
Basbazuin 33    Wildvorst      12 december 2020 

 

Wat een geweldig idee om op onze Wildvorstavond toch een Wildvorstdiner te kunnen 

nuttigen. Dank je wel en een groot compliment aan de Wildvorstcommissie, t.w. Mies, 

Marie-Louise, Theo en Keizer Peter-Paul. Kennelijk leidt Corona tot Creativiteit. 

 
 

Vanmiddag, vanaf 16:00 uur, konden we het diner afhalen bij onze Boer.  

Het enige was, dat we het zelf zouden opwarmen thuis. Maar dat zou ongetwijfeld lukken. 

Ik zou haast zeggen, natuurlijk was ik de eerste die wilde afhalen. Het was een vochtige, 

somber ogende namiddag, maar van binnen voelde ik al warmte. Gelukkig was er tijd, 

want ik was ook nog eens te vroeg, om even goed rond te kijken bij de Boer. 

 

 

                                                                     Te beginnen op het buitenterrein. 

 

                                                                      

                                                                     Er hingen hier en daar, leuke rode  
                                                                     vogelhuisjes. Of er vogeltjes in wonen 

                                                                     kon ik niet zien. Waarschijnlijk wel in 

                                                                     het komende voorjaar. 

 

 

                                                                     We wisten al dat we geen verschieting 

                                                                     binnen zouden hebben. Buiten wel? 

                                                                     Ook dat niet, helaas.  

                                                                     Alles was afgezet en daarbij  

                                                                     kwam nog dat het schijfje al van de  

                                                                     schutsboom af hing. 

 

 
                                                                     Dichterbij de ingang komend, ontdekte 

                                                                     ik, dat de officiële ingang donker en 

                                                                     gesloten was. Gelukkig was de deur 

                                                                     naar het restaurant wel open. 

                                                                                                                                          

                                                                   

 

                                                                           

 

 

 

Ook voor deze ingang viel er wat te zien. 
Een gezellig najaarstafareel heette ons 

van harte welkom.  

 

 

 

                                                                       

 

 

 



 

Het is toch heel bijzonder om te merken dat we een hechte broederschap zijn. 

Een aantal van ons hebben maaltijden opgehaald, bezorgd bij anderen en hen 

‘smakelijk eten’ toegewenst. 

Er zijn een aantal van ons, lekker bij elkaar gekropen, met in achtneming van de huidige 

regels, om samen te eten. Gezellig. 
 

En dan rond een uur of 6, als het echt donker is met kaarslicht en lampjes, samen eten 

en in gedachten met en bij elkaar zijn. Toch ontroerend. 

 

Wat ook bij het eten meegegeven werd, is de toepasselijke, indrukwekkende kerstkaart 

van het Gilde, door Theo en John gemaakt. In een andere envelop vonden we leuke 

kersthangers van KPP en Keizerin Marie-Louise. Hoe mooi kan het zijn. 

 

Ondanks deze intens moeilijke, rare, trieste, ingewikkelde tijd, zijn dit toch 

gebeurtenissen die ons goed doen. Waar we van kunnen genieten en we kunnen hopen 

dat we elkaar volgend jaar weer in levende lijven snel mogen zien. 

 
Nog een ding wil ik in deze Basbazuin nog aanstippen:  

 

“Ze” hebben het toch mooi en lekker voor elkaar gekregen om ons een bijzonder 

Wildvorstdiner in 2020 te serveren. Dank jullie wel Team Boerke Mutsaers. 
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