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Woordje van de voorzitter 
 
Het is maandag 10 augustus als ik dit schrijf. Het is puffen geblazen en er staan ons nog enkele 
hete dagen te wachten. Ik word er lui van. Maar dat mag. Bejaarden moeten het rustig aan doen, 
veel water drinken en vooral geen grote inspanningen doen na 10 uur ’s morgens. 
 
Ik ben blij dat het niet zo warm was tijdens onze stadswandeling in Dendermonde, de laatste 
activiteit van 2020. Ja jullie lezen het goed. Aangezien de coronacrisis lang nog niet gedaan is 
besloot het bestuur unaniem om geen tijd meer te steken in samenkomsten die 
hoogstwaarschijnlijk toch niet mogen doorgaan. 
 
Bij de wijnboeren in Luxemburg kreeg Agnes te horen dat ze geen groepen van 30 personen 
konden ontvangen in hun proeflokalen omdat die te klein waren door de “social distancing” 
maatregel. 
Voor de verbroedering zou het nog kunnen, want de zaal is groot genoeg maar men kon mij niet 
garanderen dat de zalen dan al open zouden zijn. 
 
Voor het ledenfeest is de zaal geen probleem, maar zien jullie het al gebeuren? We zetten de 
tafels zoals altijd en dan dekken we voor een koppel, een tafel vrij,  een koppel, een tafel vrij, enz. 

Dat zou niet kunnen want dan hebben we geen plaats over voor de prijzentafel. 😉 
“Alle gekheid op een stokje”, zou mijn vader zeggen. Maar even serieus.... Het ledenfeest is er 
om samen te zijn, om samen lekker te eten en vooral om bij te praten want dat is toch wel het 
belangrijkste van deze avond en dat zou op die manier niet kunnen. En het mag ook niet want 
onze groep is groter dan 50 man. 
 
Enfin, het was geen gemakkelijke beslissing maar zoals ik links en rechts hoorde zijn er meer 
verenigingen die reeds dezelfde beslissing namen. Voor een voorzitter is dit een moeilijke 
beslissing. Voorzitters zijn er om van alles op poten te zetten en samen met het bestuur uit te 
voeren, niet om geplande activiteiten één na één uit te stellen. 
 
Hou jullie gezond en tot de volgende nieuwsbrief, Myriam 
 
 

Eerstvolgende activiteiten 
 
Na rijp beraad besloten we om al de geplande activiteiten van de rest van het jaar te 
verschuiven naar volgend jaar en dit jaar niets meer te organiseren, behalve het appelpersen. 
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Voorbije activiteiten 
 
Dendermonde, stad aan de Dender 
 
Op 26 juli bezochten 15 gemaskerde Balsemien-leden deze stad. We verzamelden iets voor 14 u. 
op de Grote Markt onder de bronzen palmboom, de “Coconut” voor de inwoners van 
Dendermonde, die daar werd geplaatst om te vieren dat de Grote Markt autovrij was. Daarover 
werd niets gezegd want onze gids Erik hield meer van oude kunst. Als motto tijdens deze 
wandeling gold:  M O N A, wat staat voor mondmaskers, ontsmetten en nergens aankomen. 

 
Onze gids, lang, slank, met zonnebril en mondmasker, zouden we niet herkennen als we hem 
tegen zouden komen, tenzij hij dezelfde broek droeg. Deze leidde mij iedere keer weer af. Was 
ze zo mooi?  Allesbehalve! Het stiksel aan zijn achterzak was voor de helft verdwenen en zo 
fladderde die zak heen en weer bij elke stap. Foei. 
 
Erik vertelde o.a. over Robrecht VII van Béthune die de stad in 1200 stadsrechten gaf omdat de 
stad aan de bevaarbare Dender zo belangrijk was voor de handel. En ook dat in 1914 een groot 
deel van de stad verwoest werd door een brand die door de Duitsers was aangestoken en 
waardoor veel inwoners in de omliggende dorpen moesten gaan wonen. De mooie Belforttoren 
werd in 1999 door Unesco erkend als Werelderfgoed. De stadskleuren zijn wit en rood. Deze 
kleuren kom je dan ook op veel voorwerpen tegen. 
 
Na deze uitleg volgde een kleine wandeling naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk die geen torenspits 
heeft. Niet omdat ze geen geld hadden om die erop te zetten zoals in Mechelen of omdat die 
afgebrand was, maar omdat die er in 1970 gewoon afwaaide. 
 
 



 
Bij het binnengaan: weer 
handen ontsmetten en 
nergens aankomen. Dat 
vergat ik even toen ik de 
marmeren  koorafsluiting 
aanraakte om te voelen of 
het wel écht marmer was 
en geen geschilderd hout. 
De kerkfabriek kocht deze 
koorafsluiting namelijk 
tweedehands in Antwer-
pen, begrijp je. Ik werd 
direct tot de orde 
geroepen en met rode 
kaken liep ik verder; over 
goed voorbeeld geven 
gesproken. 
 
 
Wij bekeken het kerkinterieur dat in de loop der jaren regelmatig volgens de nieuwe mode 
veranderde maar bewonderden vooral de 2 mooie schilderijen van Antoon van Dyck en de 11de 
eeuwse Romaanse doopvont, het pronkstuk van de kerk volgens Erik.  
 
Weer naar buiten… De zon was nog altijd van de partij en we volgden de gids-met-de-kapotte-
broek naar het stadhuis. Weer handen ontsmetten en de trappen op naar de trouwzaal. Daar 
zagen we o.a. werken van de schilder Franz Courtens die door koning Albert zelf zo bewonderd 
werd dat Franz in 1922 in de adelstand werd verheven. Aan de Dender bij het gerechtsgebouw 
staat een mooi beeld van hem met zijn titel baron Franz Courtens, overleden in 1945. Om te 
eindigen vertelde de gids het verhaal van het Ros Beiaard bij een groot schilderij van de 
Ommegang die dit jaar uitgesteld werd maar volgend jaar zeker zal door gaan. 
Wij wandelden nog even de stad in. We wilden wel eens zien waar de paters hun kriekenwijn, 
volgens de gids, verkochten. Bij de gesloten deur konden we lezen dat het een abdijwijn is, van 
krieken gemaakt hoogstwaarschijnlijk. 
 
Verder naar het Begijnhof en nu werd ons duidelijk waarom die niet op de lijst van te bezoeken 
plaatsen staat. De paden en nutsvoorzieningen worden er door de stad heraangelegd en de 
huizen staan zo te zien vrijwel allemaal leeg en zijn dringend aan restauratie toe. Over 10 jaar zal 
het hopelijk af en mooi zijn. 
 
Normaliter gaan we na een stadsbezoek samen iets drinken, dat lukte niet omdat nergens plaats 
was  voor meer dan 4 personen en we de tafeltjes niet tegen elkaar mochten zetten. Voor je 
mocht gaan zitten moest je eerst nog de naam van 1 persoon van het gezelschap per gsm naar 
een nummer sturen en dan gaan zitten en wachten op de garçon die voor onze bestelling zorgde. 
 
Aangezien 5 leden Dendermonde nog nooit  bezocht hadden, maakten we een goed keuze om 
deze stad te bezoeken. Het is een stad met veel geschiedenis, mooie gerestaureerde gebouwen 
en een mooie autovrije markt met terrasjes en de bijbehorende cafés en restaurants. Maar daar 
zullen we pas weer ten volle van kunnen genieten als de corona-perikelen achter de rug zijn. 
 
Myriam 
 
 
 



 

Kalender 2020  
- Infostand “UiT zonder Uitlaat” (Mechelen) (afgelast: corona) 
- Fietstocht (omgeving Aarschot) (afgelast: corona) 
- Balsemien driedaagse (afgelast: corona) 
- Verbroedering met Wijngaardsberg (Hombeek) (afgelast: corona) 
- Stand op de Heksentocht (Hombeek) (afgelast: corona) 
- Ledenfeest (afgelast: corona) 
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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 oktober / begin november 2020. 
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