
 

        Lage Zwaluwe, mei 2015. 

        Nieuwsbrief  5, 2e jaargang. 
 

 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant. 
 

 

 

Mei 2015. 

 

Op 16 en 17 mei gaan we met 21 van onze leden  een weekend naar 

Weltvogelpark Walsrode in Duitsland.  

Grote open vlucht hallen. Vele soorten parkieten, Papegaaien en 

Kaketoes uit alle werelddelen in ruime volières en een prachtige vrije 

vlucht vogelshow.  En prachtige tuinen waar de rozenperken in deze 

maand in volle bloei zullen staan. Dit wordt twee dagen genieten van 

zowel het park als met de leden van de groep onderling. U hoort 

tijdens de ledenvergadering in juni van ons hoe dat geweest is. 
 

Op vrijdag 17 april zijn wij met een delegatie van ons bestuur  

aanwezig geweest bij de Algemene Leden Vergadering van de 

Parkieten Sociëteit.  

Daar werd teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar en werden 

ideeën en voorstellen van alle afdelingen besproken.  

Het echt goede nieuws is dat het hoofdbestuur met 5 nieuwe leden is 

uitgebreid waardoor zij allemaal wat meer armslag krijgen om hun 

werkzaamheden voor u als abonnees te kunnen doen. 

Daarnaast werd gesproken over het verbeteren van de communicatie 

naar nieuwe leden en de verzorging van de ringen leveranties. Ook de 

administratie en de afhandeling van beiden moeten extra aandacht 

gaan krijgen, waarbij de nieuwe bestuursleden een belangrijke 

functie zullen gaan vervullen. In het maandblad worden wij over die 

ontwikkelingen en vorderingen zeker op de hoogte gehouden. 

 

In 2017 zal de Parkieten Sociëteit haar 50 jarig bestaan vieren. 

U wordt allen opgeroepen om ideeën voor een passend unieke 

activiteit of evenement aan te dragen.  

Dat kan rechtstreeks aan het secretariaat van het hoofdbestuur of via 

onze eigen secretaris dhr.P.Pattijn. 

 

Een dringende oproep aan alle leden.  
U bent de belangrijkste persoon om met uw ervaring en kennis 

mensen enthousiast te maken voor onze liefhebberij. Stimuleer de 

animo voor het lidmaatschap van onze vereniging bij uw kennissen 

die mogelijk al vogels houden of willen gaan houden. Meldt deze 

mensen aan als aspirant lid via onze secretaris. En mogelijk krijgen u 

en het nieuwe lid daarbij een aangename verassing. 

 

Beste liefhebbers en kwekers. 

De kweektijd is bij de meeste liefhebbers al weer begonnen. 

Bij sommigen zijn zelfs de eerste jongen al geringd. 

Andere koppels hebben alleen nog maar aanstalten gemaakt of 

komen door omstandigheden dit jaar niet aan broeden toe. 

Wij wensen jullie allen een succesvol kweekseizoen met mooie en 

gezonde jongen. 

 

Vogelbeurs deze maand;  zondag 10 mei van 9 tot 12 uur. 

 

Breng uw overtallige vogels weer eens mee naar de beurs en bied ze 

niet op internet te koop aan. Er zijn nog meerdere kwekers die vooral 

in deze tijd van het jaar op zoek zijn naar nieuwe aanwas of voor 

vervanging van uitval. U kunt dan ook weer een keertje persoonlijk 

in contact komen met andere kwekers.  

Een vriend of kennis zijn altijd welkom om kennis te maken met de 

liefhebberij of met verhalen van anderen. 
 

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. 

 

De firma Heesakkers zal in de zomermaanden juni, juli en augustus 

niet bij de beurs aanwezig zijn. 
 

Ledenvergadering; Vrijdagavond 29 mei, aanvang 20.00 uur. 
 

Deze avond neemt Piet Onderdelinden ons mee op bezoek bij diverse 

kwekers. Met prachtige beelden en dito verhalen zal hij ons 

meegeven hoe het bij andere kwekers met een grote diversiteit aan 

soorten toe gaat.  

Kom gerust naar deze vergadering en breng eens 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  

 

 
 

Firma Heesakkers      E-mail: info@firmaheesakkers.nl 

5469 EX Keldonk 

Nederland  Op woensdag gesloten of op afspraak 

Tel:  +31 (0)413 211784 KVK nr: 160.42.688. 

Fax: +31 (0)413 212600 Btw nr: NL8046.45.152B01 

 

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.  
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