ACTUALITEIT EN TOEKOMST

Ik beschik niet over een glazen bol, maar toch ga ik
mij even aan een voorspelling wagen. Wanneer u dit
schrijfsel leest zijn al heel wat maatregelen tegen
het coronavirus achter de rug. Of is de hele
pandemie verleden tijd?
Wellicht komt deze terug in wat verteld wordt, met
ups en downs. Het zal er toch een keer moeten van
komen denk ik. Vorige zomer waren we allen een
beetje naïef toen ons het ‘rijk der vrijheid’ werd beloofd.
Maar helaas, een nieuwe golf deed ons ei zo na opnieuw in ons kot blijven.
Spuitjes (nu al aan de vierde bezig) en QR-codes verdelen onze maatschappij tot
in onze vrienden- en familiekringen toe.
Mensen leven op hoop en met zwartkijkers raken we niet vooruit.
Er zijn echter wel genoeg actuele punten om zwartkijkers helemaal de boel de
verkeerde kant te laten inslaan.
De Russen zijn begonnen met de inval in Oekraine, de Chinezen zitten
vervaarlijk dicht bij de Australiërs en in Wit-Rusland zit ook een halve zot ergens
aan knopjes te draaien. Het is geen virus, het is een grote dreiging van oorlog op
grote schaal waartegen we opkijken. Of… keren we meer dan veertig jaar terug
en gaan we opnieuw een nieuwe koude oorlog tegemoet?
De inflatie swingt de pan uit, de hoogste in zeventig jaar, brandstoffen, vloeibare
of gasvormige, kosten drie keer meer dan we willen. En de houtstoof mag ook niet
meer worden aangestoken want da’s nog veel slechter dan sigaretten roken. Uw
dieselbakje is nergens meer welkom, maar waar we de stroom voor onze Tesla’s
en andere plug-in hybrides moeten halen is een raadsel. Probeer maar eens van
de kust naar de Ardennen te rijden met een elektrische wagen. Men verliest al
direct drie dagen van z’n verlof alleen al om de batterijen op te laden. Al heeft de
wind er de laatste dagen voor gezorgd dat er voldoende stroomvoorziening was.
Een beetje te veel zelfs.
Gelukkig kwam er bij mij geen schade voor.
We moeten de banken bijna betalen om onze spaarcenten te mogen stockeren en
de waarde ervan verdampt sneller dan een natte scheet in een onderbroek…
En toch hebben we weer ergens een lichtpunt; de dagen lengen, lokalen zijn de
klok rond heropend, de bar is gevuld, onze vinken worden opgekooid en hier en

daar is al wat zang te horen van de vogels die voor de wedstrijden bestemd zijn.
Voorzangers zijn al sedert Kerst actief.
Een nieuwe lente breekt aan en met de jaarlijkse algemene vergadering gaat het
vinkenseizoen steevast van start. Helaas gaat die dit jaar ook weer door in de
vorm van een toespraak van onze nationale voorzitter Gino die via FB te
beluisteren is.
Is het speelterrein al aangevraagd? Onze sponsors zijn op de kalenders ingevuld,
ledenvergaderingen worden in maart gehouden voor het uitdelen van de
bondslidkaarten en kalenders. De regels krijgen een laatste check-up.
Kortom, we zijn terug van nooit te zijn weggeweest, zoals altijd.
Beste groeten en een succesvol speelseizoen gewenst.
Dirk Jonckheere

