
 

        Lage Zwaluwe, september 2017. 

        Nieuwsbrief  5, 4e jaargang. 
 

 
 

 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Wij hopen dat u allemaal ook dit jaar weer een fijne en gezonde vakantieperiode beleeft hebt.  

De rustperiode breekt weer aan voor onze vogels en zorgt voor u als liefhebber / houder weer voor vele 

voorbereidende werkzaamheden voor volgend jaar.  

Een groot aantal van de vogels zit inmiddels volop in de rui en bouwt alweer een nieuw verenkleed. 

Wanneer de kweekresultaten dit jaar naar tevredenheid geweest zijn en uw vogels, zowel de ouden als de 

jongen, er gezond bij zitten, zult u daar als liefhebber en houder ook weer volop van genieten.  

 

Denk nog eens aan uw bestuur en stel u graag zo snel mogelijk beschikbaar als 

kandidaat zodat wij in januari na de ledenvergadering niet met een probleem komen 

te zitten en een onoverbrugbaar tekort hebben. 
  

Onze eerstvolgende beurs houden wij op zondag 10 september 

Help ons als vereniging weer, net als andere jaren, om onze beurzen ook dit jaar weer tot een succes te 

maken. Zowel voor u als voor ons als bestuur omdat wij het voor onze leden, U, toch zo goed mogelijk 

willen doen. 

Dus breng uw vogels, jong en oud, die u wilt ruilen of verhandelen, mee naar deze beurzen. 

Hoe mee vogels hoe meer keuze en hoe aantrekkelijker het is om te komen. 
 

De ledenvergadering houden wij op vrijdag 29 september.  

Tijdens deze avond komt dhr. Lou Megens een lezing verzorgen over het gedrag van vogels. 

Hij laat ons dan kennismaken met zijn ervaringen door de jaren heen.  

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.  

 
U kunt daarbij dan ook gebruik maken 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.  

mailto:ps.wb@hotmail.com

