
 

        Lage Zwaluwe, februari 2016. 

        Nieuwsbrief  2, 3e jaargang. 
 

 
 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  

 
 

Een nieuw jaar met een nieuw kweekseizoen in aantocht en aantal meldingen van uw afdeling. 

Bij de jaarvergadering hebben wij weer een aantal leden in het zonnetje kunnen zetten die dit jaar 

25 jaar lid zijn van de PS. Daarvan komt later dit jaar een vermelding in het maandblad. 

 

Vogeldiefstallen. 

Een enkeling zal daar mogelijk al het slachtoffer van geworden zijn.  

Criminelen blijken graag gebruik te maken van de advertenties op de bekende vogelsites om een 

keer als geïnteresseerde en potentiele koper bij u naar uw vogels te komen kijken. Vaak blijkt dan 

achteraf dat er kennelijk ook heel goed gekeken is naar een manier om bij uw vogels te kunnen 

komen, waarna u enkele weken later of zelfs kort daarvoor ongewenst bezoek kunt krijgen. 

Ga niet paranoïde worden en laat uw bekenden gewoon bij u thuis komen.  

Maar om hiervan toch geen slachtoffer te worden kun je een aantal dingen doen. De zaak enorm 

goed beveiligen, hoewel ze ook daarmee vaak geen moeite hebben. Geen vogels meer te koop 

zetten op deze sites. Of dat wel doen maar dan geen adres meer meegeven op die site of bij 

telefonisch contact. Vraag naar wat zij graag willen hebben en spreek af dat zij die vogels kunnen 

komen bekijken tijdens een vogelbeurs. Daarmee bereikt u dat ongewenste gasten niet bij u aan de 

deur komen en doet u uzelf en uw vereniging een plezier. U komt dan weer een keer in contact met 

andere leden en uw vereniging krijgt weer meer bezoekers en vogels op de beurzen. 

 

Vanaf 2016 gaan wij beurzen en ledenvergaderingen organiseren van september t/m april. Een 

nieuw jaarprogramma is verkrijgbaar bij de ledenvergaderingen en bij de beurzen. Op onze site 

www.pswb.nl  vind u de data en sprekers onder het kopje “Jaarprogramma 2016”.  

 

Op zondag 12 juni gaan wij een dagtrip organiseren naar park Pairi Daiza in België. 

Vraag bij de beurs of tijdens een ledenvergadering naar de details en meldt u tijdig aan. 

 

De volgende vogelbeurs wordt gehouden op 14 februari en de ledenvergadering op 26 februari 

waarbij Fred Rönitz ons meeneemt op safari naar Kenia. 

 
 

 
 

PS; In het belang van uw privacy worden de mailadressen van de andere geadresseerden afgeschermd. 

Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u zich hiervoor juist aanmelden?   

Een mailtje aan onze secretaris via ps.wb@hotmail.com en uw mailadres wordt van de lijst verwijderd of er aan toegevoegd.  

http://www.pswb.nl/
mailto:ps.wb@hotmail.com

