
 

        Lage Zwaluwe, maart 2017. 

        Nieuwsbrief  3, 4e jaargang. 
 

 
 

 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Een enkeling van u heeft al vogels die op eieren zitten en bij anderen zijn al duidelijk de 

toenaderingen van de mannen naar de poppen waarneembaar. Ben attent op al te ijverige 

mannen en zorg er voor - bijvoorbeeld door knippen van slagpennen -  dat zij de poppen 

niet de dood in jagen. Wij wensen u allen een succesvol kweekseizoen 2017 toe.  
 

NOGMAALS een waarschuwing voor u allen. Een gewaarschuwd mens …….. 

Wordt echt erg terughoudend met het plaatsen van (vogel) advertenties op marktplaats, 

vogel-arena en vergelijkbare sites. Er heeft twee weken geleden in de regio Eindhoven 

alweer diefstal van vogels plaatsgevonden. Ditmaal Inca-, Geelkuifkaketoes en Buru 

Koningsparkieten. In dit specifieke geval is door de eigenaar niet te achterhalen of te 

bedenken waaraan hij dat ongewenst bezoek te danken zou kunnen hebben.  

Het heeft er echter alle schijn van dat dit vaak gebeurt na het plaatsen van een advertentie, 

al dan niet gevolgd door een bezoek van kijkers die niet kopen. Kort daarna zijn dan ineens 

’s-morgens een aantal of alle kooien leeg na onaangekondigd “bezoek”. 

 

Een alternatief is er. Breng die vogels mee naar de beurzen en biedt ze daar aan. U steunt 

daarmee uw vereniging en u krijgt niet onbedoeld ongewenste “kopers” aan huis. 
 

Onze aankomende beurs houden wij op zondag 12 maart. 
 

En de ledenvergadering weer op vrijdag 31 maart.  

Tijdens deze vergadering komt dhr. J.v.d.Neut, boswachter in het Nationaal park De 

Biesbosch een lezing verzorgen. U kunt wel raden dat deze man ons gaat verassen met zijn 

verhalen over de natuur. Denk daarbij ook aan de aanwezigheid van bevers en broedende 

visarenden in het park. 

 

 

Denk bij uw aankopen van vogelzaden en -artikelen ook eens aan onze hoofdsponsor Zagers. 

Maak daarbij dan ook gebruik van de aanbieding hieronder. 

 

 

 
 

 

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.  

mailto:ps.wb@hotmail.com

