
 

 

 

 
Beste leden, 
 
Het jaar 2020 loopt op z’n eind, een jaar waarin veel gebeurt en we nog steeds 
beperkt zijn in ons doen en laten. Maar er gloort licht aan de horizon nu er binnenkort 
diverse vaccins beschikbaar komen en er begin volgend jaar begonnen kan worden 
met inenten. We zullen zien hoe het zal verlopen. 
 
In 2020 hebben wij, vlak voordat de corona-ellende begon, op zaterdagmorgen 01 
februari onze eerste voorjaarsbijeenkomst gehouden in het verenigingsgebouw van 
vogelvereniging “De Drachtster Vogelvrienden” in Drachten aan de 
Noorderdwarsvaart 84b.  
Dit was tevens de laatste bijeenkomst in 2020. In heel vogel-houdend Nederland zijn 
vrijwel alle vogel-activiteiten afgelast.  
 
Slechts een enkele afdeling heeft het aangedurfd hun TT / keuring dusdanig ingekort 
door te laten gaan. Natuurlijk volgens de strikte regels van het RIVM en met 
toestemming van de veiligheidsfunctionarissen van de gemeentes waarin deze 
hebben plaatsgevonden.  
 
In de club hebben we te maken met lief en leed, zo is Theo Kijzer na meerdere 
behandelingen wachtende op de operatie die deze maand gaat plaatsvinden, de 
vooruitzichten zien er zeer gunstig uit. Met Jan van der Wal gaat het steeds beter, de 
behandelingen/medicatie hebben eindelijk resultaat. Poul Koster ondergaat 
binnenkort een plastisch cosmetische correctie, voor zijn afgezette oorschelp wordt 
kunst oorschelp aangezet. Harry Hoekstra meldde dat hij vanwege Parkinson zijn 
hobby moet beëindigen, dus heeft Harry zich afgemeld als lid. Andries Zandstra is 
herstellende hij probeert de draad weer op te pakken.  
Verder zijn een aantal leden en of hun huisgenoten op corona getest en hiervan 
moesten een aantal in quarantaine of in volledige isolatie vanwege de corona 
perikelen.  
Het bestuur wenst allen sterkte en beterschap. 
 
Het bestuur is inmiddels begonnen om voor 2021 een activiteitenprogramma op te 
zetten. Hoewel het nog lang niet zeker is hoe we er dan voorstaan hebben we toch 
gemeend om een aantal data vast te moeten leggen. 
 
Onze eerste bijeenkomst hadden op zaterdag 27 februari gepland, met als thema 
“Het samenstellen van kweekkoppels”. Echter door de aanhoudende corona- 
 



 
 
 
perikelen vinden we het nog niet verantwoord om deze bijeenkomst door te laten 
gaan. Wij verschuiven deze dag naar een andere datum komend jaar. 
 
Op zaterdag 15 mei willen we echt onze eerste bijeenkomst houden met als thema 
“verlichting en luisbestrijding in de kweekruimtes”, door Prof. Antoon Tijhuis. 
 
Op zaterdag 23 oktober willen we onze Jonge Vogeldag houden. We hebben 
hiervoor 2 keurmeesters uit het zuiden gevraagd. 
 
En als afsluiting van 2021 zijn we met onze SKNN-show te gast bij “Vogelvereniging 
Zanglust” te Noardburgum. 
 
In 2022 bestaat de club 10 jaar. Het bestuur is voornemens om in 2022 in Drachten 
een 2-daagse jubileumshow voor haar leden te organiseren. Aangezien wij dit jaar 
geen show kunnen houden, gaan we er dan een GROOTSE show van maken. 
 
Na overleg met Jan gaat hij een passend draaiboek in elkaar zetten. 
De datums (Inbrengen) do 1-12,  (keuring en opening) vr. 2-12 en (show en uitgeven) 
za. 3-12 hebben wij vastgelegd. 
 
Om leden in deze “stille” tijd toch te activeren, hebben we een fotowedstrijd 
georganiseerd. De opdracht was maak van uw mooiste in 2020 gekweekte kanarie 
een foto en stuur deze naar de secretaris. De foto worden, door onafhankelijke 
personen, beoordeeld op originaliteit en kwaliteit.  
Van de ingestuurde foto’s wordt een compilatie gemaakt en op de website geplaatst.  
 
De lay-out van de SKNN website is door Erik gerenoveerd, hij is nu bezig diverse 
artikelen te stroomlijnen. Inmiddels hebben meer dan 31.000 bezoekers de website 
bezocht. Er wordt zo te zien veel uit gedownload. 
 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat we een aantal nieuwe leden hebben 
mogen verwelkomen, helaas hebben de afgelopen weken een aantal leden moeten 
afmelden omdat ze vanwege hun gezondheid hun hobby niet meer kunnen 
uitoefenen, ook zijn er twee leden op andere vogels overgegaan.  
 
Hoe het de komende tijd zal gaan met de corona pandemie 
is moeilijk in te schatten. Wat 2021 daarom voor ons zal gaan 
betekenen is nog onduidelijk als het gaat om onze activiteiten e.d.  
 
Het bestuur probeert u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van eventuele 
ontwikkelingen via nieuwsbrieven. 
 
Het bestuur wenst u en uw dierbaren fijne feestdagen en goede jaarwisseling toe en 
hopelijk zien we elkaar in 2021 gezond en wel terug op een van onze activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet van; 
 
Jan, Gert, Koeno, Erik en Riekus. 
 
Het bestuur SKNN 
 
 


