
Basbazuin 31    Nieuws van oktober 2020 

 

Slachting Varken 

 

       
 

“Op 4 oktober, Werelddierendag (Haen/Evers) is het Varken geslacht. 
Vele munten heeft de Keizer mogen tellen van groot naar klein. 

Het betrof niet alleen de huidige muntsoort maar ook enige uit een (ver) verleden; het 

Gilde wordt/is oud? Een 1-Guldenmunt met de beeltenis van  Koningin Juliana en een  

1-centmunt met dezelfde beeltenis. Ook de Nederlandse Antillen waren rijk 

vertegenwoordigd: een munt van 5 cent.  

Hiernaast trof hij enige "vreemde briefjes" aan: een biljet van 10.000 Turkse Lira,  

een biljet van 50.000 Turkse Lira en een biljet van 100 Kroatische Dinar/Kuna. 

Hij is zeer benieuwd wie de gulle gever is geweest of gevers zijn geweest. 

Zich al rijk rekenend toog hij naar het GWK. 

Tot zijn grote teleurstelling bleken de biljetten niets (meer) waard te zijn. 

Dan alleen nog maar de geldige munten bij de RABO-bank storten. 

Over de opbrengst zal door Deken-Penningmeester Theo t.z.t. verslag worden gedaan”. 
  Citaat van Keizer Peter-Paul 

 Een bericht van Boerke Mutsaers ten tijde van Corona: 

 
“Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september jl. omtrent het Corona-virus zijn dit de nieuwe maatregelen 
die betrekking hebben op het verenigingsleven bij Boerke Mutsaers. 
Tijdens de bijeenkomsten zit iedereen die niet schiet aan een tafel van max. 4 personen. 
Om 22:00uur moeten wij dicht zijn, dat betekent dat er om 21:30 wordt afgerekend. Jullie kunnen dan opruimen en 
uiterlijk om 21:45u moet iedereen weg zijn”.               Citaat uit een brief van Anouk en Team Boerke Mutsaers. 

Wij hebben dit nu 2X zo gedaan. We beginnen te schieten om 20:00 uur! Kom op tijd! 

 

Erfgoed Tilburg 

 

Sinds 1 oktober 2020 staat ons Koninklijke gilde, als nieuwe partner vermeld op de 
website van Erfgoed Tilburg, met Logo; deze als een mooie donkerrode Sebastiaan.  

Theo heeft op de website van het gilde een link gemaakt naar Erfgoed Tilburg. 
                   OS-CB 091020 


