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Woordje van de voorzitter 
 
Dit is het laatste “woordje van” in 2020, een jaar dat slechts 3 Balsemien-activiteiten had: één 
wijnmakersavond, de nieuwjaarsreceptie en de gegidste wandeling in Dendermonde en daar kan 
Wally natuurlijk geen fotoalbum mee vullen.  
 
Slechts 3 activiteiten… Dat wil ook zeggen dat we voor 2021 geen lidgeld gaan vragen en dat de 
wijnmakers die aangesloten zijn bij het VAW ook maar 6,00 EUR lidgeld hoeven te betalen (zie 
verder), maar Vik zal daar nog een mailtje over sturen rond half december. 
 
Van enkele leden vernam ik dat ze onze 3-daagse ook zo gemist hebben en dan thuis maar een 
extra glaasje gedronken hebben. 
 
Op 28 november zetten jullie de stoelen maar even aan de kant voor een danske alsof jullie op 
het ledenfeest zijn en stuur een mailtje of telefoneer eens naar jullie tafeldame of tafelheer van 
verleden jaar. Ze zullen blij verrast zijn. En de jubilarissen dan, die zullen een jaartje moeten 
wachten op hun ereteken en hun partner op het bijpassend bloemetje. Jammer maar het gaat niet 
anders. 
 
Het is nu 31 oktober en we kregen van onze ministers verstrengde coronaregels opgelegd en we 
beseffen dat onze regeling om alle activiteiten,  wel met pijn in het hart, af te schaffen toch de 
enige juiste beslissing blijkt te zijn. 
 
Heel het bestuur kijkt al uit naar onze eerste bijeenkomst in 2021, maar wanneer dat zal zijn? 
Daar kunnen we met de beste wil van de wereld geen datum op zetten. 
 
Namens het bestuur wens ik jullie toch fijne feestdagen en een goed begin van 2021. 
 
Jullie voorzitter, Myriam 
 
Lidgeld 2021 
 
Door het afgelasten van onze geplande activiteiten heeft het bestuur besloten om voor het 
werkjaar 2021 geen lidgeld te vragen. 
Jullie krijgen dus misschien 2 nieuwjaarsrecepties voor de prijs van één en de tweede zal hopelijk 
met evenveel zorg georganiseerd worden (als Corona het toelaat natuurlijk). 
 
Van het VAW ontvingen we een mededeling dat ook zij een inspanning willen leveren: het lidgeld 
voor de VAW-Wijnkrant 2021 bedraagt maar 6,00 EUR. 
In december krijgen de wijnmakers  daar nog een mailtje over. Nu nog niets betalen, dus. 
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Familienieuws 

 
Op 19 oktober overleed Leonie Daelemans (Wwe. Louis Groes), 
schoonmoeder en moeder van onze leden Willy en Josee Van 
Heirstraeten-Groes en Stefaan en Denise Vergauwen-Groes. 
 
In gedachten zijn we bij jullie. Wij willen jullie, in deze moeilijke 
tijd, heel veel sterkte en kracht wensen met dit intense verdriet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevierden 2020 
 
We hebben veel trouwe leden die, normaal gezien, tijdens het ledenfeest een ereteken en/of een 
bloemetje krijgen. 
Dit jaar moeten we dat corona-gewijs anders aanpakken. 
 
De gevierden zullen rond de datum van het ledenfeest een oorkonde thuisgestuurd krijgen. 
 
En wie zijn die feestvarkens? 
 

Beullens Frans 
35 jaar lid Casteels Vik 

Dalemans Florette 
Bastiaens Myriam 25 jaar lid Steemans Gerard 
Sneyers-Dekkers Michel 

20 jaar lid Van Noten Annemie 
Keuleers Gust 
Vangoidsenhoven Koen 
Joossens Tonny en Otty 15 jaar lid 
Gys-Cuykens Dirk 10 jaar lid Verheyden Greet 
Van Leuven Christiane 5 jaar lid Vankan Mariano 

 

Zij ontvangen over enkele weken hun oorkonde met de post. 
 

 
Eerstvolgende activiteiten 
 
Zoals reeds eerder gemeld, heeft het bestuur besloten we om al de geplande activiteiten van 
de rest van het jaar 2020 te verschuiven naar volgend jaar en dit jaar niets meer te organiseren, 
behalve het appelpersen. 
 
 



 
Voorbije activiteiten 
 
 Helaas: geen! ’t Zal wel eens beteren, zeker? 
 
 
Kalender 2021 
- Nieuwjaarsreceptie ? 
- Wijnmakersavond ? 
- Toneel ? 
- … ? 
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Vik Casteels, 015-340570, 0473-457995, vik.casteels@telenet.be 

- Wijnmeester 
Ivo De Nies, 015-318476, de_nies@belgacom.net 
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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 december 2020 / begin januari 2021. 
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