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Woordje van de voorzitter
Om de jubilarissen van 2020 te vieren stuurden wij hen een mooie oorkonde
en we waren blij met de positieve reactie hierop.
Achteraf gezien hadden wij als vereniging een pover jaar en we zullen dit
dan maar snel vergeten en samen uitkijken naar wat dit nieuwe jaar ons zal
brengen.
De vaccins worden vanaf januari toegediend, maar nu heb ik het gevoel dat
iedereen denkt dat het in maart al oké is en voor het eerst ben ik nu eens
pessimistisch. Als we in juni/juli een wijnmakersavond zouden kunnen
organiseren met 20 leden in de kleine zaal van het Dorpshuis, in plaats van
het vergaderzaaltje, dan ben ik blij. Jullie mogen mij gerust tegenspreken.
Een jaarprogramma maken kunnen we dus niet en we zullen de activiteiten
die mogen doorgaan telkens aankondigen in onze tweemaandelijkse
Nieuwsbrief.
Als het ineens anders kan dan is een uitnodiging per e-mail nog vlug verzonden, want geloof het, wij
missen jullie ook.
Verder heb ik geen nieuws. Het gezegde is dat het dan goed nieuws is, maar nu vind ik toch dat dit niet
klopt.
Om af te sluiten een mooie tekst die ik op een kaartje kon lezen: HOOP is een lichtje in je hart, dat
vandaag moed geeft en morgen kracht.
Samen met het bestuur wens ik jullie een gezond 2021 waarin we vlug verlost worden van onze
mondmaskers en dat we elkaar eens mogen begroeten met een handdruk, knuffel of kus, zoals we dat op
onze nieuwjaarsreceptie 2020 deden.
Jullie voorzitter, Myriam

Sportbericht
Tijdens een roeiwedstrijd deze zomer tussen verschillende wijngilden, behaalde het Balsemienteam de laatste plaats. Onze vertegenwoordigers bereikten de finish met liefst 1 uur vertraging in
de wedstrijd 4 met stuurman.
Achteraf bleek dat het bestuur van Balsemien 4 roepers en slechts 1 roeier afgevaardigd had!
Voor de wedstrijd van volgend jaar behoudt het bestuur het vertrouwen in hetzelfde team en
wordt onderzocht op welke manier de roeier beter kan gemotiveerd worden.
Zonder dat het iets mag kosten, welteverstaan. Daar zal ik als penningmeester op toekijken!
Nico

De nieuwe Bongo-bon: een origineel geschenk!

Eerstvolgende activiteiten
Voorlopig wordt het afwachten…
Voorbije activiteiten
Helaas: geen! ’t Zal wachten zijn op het vaccin…
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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 februari / begin maart 2021.

