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Woordje van de voorzitter
Eerst en vooral wens ik jullie en jullie familie een heel gezond 2022 met minder beslommeringen
dan afgelopen jaar.
Eind november besefte ik weer dat verdriet en geluk dicht bij elkaar liggen. Op vrijdag 12/11 waren
veel leden aanwezig op de begrafenis van ons aller Willy Verworst en een week later op zaterdag
kwamen de leden met een brede glimlach op het gelaat, wel achter een mondmaskertje, de zaal
van de Vrolijke Vrienden binnen om samen ons ledenfeest te vieren.
Nu kijk ik met de bestuursleden uit naar een zo normaal als mogelijk werkjaar.
Maar… De nieuwjaarsreceptie die was gepland op 21 januari 2022 in de Kettinghe in Heffen mag
helaas niet doorgaan: ze valt nog in de periode dat cultuuractiviteiten binnen niet mogen.
Jammer, maar het is niet anders.
Wij zoeken nu naar een gepast alternatief om de nieuwjaarsreceptie te vervangen.
We blijven toch hopen op een zo goed als normaal werkjaar. En een nieuw werkjaar betekent ook
het vernieuwen van jullie lidgeld zodat we in het nieuwe jaar met een goed ledenaantal kunnen
werken. Dank je wel bij voorbaat.
Myriam

Lidgeld 2022
Januari. Een nieuw jaar… Hopelijk mogen we weer één en ander organiseren?
Dus is het weer tijd om je lidgeld te betalen.
Stort -per familie- € 15,00 en je bent weer voor een jaar Balsemien-lid.
Doe dat voor 15 januari a.u.b. en vermeld “lidgeld 2022 + je naam” in het mededelingenvak.
Eind januari wijzigen we de toegangscode voor de ledenpagina’s op onze webstek.
Dus… stel je betaling niet uit als je die ledenpagina’s nog wil bezoeken.
Dank!

Eerstvolgende activiteiten (onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen!)
1. Wijnmakersavond: donderdag 10 februari (20:00 u.)
- Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2 te 2811 Hombeek
Voorbije activiteiten: Ledenfeest 20 november
Toen we in september met het bestuur samen kwamen en moesten beslissen of we het ledenfeest
zouden laten doorgaan, was het coronavirus terug zijn stekeltjes aan het uitsteken. Na grondige
afweging beslisten we het toch te laten doorgaan.
Het was van 2019 geleden dat er een ledenfeest had plaatsgehad. Uiteindelijk kwamen we aan 60
inschrijvingen, maar door allerlei omstandigheden kwamen er maar 56 leden opdagen.
Dit ledenfeest werd een speciale editie. Bij het binnenkomen werd nagekeken of iedereen wel in
het bezit was van een CST (corona safe ticket) en vervolgens moest iedereen zich naar zijn
aangewezen plaats begeven. De tafels waren ingedeeld in blokken van 6 personen: veiligheid
boven alles! Geen staande drink deze keer, maar zittend aan de tafels. Rechtstaan betekende:
mondmasker op!
Ivo had dit jaar voor een uitstekende cider en aangepaste wijnen gezorgd.
Daarna was het aan onze voorzitter Myriam om
iedereen te verwelkomen: het was ook zo lang
geleden dat we mekaar gezien hadden.
Ze bleef ook even stilstaan bij het overlijden van
twee van onze leden: Noël Van Vanwelssenaers
en Willy Verworst. Willy heeft voor Balsemien
nog verschillende succesvolle filmavonden
gegeven.

Daarna volgden de gerechten elkaar op, met daartussen de haast traditionele tombola. En iedereen
had prijs en, zoals in het verleden, met sponsoring van Belorta. Ik heb ook kunnen vaststellen dat
er aan ruilhandel werd gedaan, tomaten tegen prei, zelfs spruiten heb ik van tas zien verspringen.

Natuurlijk werden onze jubilarissen gehuldigd, mét mondmasker. Maar op de foto gaan met een
mondmasker? Dat kan toch niet. Hier werd heel even afgeweken van het protocol.

Speciale aandacht ging naar een speciaal jubileum, onze voorzitter Myriam werd in de bloemetjes
gezet voor haar 15 jaar voorzitterschap. Ze kreeg dan ook een mooi boeket overhandigd.

Vik vertelde wat je moet doen bij een “stranding van grote,
levende walvisachtigen”. Hilarisch!
Zo vorderde de avond, met als afsluiter, het dessert.
Gedanst werd er niet, op één piepkleine uitzondering na. Corona,
weet je wel…
Voor iedereen huiswaarts trok, bracht Nico nog het geheimzinnig
verhaal van So Moerman die het Hof ter Bolle van het sprook
bevrijdt, duizenden stallichtjes doopt en de Bokkenpoot van de
tafel verjaagt met het Sint-Jansevangelie. Hopelijk zal geen van
de leden naar huis zijn gegaan met de bibber op ’t lijf, en moest
je ooit een stallicht tegenkomen, dan weet je nu wat je te doen
staat.
En zo kwam een einde aan een zeer speciaal ledenfeest dat zal
steeds in de herinnering zal blijven als de “corona-editie”.
Familienieuws
1.

Op 4 november 2021 overleed ons medelid Willy Verworst.
Willy was zowat 45 jaar actief in het amateur filmcircuit. Zijn voorkeur
ging uit naar speelfilms. Hij maakte er een kleine 130, waarvan 3 grote:
‘Moord op bestelling’, ‘Lisa en ‘Het spook van het Zennegat’. Daarnaast
realiseerde hij één reportage over de laatste grote watersnood in
Heffen. Twee jaar geleden maakte hij met Jan Smets nog een remake
van dat unieke tijdsdocument.
We wensen Louisa en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
2. Op 7 december werden Ivo en Agnes weer opa en oma, van een kleinzoon: Gustave.

Een dikke proficiat aan de kersverse grootouders!

Algemene vergadering
We hadden de algemene vergadering gepland op 21 januari, samen met de nieuwjaarsreceptie.
Omdat die receptie niet mag doorgaan, wordt ook de algemene vergadering verplaatst naar een
nog nader te bepalen datum.
Mogelijk doen we dat weer schriftelijk zoals verleden jaar?
Bestuurswissel
Een bestuurswissel (verschuiving) is in de maak. Die moet uiteraard goedgekeurd worden op een
algemene vergadering. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
Kalenderplanning 2022 (onder voorbehoud!)
- Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering
- Wijnmakersavond
- Toneel
- Proclamatie Nationale wijnkeuring
- Algemene vergadering VAW (Aartselaar)
- Bezoek whiskystokerij (Blaasveld)
- Bezoek Jodenkwartier (Antwerpen)
- Kampeervierdaagse Zeeland
- Wijnmakersavond
- Stadsbezoek (Zoutleeuw?)
- Wijnmakers BBQ
- Fietstocht
- Wijndriedaagse (G.-H. Luxemburg)
- Verbroedering met Wijngaardsberg
- Ledenfeest

21 januari
10 februari
… maart
20 maart
23 april
… april
… mei/juni
9-12 juni
… mei of … juni
24 of 31 juli
20 of 27 augustus
11 of 25 september
14-16 oktober
… oktober
19 of 26 november
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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 2022.

