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Woordje van de voorzitter 
 
Beste leden, hoe gaat het met jullie? Hier gaat het goed. Ik krijg leuke mailtjes: een verklede kat 
die voorzichtig het hoekje om komt om te vragen hoe het met me is, een ander waar kurken geplant 
worden en na een half jaar wachten worden er flessen wijn geoogst!?!  Wel goed gevonden, maar 
een oplossing voor het corona-probleem is blijkbaar niet zo snel gevonden. Ik word er soms een 
beetje verdrietig van… Even rustig boodschappen doen gaat niet, daarna een kopje koffie drinken 
of ergens iets gaan eten, dat gaat ook niet. Om maar te zwijgen over de jaarlijkse bijeenkomst van 
mijn familie in Limburg. Dit is natuurlijk maar klein bier in vergelijking met het verdriet dat mensen 
hebben omdat iemand overleden is of nog steeds in het ziekenhuis ligt. Daarom “kop op” en nog 
maar een mondmaskertje stikken of iemand van 80+ eens opbellen. 
 
Zoals bij elke vereniging is ‘uitstellen’ bij ons ook het woord van de dag. Zo ging het al met de 
toneelvoorstelling en met het bezoek aan de whiskystokerij. De keuring van de binnengebrachte 
wijnen in Zottegem moest stopgezet worden toen één derde van de wijnen gekeurd was omdat de 
lokalen van de stad Zottegem -waar de wijnen gekeurd werden en waar ook alle wijnen opgeslagen 
lagen- afgesloten werden. Een proclamatie was dan ook niet mogelijk en de datum werd 
verschoven tot ? En onze wandeling in het Jodenkwartier in Antwerpen van 10 mei? Ook uitgesteld 
dus. De prospectie naar het Groothertogdom Luxemburg voor onze 3-daagse oktoberreis was 
gepland voor het Hemelvaartweekend, maar dat zal ook wel niet lukken. 
 
Maar is er dan niets positief? Jawel! We hielden onze maandelijkse bestuursvergadering langs de 
digitale weg. Het werd een webmeeting. Vik had alles tot in de puntjes geregeld. Het installeren 
van de software vooraf was spannend. De jongeren zullen dat misschien niet begrijpen, maar voor 
iemand van 70+ is dit weer een nieuwe stap voorwaarts op het gebied van de informatica. 
Op 20 april vergaderden wij, ieder vanuit het eigen kot, met een tas koffie of een glas water of wijn 
bij de hand en… een verhoogde hartslag. Zou het lukken? Jawel! Ik zag Vik, Ivo, Nico en Wally. 
Agnes en Louise kwamen ook eventjes in beeld, want ook zij vonden het spannend. Het werd een 
eerder korte vergadering met veel activiteiten om te schrappen. Stokerijbezoek? Afgelast (geld 
terug storten). Joods Antwerpen? Afgelast (geld terug storten). En voor de rest? Misschien, 
misschien en nog eens misschien. 
We zullen op de vergadering van mei hopelijk meer kunnen regelen. Kunnen we dan weer écht 
vergaderen of misschien toch nog niet? Wie zal het zeggen…Wij kunnen niets forceren, alleen 
proberen om zo gezond mogelijk te leven en de moed niet te verliezen. 
 
Beste leden, hou nu afstand van elkaar en doe wat van ons gevraagd wordt met in het achterhoofd: 
“Doe je in mei onverschillig, onnozel en zot, dan zit je in juli nog in je kot.” 
 
Vriendelijke groeten, Myriam 
 
Groeten, Myriam 
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We hebben een Facebookpagina (in opbouw) 
 
Waar een gedeeltelijke lockdown-periode al niet goed voor is. 
 
We hebben het prille begin gemaakt van de opmaak van een Balsemien Facebookpagina. 
En we hebben natuurlijk de nodige ‘vind ik leuk’-duimpjes en volgers nodig om wat meer 
aandacht te krijgen. 
 
Ga eens kijken (klik op het facebooklogo in dit bericht of op de blauwe link hierboven) en geef ons 
een duimpje en/of volg ons. 
 

 
Familienieuws 
 
Op 15 maart zag Aloïs het levenslicht, zoontje van Steven De Nies en Anne-Sophie Roncalli. 
 
Veel gelukwensen aan de trotse ouders en natuurlijk ook aan de fiere grootouders Ivo en Agnes. 
 

 
Samenaankoop van fruit en/of sap 
 
Wanneer Corona het toelaat... We kunnen maar goed voorbereid zijn. 
 
Wil je via Balsemien krieken, appel(sap) of peren(sap) aankopen? Kriekensap kunnen we helaas 
niet meer bestellen. 
 
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 15 juni zodat we de tijd hebben om alles te coördineren. 

 
 
Eerstvolgende activiteiten 
 
1. Joods Antwerpen (10 mei) moeten we noodgedwongen ook uitstellen: de restaurants zullen 

nog niet open mogen. Wordt verplaatst naar 2021. De terugbetaling van jullie is intussen 
gebeurd. Kijk het even na a.u.b. 
 

2. Wijnmakersavond (onder voorbehoud; ’t zal wel eens stoppen, zeker?) 
- Waar? Leibeekstraat 2 2811 Hombeek 
- Wanneer? 4 juni om 20:00 u.  
- Wat? Klaren van wijn 
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Historische bestuursvergadering 
 
Aangezien we ons voor de bestuursvergadering 
van april niet mochten verplaatsen tot bij Myriam, 
hebben we voor de eerste keer vergaderd ‘vanuit 
ons kot’ via een videoconferentie. Historisch! 
De vergadering verliep zelfs zo vlot dat iemand 
zei: “Hoe moeten we thuis nu uitleggen dat we 
vandaag zo snel klaar zijn, terwijl we anders het 
dubbele van de tijd nodig hebben?” 
 

 
Voorbije activiteiten 
 
We kunnen vrij kort zijn: geen! 
Nog nooit gebeurd. 
Dank je wel, Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig brachten de paasklokken toch 
nog wat. 
 

 
Kalender 2020 (onder voorbehoud) 
- Bezoek aan Jodenkwartier met diner (Antwerpen) 10 mei (afgelast; corona) 
- Kampeerweekend 21 tot 24 mei (afgelast; corona) 
- Wijnmakersavond (Hombeek) 4 juni 
- Stadsbezoek Dendermonde 26 juli 
- Wijnmakers BBQ (Hombeek) 22 augustus 
- Infostand “UiT zonder Uitlaat” (Mechelen) ?? september (info volgt later) 
- Fietstocht (omgeving Aarschot) 27 september 
- Balsemien driedaagse 9 t/m 11 oktober 
- Verbroedering met Wijngaardsberg (Hombeek) 30 oktober (info volgt later) 
- Stand op de Heksentocht (Hombeek) 14 november (info volgt later) 
- Ledenfeest 28 november (info volgt later) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nog even geduld… ’t wordt weer beter. 
 

 
 
Nuttige gegevens 
 
- Voorzitter 
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- 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 
 
 
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 2020. 
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