
 

        Lage Zwaluwe, december 2015. 

        Nieuwsbrief  12, 2e jaargang. 
 

 
 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Als bestuur wensen wij u gezellige Kerstdagen, een fijne en gezonde jaarwisseling en voor het jaar 2016 een prachtig 

kweekseizoen met vele gezonde jonge vogels. 
 

Wat laatste wetenswaardigheden van 2015 voordat we het nieuwe jaar 2016 ingaan.  
 

Ringen bestellen en ledenadministratie. 
 

Met de ledenadministratie is een begin gemaakt met een nieuwe manier van aanpak. Twee van de leden van het 

hoofdbestuur, de heren Ruud van Schaik en Anton Schreuders gaan de totale administratie voor hun rekening nemen. 

NEF, in de persoon van Menno van Wieren, is vanaf 1 januari 2016 daarvoor niet meer het aanspreekpunt voor de 

Parkieten Sociëteit. In de colofon achter in het maandblad staat de informatie over aan wie u een vraag moet richten 

en over de beschikbaarheid van deze twee hoofdbestuursleden. Ook voor hen is het namelijk vrijwilligerswerk naast 

andere dagelijkse werkzaamheden en zij zijn daarom niet de hele dag beschikbaar.  
 

Ook de nieuwe manier van ringen bestellen gaat al heel goed. De meeste ringen voor 2016 zijn al bij de leden.  

Slechts enkelen - abonnees die niet (goed) met een computer overweg kunnen - vragen nog een bestelformulier aan. 

Vraag gerust een kennis of familielid om u te helpen om via een computer te bestellen. 
 

Onze feestavond. 

Op zaterdag 16 januari 2016 in De Lanteern, Dorpsstraat 119 in St.Willebrord. 

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. voor het buffet en enkele drankjes 

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. 
 

Beurs 

Op Zondag 13 december houden wij deze van 9 tot 12 uur. 

Wanneer jullie blijven komen en vogels meebrengen blijft het nuttig en gezellig om de beurzen te organiseren. Er 

zijn bij elke beurs diverse handelaren aanwezig. Dus breng de vogels mee die u over hebt en misschien zijn de vogels 

die u nog zoekt wel op de beurs aanwezig. 
 

Onze hoofdsponsor Kees Zagers is bij al onze beurzen aanwezig en alle zaken op vogelgebied kunt u er 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.  
 

In december houden wij geen ledenvergadering. 

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.  

 
 

 
 

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.  

mailto:mvbenthem@home.nl
http://pswb.nl/site
mailto:ps.wb@hotmail.com

