
 

        Lage Zwaluwe, februari 2017. 

        Nieuwsbrief  2, 4e jaargang. 
 

 
 

 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Nog even en het nieuwe kweekseizoen staat weer voor de deur. Wij wensen u allen dan ook 

weer een goed kweekjaar toe.  

En veel plezier bij uw bezoek aan onze beurzen en ledenvergaderingen.  

Het jaarprogramma 2017 is daar altijd beschikbaar en staat weer op onze site www.pswb.nl. 
 

Maar allereerst een waarschuwing voor u allen. 

Wordt erg terughoudend met het plaatsen van (vogel) advertenties op marktplaats, vogel-

arena en vergelijkbare sites. Er is nu op erg veel plaatsen sprake van diefstal van vogels. 

En het heeft er alle schijn van dat dit vaak gebeurt na het plaatsen van een advertentie, al 

dan niet gevolgd door een bezoek van kijkers die niet kopen. Maar kort daarna zijn dan 

ineens ’s-morgens een aantal of alle kooien leeg na onaangekondigd “bezoek”. 

Een alternatief is er. Breng die vogels mee naar onze beurzen en biedt ze daar aan. U steunt 

daarmee uw vereniging en u krijgt niet onbedoeld ongewenste “kopers” aan huis. 
 

Onze aankomende beurs houden wij op zondag 12 februari. 
 

En de ledenvergadering weer op vrijdag 24 februari.  

Tijdens deze vergadering wordt door Etienne van der Stricht een lezing verzorgd over een 

van zijn vele bezoeken aan Australië waarbij u weer diverse vogels in het wild getoond 

worden.  

 

RABO Clubkas Campagne. 
 

In tegenstelling tot de melding in nieuwsbrief 1 van dit jaar, kan hiervoor nog niet gestemd 

worden. U hoort nog van ons wanneer dat wel mogelijk is. 

Dat kan tegen die tijd via de site van Rabobank de zuidelijke baronie; 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/de-zuidelijke-baronie  
 

Denk bij uw aankopen van vogelzaden en -artikelen ook eens aan onze hoofdsponsor Zagers. 

Zie onder andere de aanbieding hieronder. 

 

 
 

 

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.  

http://www.pswb.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/de-zuidelijke-baronie
mailto:ps.wb@hotmail.com

