Terugblik 2020 Vogelvreugd ’79 IJzendijke
Namens het bestuur van Vogelvereniging Vogelvreugd ’79 te IJzendijke willen wij alle
lezers en dan met name de vogelliefhebbers in Zeeuws Vlaanderen een mooi 2021
toewensen. 2020 was in vele opzichten een “ongewoon” jaar.
En op dit moment zijn we zeker nog niet van alle Corona maatregelen af. Een bijna
complete lockdown heeft het land weer deels stil gelegd.
Wij als bestuur van Vogelvreugd ’79 hebben ook bijna alle activiteiten in 2020
noodgedwongen moeten schrappen. We hadden in maart 2020 onze jaarlijkse
feestavond in ons clublokaal eetcafé Hofzicht. Het idee was om in april een
vogelbeurs te organiseren waar leden en niet leden dan vogels konden kopen en of
verkopen. Maar vooral als vogelliefhebbers gezellig samen te komen om over onze
mooie hobby te kunnen praten met elkaar.
Helaas konden we daar kort na onze feestavond een streep door zetten vanwege de
toenmalige lockdown. Zo veel mogelijk thuis werken en thuis onderwijs volgen was
opeens de standaard. Horeca dicht dus geen locatie voor de beurs.
We hebben geluk gehad dat de regels in augustus wat soepeler waren en onze
jaarlijkse fietstocht met afsluitend etentje binnen de toen geldende regels kunnen
realiseren. We waren helaas net niet binnen voor een flinke regenbui, maar dat
mocht de pret niet drukken en het eten smaakte daardoor misschien wel nog net iets
beter.
We hadden tijdens een ledenvergadering in augustus al vastgesteld dat onder de
toen geldende regels een tentoonstelling organiseren niet haalbaar was.
Maar niks doen tijdens het weekend van de tentoonstelling vonden we ook zonde.
We hadden dan bedacht zondag 25 oktober de beurs die in april gepland stond
alsnog te organiseren zodat we toch iets te doen zouden hebben die zondag.
Maar half oktober liep het met de besmettingen weer zodanig op dat er weer een
soort van lockdown kwam. Weer ging de horeca dicht, dus weer een streep door
onze beurs. Uiteindelijk bleek in heel Zeeland geen enkele tentoonstelling doorgang
te vinden en zelfs de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle begin 2021 is
inmiddels onmogelijk gebleken.
Veel liefhebbers hopen elk jaar op tentoonstellingen hun kweekresultaten te laten
zien en met mooie prijzen huiswaarts te keren.
We hadden als bestuur opeens eigenlijk tijd over, maar hebben niet stil gezeten.
We zijn al volop aan het plannen met een ledenvergadering, onze jaarlijkse
feestavond en hopen van ganser harte voor iedereen dat de horeca weer open mag
ergens na 19 januari. Hoe eerder hoe liever, vooral voor de horeca ondernemers die
het zwaar hebben gehad in 2020 en nog hebben tijdens dit schrijven.
Maar we hebben ook de tijd gehad om een website (met wat professionele hulp)
samen te stellen en dit willen wij natuurlijk ook graag met jullie delen. Op onze
website www.vogelvreugd79.nl kunt u informatie vinden over onze vereniging, links
naar andere vogelverenigingen in Zeeuws Vlaanderen en nog tal van andere
onderwerpen. Zo kunnen mensen vogels te koop aanbieden of als ze op zoek zijn
naar een bepaalde vogel dat op de site aangeven. Ook zijn er forums waar men
vragen op kan stellen over bijvoorbeeld kanaries, grasparkieten, vinken en noem
maar op.

Zoals jullie zien hebben we niet stil gezeten en we willen op deze manier ook laten
blijken dat wij als vereniging ondanks de corona perikelen vooruitkijken en hoepn dat
we met vaccinaties en discipline er samen voor kunnen zorgen dat we in de loop van
2021 weer steeds meer terug naar normaal gaan. Dat alle sportclubs hun activiteiten
weer kunnen opstarten en wedstrijden mogen organiseren, publiek weer welkom is
bij sport wedstrijden, de horeca weer open mag, kermissen en andere jaarlijkse
feesten weer doorgang kunnen vinden en we weer allemaal kunnen genieten van
leuke dingen die we graag doen in onze vrije tijd.

Wellicht tot ziens in het voorjaar in eetcafé Hofzicht Koninginnestraat 37 te
IJzendijke als we daar een beurs kunnen organiseren of op de rommelmarkt in juli en
ook op onze jaarlijkse tentoonstelling eind oktober is iedereen natuurlijk van harte
welkom.
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