
 
 

Lage Zwaluwe, februari 2015. 

Nieuwsbrief  2, 2
e
 jaargang. 

 
 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Geef  uw vragen of onderwerpen waarover u informatie wilt aan ons door, zodat wij dit voor u kunnen opzoeken.  

Dan kunnen wij die vragen en antwoorden in de nieuwsbrief opnemen en houden wij onze nieuwsbrief interessant voor jullie allemaal. 
 

FEBRUARI 2015. 

 

Tot op heden zijn gelukkig geen nieuwe gevallen van de vogelgriep 

geconstateerd en lijken normale tijden weer aan te breken. 

Onze vogelbeurs gaan we deze maand houden op; 

zondag 8 februari van 9 tot 12 uur. 
 

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 februari, aanvang 20.00 uur. 

 

De feestavond 2015 werd een fantastische avond. 

Ongeveer 80 personen hadden gereageerd op de afzonderlijke 

nieuwsbrief , zijn aanwezig geweest en hebben genoten. 
 

Wij gaan dit jaar weer een weekend naar vogelpark Walsrode en wel 

op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015. Mocht u op voorhand 

geïnteresseerd zijn in deelname aan het reisje naar Walsrode, dan 

kunt u zich daarvoor nu al aanmelden via de secretaris.  

Nadere gegevens volgen zodra die definitief bekend zijn. 

 

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

website.  http://pswb.nl/site  

 

Mondial /COM 2015 in Autotron Rosmalen, 

 22 t/m 25 januari 2015. 
 

Deze COM is inmiddels alweer achter de rug en er kan teruggezien 

worden op een geslaagd evenement. 

Bekijk voor de resultaten van de wereld tentoonstelling  hun site.  

http://mondialcom2015.com  
 

Ook de Nationale Show van de Parkieten Sociëteit was iets waar 

met trots op terug gekeken mag worden. Zie hiervoor ook de 

toelichting en  uitleg van de voorzitter van de PS in ons maandblad. 
 

Helpende handen werden gevraagd!   

De oproep aan u allen heeft geleid tot het aanbod van meerdere 

leden vanuit West Brabant die zijn komen helpen.   

Deze personen hebben samen met leden van het Hoofdbestuur en de 

afdelingen Twente, Drenthe, Noord-Holland en Oost Brabant ijverig 

hun steentje bijgedragen en laten zien wat wij als leden van PS West 

Brabant nog steeds in onze mars hebben. Daarbij is tijdens die dagen 

een breed gedragen wij-gevoel ontstaan dat kan zorgen voor een 

goede samenwerking voor toekomstige shows. 

 

Meerdere leden van PS West Brabant zijn tijdens de Mondial, maar 

ook bij de nationale show, in de prijzen gevallen.  

Wij gaan hier geen namen noemen omdat we dan de kans lopen dat 

wij ongewenst en onbedoeld iemand kunnen vergeten. 

 

Wij feliciteren hen allen wel van harte met de behaalde prijzen. 

 

 
 

 

 
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
http://mondialcom2015.com/
mailto:p.g.pattijn@online.nl

