapje van de chef 
• Wildpaté met uienconfituur en briochebrood 
• Wortel/gembersoep 
• Kalkoengebraad met Provençaalse saus, vergezeld van gekarameliseerd witloof, 

groentekrans en gratin 
• Coupe advocaat 
• Koffie en versnaperingen 

 
- Prijs? 50,00 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. 
 

- Eventuele allergieën melden bij Myriam! 

mailto:info@balsemien.be
http://www.balsemien.be/
mailto:myr.bastiaens@telenet.be
https://www.facebook.com/BalsemienWijngilde/


 
Voorbije activiteiten 
 
 
1. Fietsen in het Hageland 
 
Het vertrek was op de parking in Aarschot en goed op tijd kwamen de ingeschreven fietsers voor 
deze mooie fietstocht en zij hadden ook allemaal hun e-bike genomen om de bergen te beklimmen! 
Zoals altijd kwamen we door bossen en dalen waar we het bestaan niet van wisten. 
Onze eerste stop was bij een zelfbedieningscafé. Je zocht je bier met bijhorend glas, je vulde je 
tas of beker met koffie of warme chocomel, maar betalen gebeurde wel bij de mevrouw aan de 
kassa. 
We fietsten verder en genoten van het zonnetje, de mooie uitzichten en een lekkere lunch.  
Op naar de abdij van Averbode. De kerk 
mochten we niet binnen omdat het Open 
Monumentendag was en er uitsluitend 
gereserveerde rondleidingen waren. We 
konden wel allemaal even een blik naar 
binnen werpen. 
We sloten af met een heerlijk “lekijsje” in de 
lekdreef. Twee bollen, nee, 2 grote 
schéppen vulden onze maag en moe maar 
voldaan, zoals dat heet, sloten we de tocht 
een uurtje later af. 
 
De bezemwagen met 2 verzorgers aan boord hadden we gelukkig niet nodig. 
Voor volgend jaar doen Ivo en Agnes geen extra voorbereidingen meer maar we vertrekken op een 
afgesproken plaats en fietsen langs een route die ze opzochten via het knooppunten netwerk. 
 
 
2. Verbroedering met Wijngaardsberg 
 

De opkomst was niet zoals we verwacht 
hadden, maar volgens ons devies “zorg 
er voor dat de aanwezigen een 
leerrijke, gezellige avond krijgen” in het 
achterhoofd begonnen we aan een 
geanimeerde avond met de vooraf 
afgesproken wijnen en bijpassende 
hapjes. Paul en Ivo schonken de wijnen 
in en Agnes, Louise en Jeannine 
serveerden de warme of koude hapjes. 
Wally fotografeerde en zo heeft hij weer 
enkele foto’s voor ons jaarboek waar 
we altijd naar uitkijken. 
 
 

 



Volgens afspraak bracht iedere vereniging de geplande 
droge wijnen mee. We begonnen met twee schuimwijnen 
en daarna telkens 2 soorten wit, rosé en rode wijnen. Om 
te eindigen dronken we 2 zoete wijnen met een iets hoger 
alcoholgehalte en smulden van lekkere warme poffertjes 
met bloemsuiker en chocoladesaus. Hmm, lekker! De 
makers gaven, na het proeven, meer uitleg over hun wijn 
en genoten zo van de appreciatie over hun geslaagd 
product. De aanwezigen waren tevreden en gingen met 
lege flessen -en een volle maag- terug naar huis. 
 
 
3. Driedaagse naar Luxemburg (14-16 oktober) 
 
Vrijdagochtend om 7 uur stipt vertrekt de bus met de 22 Balsemieners richting G.-H. Luxemburg. 
Na een korte plasstop onderweg komen we om 11 uur aan op onze eerste afspraak: het wijndomein 
Schlink. Enthousiast worden de eerste wijnen geproefd en verdwijnen er al heel wat kratjes wijn in 
de koffer van de bus. En er zouden er nog veel meer volgen! 
Ook de lunch was voorzien op dat wijndomein: brood, charcuterie en kaas. Een lichte maaltijd dus. 
Het zou nog anders worden… 
Na de middag rijden we door naar Echternach. Onze gids wandelt met ons door het stadje en we 
kwamen in de basiliek alles te weten over de H. Willibrordus die daar -gedeeltelijk- in de crypte 
begraven ligt (de rest van de heilige ligt namelijk in Utrecht) en over de springprocessie, nu eerder 
een dansprocessie, maar vroeger 3 stappen vooruit en 2 achteruit als boetedoening. We sluiten de 
dag af in het hotel l’ Ecluse in Stadtbredimus waar we logeren en dineren. 
 

Zaterdag staat een dagje Luxemburg-stad op het 
programma. Onze gids toont ons de belangrijkste 
bezienswaardigheden: de 21 meter hoge obelisk 
met de gouden dame (Gëlle Fra), de kathedraal, 
het groothertogelijk paleis, de vismarkt in de 
bovenstad en leidt ons naar de benedenstad 
waar het middagmaal met lekkere flammkuchen 
in een recordtempo wordt geserveerd. Dan weer 
te voet naar de bovenstad -op enkele 
uitzonderingen na die de bus namen- waar we 
het ons gemakkelijk maken door de Pétrusse 
Expres te nemen, het toeristisch treintje dat in 45 
minuten de stad doorkruist. ’t Is weer eens iets 
anders. 
 
Van Luxemburg-stad dan naar de volgende 
wijnproeverij op het domein Cep D’or waar we in 
2000 ook al eens wijn gingen proeven. Het 
gebouw was flink uitgebreid in vergelijking met 
toen. De dochter van de patron, die over 3 jaar 
het domein zal overnemen, laat ons de wijnen 
proeven waarmee ze zich willen onderscheiden 
van de andere wijndomeinen in de omgeving. En 
weer verdwijnen er heel wat kartons wijn in de 
koffer van de bus. 

 
‘s Avonds rijdt de chauffeur ons naar Wormeldange naar het restaurant Bistro Koeppchen voor het 
diner. En met de bus een straat in de verboden richting inrijden, mag hierbij geen probleem zijn… 
 



 
Zondag starten we de dag met een wijnproeverij bij de coöperatieve Vinsmoselle in Remerschen. 
En neen, de portemonnees zijn nog niet leeg bij de Balsemieners. 
 
Na de degustatie gaat het verder naar het zuiden, naar Rumelange, de streek van de rode aarde, 
van het ijzererts. Hier lunchen we eerst in de bistro van het mijnmuseum en bezoeken we daarna 
dat ondergronds museum.  
Allemaal een gele helm op en met het 
treintje naar de ondergrond. Uitstappen! En 
we wandelen doorheen 150 jaar 
mijngeschiedenis. De ijzerertsmijnen zijn al 
van de jaren ’80 niet meer operationeel, 
maar ze waren van groot belang voor de 
staalindustrie en de rijkdom van het G.-H. 
Luxemburg. 
Na dit laatste bezoek gaat het weer richting 
Hombeek waar we rond 22 uur onze 
driedaagse beëindigen. 
 
Nog enkele weetjes: 
- De Luxemburgse vlag lijkt heel erg op de Nederlandse omdat het land pas in 1839 onafhankelijk 

is geworden van Nederland. Ze namen de kleuren van de Nederlandse vlag grotendeels over. 
Maar waarom is het blauw van de Luxemburgse vlag dan fletser van kleur dan dat van de 
Nederlandse? Kwatongen beweren dat dit wijst op het ‘witwassen’ van in de tijd dat 
couponnetjes gaan inwisselen nog een gangbare praktijk was. 

- En we hoorden rond de tafel ook prachtige uitspraken. De meest tot de verbeelding sprekende 
stelling had te maken met ouder worden en wat daarvan de gevolgen zijn: “Als je ouder wordt, 
stijg je in waarde”. Om over na te denken, niet? 

 
 
Kalenderplanning 2022 (vervolg)  
- Ledenfeest 19 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 
Paul Van Watermeulen, 015-616341, jeannine.de.donder@scarlet.be  
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 december 2022 / begin januari 2023. 
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