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Beste leden en vrienden van PS West Brabant. 
 

MAART 2015. 

Het kriebelt al enige tijd. We hebben weer een erg wisselvallig 

voorjaar. Maar er zijn ook al jonge bloemen en planten en de bomen 

beginnen alweer in de knop te komen. Het kweekseizoen staat weer 

voor de deur. Enkele vogels zijn al begonnen en 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.  Mogelijk dat dit 

al gebeurd is en je nog vogels tekort komt of dat je er nog hebt zitten 

die weg zouden moeten? Kom daarvoor of met die overtallige vogels 

naar de beurs. 

Onze vogelbeurs gaan we deze maand houden; 

op zondag 8 maart van 9 tot 12 uur. 

Houdt rekening met de wielerronde die dag. Parkeren is dan lastiger 

maar het best te doen in de wijk tegenover de Lanteern. 

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

aan. U kunt dan ook weer een keertje persoonlijk in contact komen 

met andere kwekers. Wel zo interessant in deze periode zo kort voor 

het nieuwe  kweekseizoen. Ook een vriend of kennis zijn 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 27 maart, aanvang 20.00 uur. 

Deze avond komt Drs. Bjorn Geeroms uit België ons voorbereiden 

op de kweek. Van hem mogen we vele leerzame feiten en 

wetenswaardigheden verwachten. Ook al bent u een kweker met 

jarenlange ervaring, er valt altijd wel iets te leren of op te steken. 

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

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

misschien bevalt het hem of haar 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  

Bezoek aan Weltvogelpark Walsrode. 
Wij gaan dit jaar, zoals al meerdere keren in de nieuwsbrief gemeld 

werd, een weekend naar vogelpark Walsrode.  

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 parkietensoorten, 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. 

Wij gaan daar heen op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015.  

We vertrekken op zaterdag 16 mei om 05.00 uur vanaf de Lanteern, 

Dorpsstraat 119 in St.Willebrord en zijn op zondagavond 17 mei 

tussen 23.00 en 23.30 uur daar weer terug.  

Op zaterdagmiddag brengen we een eerste bezoek aan het park 

waarna we ’s-avonds een dinerbuffet hebben in het hotel waar we 

ook met z’n allen overnachten.  

Een rondgang achter de schermen zit deze dag ook in de planning. 

Er is die avond dan ook volop gelegenheid om met elkaar de eerste 

ervaringen van die dag te delen bij een biertje of een lekker glaasje 

wijn. En voor diegenen die de dag al lang genoeg vonden staat het 

dan vrij om een warme douche te nemen en hun bed op te zoeken. 

Op zondagmorgen gaan we, na een gezamenlijk ontbijt, tegen 10 uur 

terug naar het park waar ieder dan op zijn eigen manier de dag kan 

invullen. Rond de klok van half 4 gaan we beginnen aan de thuisreis. 

Onderweg doen we een fijn restaurant aan om daar gezamenlijk een 

3-gangen diner te gebruiken.  

Zowel op de heen als op de terugreis worden pauzes ingebouwd om  

even de benen te strekken, een sanitaire stop te houden of om een 

kopje koffie of andere drank of versnapering te nemen.  

De kosten voor de bus voor de leden van PS West Brabant, die lid 

zijn geworden voor 1-1-2015, komen - zoals gebruikelijk - voor het 

overgrote deel voor  rekening van onze vereniging. De kosten voor 

dit weekend bedragen voor leden van PS West Brabant en hun 

partner € 150,- p.p. Voor Niet-leden bedraagt de prijs € 185, p.p.  

Leden die zich aangemeld hebben krijgen per mail/post nader bericht. 

Aanmelden kan nog met een mailtje naar  mjmvandeven@kpnmail.nl.  

 

 

 
 

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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