
 
 

Lage Zwaluwe, januari 2015. 

Nieuwsbrief  1, 2
e
 jaargang. 

 
 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

Geef  uw vragen of onderwerpen waarover u informatie wilt aan ons door zodat wij dit kunnen opzoeken.  

Dan kunnen wij die in de nieuwsbrief opnemen en houden wij onze nieuwsbrief interessant voor jullie allemaal. 
 

De maatregelen m.b.t. de vogelgriep zijn opgeheven en rustiger 

tijden lijken weer aan te breken. 
 

Onze eerste vogelbeurs in 2015  gaan we houden op; 

zondag 11 januari van 9 tot 12 uur. 
 

Breng uw vogels mee naar de beurs en bied ze eens niet op internet 

aan. U kunt dan ook weer een keertje persoonlijk in contact komen 

met andere kwekers. Ook een vriend of kennis zijn welkom. 
 

De firma’s Zagers en Heesakkers zijn bij onze beurzen aanwezig en 

bij hen 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. 
 

Deze maand houden wij onze jaarvergadering  

op vrijdagavond 30 januari, aanvang 20.00 uur. 

 

Op deze avond wordt teruggeblikt op het achter ons liggende jaar, 

worden de jaarverslagen van onze secretaris en penningmeester 

doorgenomen en toegelicht en worden de jubilarissen gehuldigd. 

Ook wordt vooruitgekeken naar de opzet voor het jaar 2015.   

Denk daarbij aan de beursdata, de planning met de sprekers tijdens 

de geplande ledenvergaderingen, de feestavond op 17 januari en het 

reisje naar vogelpark Walsrode op 16 en 17 mei. 

 

Meer gegevens over de beurzen en de vergaderingen vind u op onze 

website.  http://pswb.nl/site  

 

Mondial /COM 2015 in Autotron Rosmalen, 

 22 t/m 25 januari 2015. 
 

Voor de Nationale Show van de Parkieten Sociëteit konden uw 

vogels gratis worden ingeschreven tot 15 december. 

Let ook op de laatste berichtgeving hierover in het maandblad. 

Voor nadere gegevens voor deelname aan de COM, lees die site.  

http://mondialcom2015.com  
 

Helpende handen gevraagd!   

Laat zien wat wij als leden van PS West Brabant nog steeds in onze 

mars hebben en meldt u aan om een paar keer mee te gaan helpen in 

Rosmalen. Vele handen maken licht werk en ook hier. 

 

Laat even weten wanneer je kunt en wilt komen helpen; 

Voor de opbouw; woensdag en donderdag 14 en 15 januari. 

Voor een van de voerploegen; van 16 t/m 25 januari 

Voor het afbouwen;  zondag 25 en maandag 26 januari.  

Opgeven alsnog graag met een mail naar;  p.g.pattijn@online.nl. 
 

Dan graag aandacht voor uw opgave voor de feestavond 2015. 

U heeft daarover een afzonderlijke nieuwsbrief gekregen. 

Geef ons even uw reactie – liefst uw opgave voor deelname -  door. 
 

Mocht u op voorhand geïnteresseerd zijn in deelname aan het reisje 

naar Walsrode. Daarvoor kunt u zich al aanmelden via de secretaris. 

Nadere gegevens volgen zodra die definitief zijn. 

 
 

 

 

 
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.  
Onze website; www.pswb.nl  
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