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Zwaluwstaart
nrachten.

Als dit clubblaadje uw brievenbus binnenglijd is hei;
jaar 1968 ínmiddels al weer ruim een maand oud. ..
\ïij wil-l.en.clan ook dit voorbfaá gebruiken om all-e l-eden en hun
gezinnen van,har,te toe,te wensen dat dit jaar hen in alle op-
zíchten zaL brengen wat ztj e,r yan verwachten"

Speciaal als vogelliefhebbers ïiensen wij ek.kaar graa€;

een goecl broedseizoen toe.
Nogmaals veel geluk gewenst in 19'68 voor uvÍ gezin en.]iefhebbcrij"
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Het Bes-tuur"
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In verband met binnen gelcomen klachten van enicele ledon'om oB 
"

vrijdagavond een leden vergaderíng of jaar"lergadering te be:ZoG::.

ken wegens nachtdiehstrheef t het bestuur: besloten de JaaTve.tga-
.derÍng ni,et op een vrijdagavond tffiaaT op e,gn,^dondertlagavoncl te
houden en wel op donderdag 15 februari a"soAanvang balË."*+gll-ï-,in.
plaats van acht uur.

Zoals u bekend kan zíyn hebben wij het vorig iaar geprobec::d Ín' '

verband met het 10 jarig bestaan van onze voreniging d: i:-strici-:-
tentoonstelling in Drachten ie houden
Het is ons echter niet gelukt,omdat de afdeling 'F::aneker ook

zijn tweede trustrrxn vierde en'de districtsccmmissaris van menir.s.

was dat Franeker meer aanspraak kon laten gelden op dc dist:::-cfs*'
tentoonstelling dan Drachtenrtemeer omdat Drachten reeds et'rd:r
een districtstentoonstelling had gehouden

Op verzoek van vele leden hebben wij voor 1968 opnieuvr de clrst:cic-bs-

tentoonstelling bij de districtscommissaris aangevrq4gd en dezc;

DI S TRI C TS TEN TO O NS TEII I NG.
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Mede in verband met nu reeds te'nen'dn maatnegelen wordt elk lid

-- verzocht de jaarvergadering op 15 februari *.*,t" bezoeken.
Mogen wij op uw aan$rezígheid rekenen?

Het bestuur.
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RATFFEISEN HTEN

52Kant. STATIONSI,EG 60

BOORNBERGUM

OPEINDE
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U Yf S P A A R B A N K.

Versl-as 0nderliqgg._!gq!gq4glqLLLng.
--============ - - -
Op 25 november 1957 hadden wij onze onderlinge tentoonstelling
in hett$apen van Drachtenrr aan de Zuidkade.
We mogen terug zLelt op een Seslaagde dagrztS het dat h.et aanta:-

ingezonden Vogels lager rvas dan he'r, Vorig iaar toen er plm.240

vogels werden gekeurd.Het aantal was nu ongeveer 200.
Ook het aantal bezoekers was matig.Ï[e vertrouwen erop dat op

onze districtstentoonstelling op meer belangstellirrg mag worden

gerekend.
Uitslag B

ï[isse].beker winnaars warens

Afd.Kanaries:E.ICoeneR.'Grote Parkieten:Gebr.I(euning. Af d. Tropen:A'Abel.

Aangez,ten geen eigerrkweek grasparkieten waren Lngezondènrblijf t
de hiervoor beschikbare wísselbelcer overÊtaan.

Afd.KANARIES.
G. Proqee
H. R. Hofman.

E.Koenes
P. Souma

F. ?ost
i(. Alderts
Dikken
A. Bos

G.Huisman
0ebeles
E. Th.Steeman
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