
 

        Lage Zwaluwe, augustus 2015. 

        Nieuwsbrief  8, 2e jaargang. 
 

 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant. 
 

 

 

We zitten midden in de vakantietijd en een groot deel van de 

vogels hebben jongen op stok en / of zitten al weer volop in de 

rui. Kennelijk vanwege het rare voorjaarsweer zijn de kweek-

resultaten her en der echter flink verschillend van elkaar. 

 

Het verenigingsleven gaat ondanks de vakantie voor ons als 

bestuur en in het belang van jullie allemaal gewoon door. 

Daarom hieronder weer enkele meldingen.  

 

Ledenwerving. 

 

Zoals ook in onze vorige nieuwsbrief werd gemeld hebben wij 

U als lid  hard nodig om nieuwe leden aan te trekken. 

De belangrijkste persoon daarvoor bent uzelf omdat u met uw 

ervaring en kennis mensen kunt informeren en enthousiast 

kunt maken voor onze liefhebberij. 

Stimuleer de animo voor het lidmaatschap van onze 

vereniging bij uw kennissen die mogelijk al vogels houden of 

willen gaan houden.  

Meldt deze mensen aan als aspirant lid via onze secretaris.  

 

Om het ook voor u aantrekkelijk te maken krijgt U bij 

aanmelding van een nieuw lid € 10,00 uitgekeerd. 

Daarnaast krijgt het nieuwe lid voor het eerste jaar van het 

lidmaatschap een korting van eenzelfde bedrag van € 10,00. 

 

50 jarig jubileum Parkieten Sociëteit.   
 

In 2017 zal de Parkieten Sociëteit haar 50 jarig bestaan vieren. 

U wordt allen opgeroepen om ideeën voor een passend unieke 

activiteit of evenement aan te dragen.  

 

DENK MEE EN LAAT ONS UW IDEEËN HOREN. 

 

Vogelbeurs 

Zondag 9 augustus van 9 tot 12 uur. 

 

Steun uw vereniging en uzelf en breng uw boventallige vogels 

mee naar de beurs en bied ze niet op internet te koop aan.  

Achteraf zeggen; “Had ik mijn vogels maar mee naar de beurs 

genomen.” schiet niet op en is altijd een teleurstelling voor 

uzelf en ook voor andere kwekers of gegadigden die zoekende 

zijn.  

Niks is mooier dan een zaal met volle beurskooien waarin 

door u vogels te koop of te ruilen worden aangeboden. 

 

Onze hoofdsponsor Kees Zagers is bij al onze beurzen 

aanwezig en bij hem kunt u allerlei zaken op vogelgebied 

aanschaffen. 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. Print die 

uit en breng hem mee naar de beurs. 

De firma Heesakkers zal in de zomermaanden juni, juli en 

augustus niet bij de beurs aanwezig zijn. 

 

Ledenvergadering;  

Vrijdagavond 28 augustus, aanvang 20.00 uur. 

 

Een lezing door Nico Rosseel over parkieten en papegaaien 

die in Zuid-Afrikaanse collecties gehouden worden. 

Meer gegevens over de beurzen en de vergaderingen vind u op 

onze website.  http://pswb.nl/site  

 

PDD informatie dag in Veldhoven op 12 september 2015. 

Zie hiervoor de site; www.pddfonds.com  

En breng tegelijkertijd een bezoek aan het vernieuwde 

vogelpark de Zoo Veldhoven. 

 

 
 

Firma Heesakkers      E-mail: info@firmaheesakkers.nl 

5469 EX Keldonk 

Nederland  Op woensdag gesloten of op afspraak 

Tel:  +31 (0)413 211784 KVK nr: 160.42.688. 

Fax: +31 (0)413 212600 Btw nr: NL8046.45.152B01 

 

 

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 enkel mailtje aan onze secretaris via p.g.pattijn@online.nl  en uw mailadres wordt van de lijst verwijderd of er aan toegevoegd.  
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