
 

                  Lage Zwaluwe, maart 2016. 

               Nieuwsbrief  3, 3e jaargang. 
 

 
 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Een nieuw kweekseizoen is in aantocht.  

Je zou het niet denken met dit wisselende weer maar aan de vogels is het al wel te merken. 

Mogelijk dat enkele van uw vogels zelfs al aan het nieuwe kweekseizoen begonnen zijn. 

Elk jaar opnieuw een prachtig gebeuren waar we ook telkens weer naar uitkijken. Pas echter op. 

Nachtvorst en enkele dagen met vorst kunnen het hele seizoen tot een vroegtijdig einde brengen. 

Let er op dat uw vogels bij strenge nachtvorst niet aan de gaas overnachten. 

Tenen kunnen dan zomaar afvriezen of fikse verwondingen oplopen. 

 

Let ook op het jagen van de mannen wanneer die al in broedstemming zijn terwijl de poppen nog 

niet zo ver zijn. Zorg ervoor dat het u geen kweekpoppen kost.  

Bedaar die mannen nog enige tijd door, indien nodig door extreem jagen, in de vleugel enkele van 

hun slagpennen er tussenuit te knippen. Die groeien met de rui weer aan en de poppen hebben iets 

langer rust en kunnen met de kweek beginnen wanneer zij er aan toe zijn.  

 

Veel succes met uw vogels en de kweek dit jaar en geniet van deze mooie tijd. 
 

 

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

een luxe touringcar heen en terug, entree tot het park en daarna  gezellig met z’n allen lekker 

dineren in een vooraf gereserveerd restaurant. Vraag bij de beurs of tijdens een ledenvergadering 

naar de details en meldt u tijdig aan. Er volgt binnenkort via de mail meer informatie. 
 

De vogelbeurs wordt deze maand gehouden op zondag 13 maart.  

De ledenvergadering op vrijdag 25 maart. 

Dhr. Etienne van der Stricht komt ons verrassen met een lezing over de Pantanal en Brazilië. 
 

Overleden vogels gevraagd door een preparateur.  

Laat even aan deze man weten wanneer u een dode vogel hebt die geschikt is om opgezet te 

worden. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden en u doet die man er een plezier mee.  

Neem dan contact op met: Doodgewoon, Michaelplein 8 5741 JR Beek en Donk Tel. 06-36193733 

doodgewoon@outlook.com 

 
 

 

 
 

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.  
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