
 

                  Lage Zwaluwe, september 2016. 

               Nieuwsbrief  6, 3e jaargang. 
 

 
 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

De vakanties zijn weer achter de rug en de meeste vogels zitten in de rui of zijn daar net 

doorheen aan het raken. Naar wat wij horen zijn er dit jaar veel jongen op stok gekomen. 

De eerste jongen zijn ook alweer van eigenaar veranderd of gaan de komende maanden een 

ander onderkomen krijgen.  

Het werk voor het verenigingsleven heeft voor ons als bestuur dit jaar in de vakantie op een 

laag pitje gestaan maar wij zijn inmiddels in jullie belang al weer volop aan de slag gegaan. 
 

Vanaf september starten wij weer met onze beurzen en ledenvergaderingen.  
 

- De eerstvolgende vogelbeurs na de zomervakantie wordt gehouden op zondag 11 

september. Laten we er met z’n allen voor gaan zorgen dat we vanaf deze start weer 

gezellige en drukke beurzen gaan krijgen  

Breng daarvoor allemaal uw jonge en/of boventallige vogels mee naar deze beurs. En 

maak daarmee dat wij een drukke beurs gaan beleven met - voor iedereen - een ruim 

aanbod van verschillende vogels. 
 

- De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 30 september. 

Dan komt dhr. Hans Wagenaar met een lezing met als titel; Beautiful Birds. 

 
Vogelportretten van veren. 

 

Meneer Kuiperij wil graag veren hebben van alle verschillende vogels. Hij maakt daarvan 

prachtige driedimensionale vogelportretten.  

Dit is de ideale tijd om die man aan pluimen te helpen. De vogels beginnen al volop in de rui te 

zitten en laten veel veren vallen. Verzamel ze per soort van groot tot klein, inclusief de donsveren. 

Informeer bij hemzelf hoe u hem daarna kunt helpen. 

Gert  Kuiperij, Bloemersstraat 17, 7009 CP Doetinchem 

Tel. 0314-341046 E-mail; inekekuiperij@hotmail.com 

 
 

 

 
 

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:inekekuiperij@hotmail.com
mailto:ps.wb@hotmail.com

