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Woordje van de voorzitter 
 
Beginnen met wat hoort in het begin van een nieuw jaar: ik wens jullie en jullie familie een gezond 
en ontspannend 2023 met nu en dan eens het bijwonen van een Balsemienactiviteit met of zonder 
hapje, wel altijd met een drankje al is het maar om de wijnen te keuren voor ze doorgegeven worden 
voor de jaarlijkse wijnkeuring van het VAW. 
 
Wat deed het deugd om nog eens een ledenfeest oude stijl mee te maken en zo het werkjaar goed 
af te sluiten voor de leden, maar niet voor het bestuur want er was nog een zware 
bestuursvergadering waarin het jaarprogramma moest samengesteld worden. 
Daarbij kwam nog dat wij, zoals verleden jaar,  weer met een standje op de kerstmarkt op het Heike 
in Hombeek  stonden. Het was een koude dag, -3°C, en in het begin kwamen er te weinig bezoekers 
maar later werd het beter. 22 flessen kriekenwijn en de nodige kruiden werden omgetoverd tot een 
lekkere glühwein die ook zorgde voor warme handen. Al bij al was het een gezellige avond en 
gingen we rond 22:30 u., en bij -5°C op de thermometer, naar huis. 
 
En het minder goede nieuws is dat we vernamen dat Wally, ons bestuurslid en huisfotograaf, op 
Kerstdag overleden is. Sterkte, Louise en Pascal, bij dit verlies. 
 
 
Myriam 
 

 
 
Lidgeld 2023 
 
Januari. Een nieuw jaar…  
Dus is het weer tijd om je lidgeld te betalen.  
Stort -per familie- € 15,00 en jullie zijn weer voor een jaar Balsemien-lid. 
 
Doe dat voor 15 januari a.u.b. en vermeld “lidgeld 2023 + je naam” in het mededelingen vak. 
 
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 
 
1. Nieuwjaarsreceptie en Algemene Vergadering: 27 januari 2023 (19:30 u.) 

Iedereen is van harte uitgenodigd om te toosten op het nieuwe werkjaar! 
- Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2 te 2811 Hombeek 
- Vrijdagavond 27 januari 2023 om 19:30 u. 
- Meld je deelname bij Myriam (telefonisch of per e-mail; zie onderste kader) voor 15 januari. 
 

2. Wijmakersavond: vrijdag 10 februari (20:00 u.) 
- Longaevitas, Bankstraat 98, 2811 Hombeek te 2811 Hombeek 
- We proeven de wijnen die jullie gaan insturen voor de Nationale Wijnkeuring. 

 
 
Voorbije activiteiten 
 
Ledenfeest 19 november 
 
’t Is weer voorbij die mooie zomer… maar  dat kunnen 
we eveneens zeggen van het ledenfeest. We hadden 
er met het bestuur naar uitgekeken, al komt daar wel 
heel wat organisatie bij kijken. Nu alles terug naar het 
normale begint te nijgen -het corona-beestje heeft zijn 
staart wat ingetrokken- loopt alles wat vlotter. 
Alhoewel, als we de begroetingen gade sloegen, ging 
het van ‘joh’, de hand even opsteken, een elleboog-
toets, een hand geven, tot een kus en een knuffel. 
Toch nog niet helemaal zoals het was… 
 

Het deed deugd iedereen nog eens terug te zien en met 
een fijn glas schuimwijn en de bijpassende hapjes lukte dat 
voortreffelijk. 
Al vlug werden we aan tafel gevraagd. De tafels waren 
terug geschikt zoals vroeger, alles zag er pico bello uit. 
Agnes had weer gezorgd voor prachtige menukaarten: 
feesttafels tot en met! 
Onze voorzitter Myriam gaf in het kort een overzicht van 
het voorbije werkjaar. 
 
Natuurlijk werden onze jarige leden niet vergeten ze 
werden figuurlijk en letterlijk in de bloemetjes gezet. 
 
 

Familienieuws 
 
1. 
Op 18 november overleed Clementine De Hertog, moeder van ons lid 
Beatrice Van Campenhout en schoonmoeder van Gustaaf Moerenhout. 
We wensen Beatrice en Gustaaf heel veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. 
 
2. 
Ons aller Wally Van Trier, bestuurslid en fotograaf, overleed op Kerstdag.  
De juiste woorden voor dit enorme verlies zijn moeilijk te vinden. Onze 
gedachten gaan uit naar Louise en zoon Pascal. 
 



 
Vik zorgde niet alleen voor de muzikale omlijsting. 
Maar hij gaf ook een ‘voordracht’ die handelde over 
emotionele relaties. Aan de hand van statistieken en 
grafische weergaven deed hij ons nadenken over de 
gevoelens van de man tegenover de vrouw en visa 
versa. Bij sommigen zag ik de neiging alsof ze de 
realiteit kenden?! 

 
Het was tijd voor het hoofdgerecht, gevolgd door de 
traditionele, maar o zo gezonde, “groentenlotto”,  en 
iedereen had prijs van bloemkool tot radijsjes, van 
tomaten tot witloof. Ik heb kunnen vaststellen dat er 
zelfs aan ruilhandel werd gedaan! 
Ivo had voor voortreffelijke wijnen gezorgd, vooral de 
rosé viel bijzonder in de smaak. Met het dessert werd 
de maaltijd afgesloten. 

 
Maar voor anderen bracht de muziek de nodige verpozing, de beentjes werden uitgeslagen. 
En het was al een hele poos middernacht voorbij toen de meesten huiswaarts  keerden. 
 
Het was een fijn en hartverwarmend ledenfeest. 
 
Nico 
 

 
Algemene vergadering: 27 januari 2023 
 
Een belangrijke Algemene Vergadering deze keer, belangrijker dan anders! 
We moeten nl. onze statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving op de vzw’s. Die moeten aan de 
leden voorgelegd worden en ten minste 66% van de leden moet zich daarover uitspreken. Kom dus 
zoveel mogelijk langs op 27 januari! 
 
Vooraf je stem uitbrengen? Dat kan ook en zal via een online stemformulier, dat we jullie tijdig 
bezorgen, kunnen gebeuren. 
 
Verder moet er ook gestemd worden over: 
- Het activiteitenverslag 2022 
- De boekhouding 2022 
- De begroting voor 2023 
 
Om niet te veel papier te moeten bedrukken, ontvangen jullie al de nodige documenten en ook die 
nieuwe statuten per e-mail. 
 

 
Kalenderplanning 2023  
- Nieuwjaarsreceptie en Algemene Vergadering 27 januari 
- Wijnmakersavond (in Longaevitas) 10 februari 
- Stand op Nationale Plantenbeurs (Hombeek 30 april 
- Proclamatie Nationale Wijnkeuring 21 mei 
- Toneel ?? 
- Bezoek Jodenkwartier (Antwerpen) ?? juni 



- Stadsbezoek Aarschot 23 juli 
- Wijnmakers BBQ 26 augustus 
- Wij gaan fietsen ?? september 
- Balsemienreis (waar naartoe?) ?? oktober 
- (Appel)persdag ?? oktober 
- Ledenfeest 25 november 

 
Een nieuwe rage: ‘Natuurwijn’?! 
 
Op de Nederlands tv, KRO-NCRV,  loopt het programma “Keuringsdienst van Waarde” en zij 
onderzoeken telkens een levensmiddel, bijvoorbeeld gerookt vlees en dan ontdekken ze dat maar 
een klein percentage echt gerookt is, de andere krijgen een kunstmatige rooksmaakstof. 
 
Onlangs was er een aflevering over de nieuwste trend: natuurwijn. Dit zou wijn moeten zijn die 
gemaakt wordt van druiven die groeien zonder ingrijpen van de mens, zonder toevoeging van 
additieven en zonder filteren. De druiven worden soms, zoals vroeger, met de blote voeten geplet 
want het menselijk contact komt de wijn ten goede. De bedoeling is dat deze wijn ongepolijst smaakt 
en afwijkend is van de norm. 
Op een beurs van Vin Nature werd meer uitleg gegeven. De wijn mag troebel zijn, kan smaken naar 
rotte eieren (zwavel) , de koeienstal –wij zeggen het putteke–, zuurkool, een beetje mesterig en dat is 
wat de jongelui uit de stad willen. Terug naar de stal dus, naar het boerenleven, terug naar het 
oergevoel: het moet leuk en spannend zijn om te drinken. En dat mag best wat geld kosten want het 
is hip en de vraag ernaar is zelfs groter dan het aanbod. 
Deze wijn is geen beschermde benaming dus kan iedereen zijn wijn natuurwijn noemen of zoals een 
echte wijnhandelaar het oneerbiedig zei: “Als de wijn mislukt is noemt men hem Vin Nature, ‘vin 
naturel’ of ‘wine by nature’.” 
 
Volgens onze wijnmakers hebben wij al voor veel geld ‘natuurwijn’ weggegoten! 
 

 
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 

- 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 februari / begin maart 2023. 
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