
 

        Lage Zwaluwe, november 2015. 

        Nieuwsbrief  11, 2e jaargang. 
 

 
 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Het verenigingsjaar 2015 loopt op zijn eind. 

Er is dit jaar door alle vrijwilligers en de bestuursleden  weer veel werk verricht om het voor u naar de zin te maken, 

zowel bij de beurzen als tijdens de ledenvergaderingen. Om de beurzen en ledenvergaderingen ook in het jaar 2016 

interessant te houden voor iedereen hebben wij wel jullie nieuwe en leuke ideeën nodig. Dat kunnen ook manieren 

zijn om de beurzen mee aan te vullen of sprekers die u elders meegemaakt hebt en die u in elk geval aangesproken 

hebben. Geef die ideeën aan ons door. Wij zien ze graag komen.  

 

Onze FEESTAVOND wordt gehouden op zaterdag 16 januari 2016. 

Voor deelname dient u zich vóór 13 december per mail of telefonisch aan te melden bij onze penningmeester; 

Miriam van Benthem. Mailadres; mvbenthem@home.nl of mobiel 06-15530607. 
De eigen bijdrage is € 22,50 p.p. Dat bedrag kunt u contant bij haar betalen of overmaken naar bankrekening  

Nummer: NL60 RABO 0148 6286 80 t.n.v. Penningmeester PS West Brabant.  

Zet daarbij; Feestavond 2016 en uw naam. 
 

Vogelbeurs 

Zondag 8 november van 9 tot 12 uur. 

Na een zeer drukke en geslaagde beurs in september en oktober wordt die ook deze keer zeker weer interessant. 

En nog beter wanneer ook leden, die vaak denken dat het voor hen niet interessant genoeg is, toch weer eens een 

keertje komen. En breng dan meteen de vogels mee die je over hebt. Misschien zijn er ook wel vogels op de beurs 

waar jij nog net naar op zoek bent. Wanneer jullie blijven komen en vogels meebrengen blijft het nuttig en gezellig 

om de beurzen te organiseren. Er zijn bij elke beurs ook diverse handelaren aanwezig.  
 

 

Onze hoofdsponsor Kees Zagers is bij al onze beurzen aanwezig en bij hem kunt u allerlei zaken op vogel- gebied 

aanschaffen zoals zaden, broedblokken en veel van de goederen die voorheen door de firma Heesakkers werden 

meegebracht. 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.  
 

Ledenvergadering;  

Vrijdagavond 27 november, aanvang 20.00 uur. 

Door onze voorzitter wordt een presentatie gegeven met dia’s en filmbeelden van de reis door Noord, West en Zuid 

Australië.  Het beloofd een interessante avond te worden met beelden over de grote diversiteit in de natuur, en 

diverse kaketoe soorten en parkieten in de vrije natuur. Breng gerust een buur, familielid of andere kennis mee.  

Meer gegevens over de beurzen en de vergaderingen vind u op onze website.  http://pswb.nl/site  
 

Ledenwerving. 

Om ledenwerving voor u en het nieuwe lid aantrekkelijk te maken krijgt U bij aanmelding van een nieuw lid 

eenmalig € 10,00 en het nieuwe lid krijgt voor het eerste jaar van het lidmaatschap een korting van € 10,00.  

 
50 jarig jubileum Parkieten Sociëteit.   
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. DENK MEE EN LAAT ONS UW IDEEËN HOREN. 

 
 

 
 

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.  
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