
BALSEMIEN NIEUWSBRIEF 2023 - nr. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnmakersgilde Balsemien vzw 
Zepstraat 55 

2811 Hombeek 
info@balsemien.be 

 
www.balsemien.be 

 

 
Bank: BE85 9793 5146 0206 

BIC: ARSPBE22 

 

Woordje van de voorzitter 
 

De eerste maanden van 2023 zijn voorbij gevlogen. De nieuwjaarsreceptie werd druk bijgewoond, 
de warme hapjes vielen in de smaak en de schuimwijn van Paul ook. 
De wijnmakersavond was ook gezellig en leerrijk. 
Ondertussen hebben we ook nieuwe leden: Ann en Kenny die wijnmaker willen worden, Rita (van 
Jean: meer uitleg in deze nieuwsbrief) en Jan en Erica, die haar moeder Malou altijd vergezelde 
op onze wijnreizen. Wij heten ze van harte welkom en we hopen hen op een volgende bijeenkomst 
te ontmoeten! 
Het jaarprogramma werd aangevuld met: een stand op de Plantenbeurs (Groenbeurs) in Hombeek, 
samen naar toneel in Duffel en het bezoek aan het Jodenkwartier in Antwerpen. 
 
Tot op één van onze activiteiten, Myriam 
 

 

  

Eerstvolgende activiteiten 
 

1. Wijnmakersavond  – 14 april 
De wijnmakers komen weer samen in Longaevitas (Hombeek) om 20:00 uur. 
Breng een wijntje mee als je nog iets wil laten proeven van je wijncreaties. 
Thema’s van de avond: 

- “Hoe een kampioenenwijn maken?” 
- De iSpindel: nuttig toestelletje of gewoon een gadget? 

 

2. Infostand op de Nationale Plantenbeurs (Hombeek) – 30 april 
Balsemien staat, na jaren afwezigheid, weer met een infostand op de 30ste Nationale 
Plantenbeurs met kunstenaarsmarkt in Hombeek. Bij goed weer verwelkomen wij jullie op de 
kunstenaarsmarkt op het Stationsplein. Bij 50 % kans op regenweer gaat die markt niet door 
en krijgen we elders een plaats waar we elektriciteit en stromend water kunnen gebruiken 
want dat hebben wij nodig om appelen te malen en te persen. 
 

Familienieuws 
 

Op 5 januari 2023 overleed Jean Van Beers. Velen onder ons kennen  
Jean, ‘de apotheker’, nog van de tijd dat hij mee op de Balsemien-reizen 
ging. 
 
We wensen echtgenote Rita Meulemans en de familie heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. 
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Meer uitleg over de Nationale Plantenbeurs Hombeek met kunstmarkt is te vinden op: 
https://groenbeurs.webnode.be/ 
Reserveer alvast die datum in je agenda en kom eens langs. We reserveren zeker een drankje 
voor jou. 

 
3. Toneel – 26 mei 

Zie kader hieronder 
 

 

Toneel 
- Wanneer? 26 mei. We spreken af om 20:15 u. aan het theater 
- Waar? Garagetheater, Naalstraat 43E, 2570 Duffel 
- Wat? “Tarara!” 

Wat als je man je geen aandacht meer geeft? Carla en Joke zijn twee beste vriendinnen 
die in hetzelfde schuitje zitten. Hun mannen geven hen niet genoeg aandacht en zitten in 
een midlifecrisis. Ze besluiten dat het zo niet langer kan en smeden een plannetje. Als dat 
maar goed afloopt…Tarara! is een luchtige relatiekomedie van Ann Swartenbroekx. 

- Meegaan? Stort (voor 20 maart) 13 EUR op onze rekening BE85 9793 5146 0206 met de 
vermelding ‘Toneel’, ‘aantal personen’ en ‘je naam’ en meld ook je deelname bij Myriam 
(015-416436, 0472-548098, myr.bastiaens@telenet.be). 

 
 
 

Voorbije activiteiten 
 

1. De nieuwjaarsreceptie 
 

We mochten op 27 januari 49 leden 
begroeten op onze nieuwjaarsreceptie, de 
eerste ‘normale’ na de covid-periode. Het 
fotoboek van 2022, dat Wally nog maakte 
voor zijn overlijden, ging rond en werd druk 
becommentarieerd. Hapjes en drankjes 
kwamen vlotjes langs en waren weer lekker. 
Intussen werden ook de foto’s van de 
activiteiten van 2022 doorlopend getoond. 
De algemene vergadering die we aan de 
receptie koppelden, verliep ook keurig.  
 

2. De eerste wijnmakersavond van 2023 
 

Op vrijdagavond 10 februari werden de wijnen 
geproefd die al dan niet geschikt zouden zijn voor 
de Nationale Wijnkeuring. 
Er was slechts 1 wijn die we niet zo geschikt 
vonden omdat deze niet voldoende uitgegist was 
en bij 1 werd de categorie veranderd van droog 
naar medium. 
De animo was goed en werd nog verhoogd door 
de aanwezigheid van Julia en Annie, 2 
bewoonsters van Longaevitas, het woon-
zorgcentrum  waar wij vergaderden en ons thuis 
voelden. Ik had ze uitgenodigd omdat ze mij 
gevraagd hadden hoe zo’n avond verliep. 
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En zij proefden goed mee! Julia (91 jaar) zag een bekend gezicht en bij nader inzien bleken Eric 
en Inge de buren van haar dochter te zijn en wat later kwam ze nog tot de conclusie dat zij en Vik 
niet zo verre familie bleken te zijn. En toen werd er teruggegaan naar de tijd van overgrootvader 
“Naar van ’t kasteel” die de vader was van grootvader Gust, enz. 
Ondertussen proefden we 17 wijnen. Ivo kon voor de 19 aanwezigen een proevertje inschenken 
uit 1 fles en had dan nog een bodempje over om eventueel later nog eens te proeven. 
 
De flessen werden op de toog gezet en die rij 
werd langer en langer, de flessen met spoelwater 
werden regelmatig opnieuw gevuld en de 
spuugemmertjes regelmatig leeggemaakt. 
Rond middernacht kreeg het bestuur een 
dankwoordje van Eric en een welgemeend 
applaus van iedereen, waarna iedereen hielp 
met opruimen en de bezoekende dames de 
stoelen weer op de juiste plaats zetten. 
 
A propos, ik denk dat we weer prijzen gaan halen want de wijnen waren goed tot heel goed. 
 
Myriam 
 

 

Algemene vergadering – 27 januari 
 
Er waren voldoende leden aanwezig (of stemden vooraf of gaven volmacht) om geldig te kunnen 
vergaderen. 
Al de resoluties op de agenda werden unaniem ‘akkoord’ gestemd, ook de nieuwe statuten. 
Die statuten zijn intussen in het Staatsblad. Je kan ze raadplegen via volgende link: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0450144732&liste=Liste 
(Klik op het bovenste woord “Beeld”). 
 

 

Kalenderplanning 2023 (vervolg)  
- Wijnmakersavond 2 (in Longaevitas) 14 april 
- Stand op de Groenbeurs (Plantenbeurs - Hombeek) 30 april 
- Proclamatie Nationale Wijnkeuring 21 mei 
- Toneel (Duffel) 26 mei 
- Kampeerweekend 8-11 juni 
- Stand op de Dorpskermis (Hombeek) 18 juni 
- Bezoek Jodenkwartier (Antwerpen) 25 juni 
- Stadsbezoek Aarschot 23 juli 
- Wijnmakers BBQ 26 augustus 
- Wij gaan fietsen ?? september 
- Balsemienreis: Vallei van de Loir (FR) 13-15 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg 27 oktober (?) 
- (Appel)persdag ?? oktober 
- Ledenfeest 25 november 
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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 2023. 
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