
 
     

 

     Lage Zwaluwe, april 2015. 

     Nieuwsbrief  4, 2e jaargang. 
 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant. 
 

 

APRIL 2015. 

De kweektijd komt eraan. Soms nog enkele koude dagen maar het is 

duidelijk te merken dat het voorjaar onderweg is. 

Enkele vogels zijn al begonnen en hebben de blokken al flink op de 

kop gezet of hebben al hun eerste ei(eren) gelegd. 

Bij anderen is de man of de pop al verder dan de andere vogel en is 

het nog even wachten op de eerste gang naar het nestblok. En dan 

maar hopen dat geen van beiden te fel wordt en de ander dood jaagt. 

Allemaal een mooi kweekjaar toegewenst. 

 

Onze vogelbeurs gaan we deze maand houden; 

op zondag 12 april van 9 tot 12 uur. 
 

Breng uw vogels mee naar de beurs en bied ze eens niet op internet 

aan. Er zijn nog meerdere kwekers die op zoek zijn naar nieuwe 

aanwas. U kunt dan ook weer een keertje persoonlijk in contact 

komen met andere kwekers. Wel zo interessant in deze periode zo 

aan het begin van het nieuwe  kweekseizoen.  

Ook een vriend of kennis zijn altijd welkom. 
 

De firma’s Zagers en Heesakkers zijn bij onze beurzen aanwezig en 

bij hen kunt u allerlei zaken op vogelgebied aanschaffen. Goederen 

die u telefonisch of via hun website  bestelt brengen zij voor u mee 

naar de beurs.  Zie ook de aanbieding in hun advertentie hieronder. 
 

Deze maand houden wij onze ledenvergadering 

op vrijdagavond 24 april, aanvang 20.00 uur. 
 

Deze avond komt Etiënne v.d.Stricht uit België ons laten genieten 

van zijn laatste nieuwe film over Australië.   

Kom gerust naar de vergadering en breng een collega kweker mee.  

Is die nog geen lid, geen probleem. Hij/zij is altijd welkom en 

misschien bevalt het zo goed dat er een nieuw lidmaatschap uit 

voortkomt. Aanmelden kan altijd bij onze secretaris Pierre Pattijn. 
 

Meer gegevens over de beurzen en de vergaderingen vind u op onze 

website.  http://pswb.nl/site  

 

Op 16 en 17 mei gaan we met een groep van onze leden  een 

weekend naar Weltvogelpark Walsrode in Duitsland.  

Twee dagen in een paradijs vol belevenissen. Prachtige tuinen waar 

zeker rond deze tijd de rozen in volle bloei zullen staan. Grote open 

vlucht hallen, vele soorten parkieten, Papegaaien en Kaketoes uit alle 

werelddelen in ruime volières en een vrije vlucht vogelshow.  

Er zijn ongeveer 4000 verschillende vogels te zien in 675 

verschillende soorten. 

Het wordt twee dagen genieten van zowel het park als met de groep 

leden onderling. 
 

Op vrijdag 17 april gaan we met een delegatie van het bestuur 

deelnemen aan de Algemene Leden Vergadering van de Parkieten 

Sociëteit. Daar wordt teruggekeken naar het afgelopen 

verenigingsjaar en worden ideeën en voorstellen van alle afdelingen 

besproken. We hebben zelf al vragen en voorstellen ingebracht maar 

mocht u op het laatste moment nog vragen hebben, stel ze dan via de 

mail aan onze secretaris, dan kunnen we die nog meenemen. 
 

De Wet Dieren en het Besluit Houders van Dieren  
Deze houden menigeen in deze tijd flink bezig.  

Er is inmiddels een eerste positief lijst m.b.t. zoogdieren uitgebracht. 

De betrokken partijen verschillen op onderdelen flink van mening 

met het Ministerie. Over die eerste lijst wordt op dit moment dan ook 

volop discussie gevoerd tussen de vertegenwoordigers van het 

Ministerie, diverse deskundigen en het Platform Verantwoord 

Huisdierenbezit, kortweg PVH.  

Dit platform bestaat uit afgevaardigden van de vele betrokken 

verenigingen die onze belangen met verve verdedigen en met 

voorstellen en argumenten wijzigingsvoorstellen bespreekbaar 

maken.  

Wanneer hierover concrete zaken te melden zijn zult u daarvan in het 

maandblad van de Parkieten Sociëteit op de hoogte worden gebracht. 

Eerdere meldingen zijn zinloos omdat zij slechts kunnen leiden tot 

zinloze discussies en ongefundeerde stemmingmakerij. 

Houdt rust en verspreid geen indianenverhalen.  

Daar is niemand bij gebaat. 

 

 

 
 

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 enkel mailtje aan onze secretaris via p.g.pattijn@online.nl  en uw mailadres wordt van de lijst verwijderd of er aan toegevoegd.  

http://pswb.nl/site
mailto:p.g.pattijn@online.nl

