
Basbazuin 32                   Herfst en Corona in november 2020 

 

  

                                              Onze patroonheilige Sint Sebastiaan, hier afgebeeld  

                                              op het vaandel, kan ons - als de pestheilige - ook in  

                                              deze huidige pandemie, troost en hoop bieden.                                                                                                                                     
                                                

                                              Ook al ontmoeten wij elkaar op onze schietavonden 

                                              weer even niet, toch is er op de achtergrond van alles 

                                              gaande. Er zijn twee mails van het Kwartier van  

                                              Oirschot en een van de Rabobank. 

                                              Deze mails worden/zijn aan u apart gestuurd. 

                                               

                                              De Rabo Clubsupport actie heeft ons gilde 

                                                 € 262,02 opgeleverd. 

                                                     Dank aan allen die gestemd hebben. 

 

 
 

De Wildvorst verschieting staat gepland op zaterdag 13 december 2020. 

Uiteraard kunnen we nu niet inschatten of dit door zal gaan. Laten we deze datum vrij 

houden. U hoort op tijd of het wel of niet door zal gaan. Laten we hopen van wel. 

 

 

4 november heb ik een bericht 

gestuurd aangaande het sluiten 

van ons Gildehuis.   

Laten we Ray en de zijnen steunen, 

door een berichtje te sturen of door 

lekkere gerechten af te halen.      

 
Hopelijk bent u allen gevrijwaard van Covid 19. Er kan nu heel veel niet. Toch kan 

het zijn dat u het naar uw zin heeft en misschien zelfs wel tijd tekort komt en geniet 

van eenvoudige, kleine dingen. 

We kunnen met elkaar bellen, appen, mailen en in kleine aantallen elkaar bezoeken.  

We kunnen ons overgeven aan de rust die er nu toch ook is. 

Het is nu herfst met regen, storm, kou en zon. De natuur gaat gewoon door. 

Hoe leuk is het om een klein vogeltje aan een zaadballetje te zien hangen, of een 

badje zien nemen in een drinkbak, of een eekhoorntje met een nootje, waarvan hij 

over een half jaar niet meer weet waar hij die verstopt heeft en kun je zomaar een 

notenboom kweken. Aangezien wij allen tot de ouderen behoren en vooral veel 

‘moeten’ bewegen kunnen we buiten lopen o.a. door de knisperende bladeren. 

 
In ieder geval valt er genoeg te lezen, zoals de mails en deze Basbazuin.  
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