
 

        Lage Zwaluwe, april 2017. 

        Nieuwsbrief  4, 4e jaargang. 
 

 
 

 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

De lente is duidelijk waarneembaar weer terug in het land.  

Er zijn al op meerdere plaatsen jonge vogels of koppels die aan het broeden zijn.  

Wij wensen jullie een prachtig kweekseizoen met vele gezonde jongen. 

 

PS laatste nieuws  

GEWONNEN! POSITIEFLIJST 2015 EN 2017 VERNIETIGD!!! 

Lees verder op de site van de PS; http://www.parkietensocieteit.nl/ 
 

In alle afzonderlijke gebieden van de Rabobank gaat in april de Clubkas Campagne van start en er staat een 

fors budget ter beschikking van de verenigingen waarop de individuele leden hun stem kunnen uitbrengen.  

Dat bedrag wordt verdeeld over de verenigingen naar gelang het aantal stemmen dat er op wordt 

uitgebracht.  

Kort voor 1 april hebben jullie van Rabobank De Zuidelijke Baronie in een persoonlijke brief een stemcode 

ontvangen. Daarmee kun je van 6 april tot en met 18 april digitaal je stem uitbrengen op 

rabo.nl/dzb/rcc2017.  

Als Parkieten Sociëteit West Brabant zijn wij aangemeld voor en toegelaten om deel te nemen aan die actie 

van de Rabobank. Spreek ook je vrienden en bekenden aan die een Rabo rekening hebben en vraag ze om 

ons met hun digitale stem te steunen.  

Jullie horen na afloop van de actie van ons welk bedrag jullie stemmen voor onze vereniging heeft 

opgebracht.  
 

Onze volgende beurs houden wij op zondag 9 april. 
 

En de ledenvergadering op vrijdag 28 april.  

Tijdens deze avond komt de vanuit ons maandblad bekende Jos Hubers een lezing verzorgen. Hij neemt 

ons dan mee op de trip die hij in Zuid-Afrika heeft gemaakt.  

U mag verwachten dat hij ons gaat verrassen met prachtige beelden en dito verhalen. 

 

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

Maak daarbij dan ook gebruik van 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.parkietensocieteit.nl/index.php/43-laatste-nieuws-news-ticker/61-gewonnen-positieflijst-2015-en-2017-vernietigd
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