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WEXT U:

dat in .clecembe? à.:srê€R grote distrietstentoonstelling wordt
gehouclen- in Drachten

dat deze T. T. worclt gehouden in ne lawei
dat hieraan veel werkzaamhetlen zLtrn verbondenrwaarvoor,wg de hulp

inroepen(nee schreeuwen) vaï onze l-eden? 
,,

clat het werkbestuur al raidden j-n ile drukte zit, om deze. TiT. zo

'v volledig mogelijk te laten slagen.
dat een van-de rriddeLen is hei aan de man brengen van loten wel-

ke te verkrijgen zijn bij E.Koenes,Robijnekamp B te Drachten
dat wij Verder hopen en verwachten dat ook de ingezetenen van

Drachten zowel- rnet de daad als financieel zullen meewerken

clatrals wij al1en ons best doen, deze .T.T. zeker zaL slagen.
clatrwanneer u helpen wiltrin welkê vorÍI dan ookru zích kunt meld-

en bij Hr.Koenesrof bij S.VolbedarHandwerkerszijde 37'Drachten.
datro,ro.dê voorzitter hoopt dat men bereidt is dit te doen(veel

handen maken licht werk)
dat onclergetekende u al-le goeds toewenst in dit broedseLzoen.

cle Yoorzitter,
=F Z========================================================================\-/ ! g, g g E I J!!l l_!

Voor cle &.s.Districtstentoonstelling h,-.eft het bestuur een loterij op

touw gezet.Het aanta1 loten is 2000 en de loten kosten F.0.50 p.s,
De leilen begrijpen wel dat het van het grootste belang is dat dêze

loten zo snel mogelijk aan de man worden gebracht.Op de laatste iaat'
vergaileri+g hebben de leden clie daar aanwezig waren bijna allemaal
toegezegQ één of meer boekjes te verkopen,iviaar u zult begrijpen dat

we met deze hulp nog lang niet all-e loten kwijt zijn.Het bestuur vindt
het ,niet.meer clan bil,fijkrdat elk lid tenminste één boekje gaat ver-
kopen.
3e boekjes bestaan uit 10 lotenrclus clat kan geen bezwaar zijn.'
Ius mensen allemaal e-ven rLaal onze penningmeester E.KoenesrRobijne-
kamp B , of naar 3. Yolbecla, Handwerkers zi j de ll , orn één of méén boek j es

op te halen.De penningmeester zaL u met open armen ontvangen'
Hoe eerder de loten zijn verkochtrhoe eerde cle treklcing kan"ge:beuren

ên dsn is onze eerste actie achter de rug oro ile T.T.tot een succes
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Op donclerdag 4 april had het bestuur een.diaavonil georganiseercl met ne=

de werking van cle heer S.J,Houtenbos uit Alknaar.Deze avond $rercl gehou-
den in ho$e1 rtHet wapen van Drachtentfen ou goed B uur kon de voorzitter
pLn,.45 leden van harte welkom heten.Het bestuur was verheugdrclat ook en-..

kele leden hun dames hadden meegenomen.Na zijn openingswoord gaf de voor-
zttter het woorÉl aan de heer HoutetÈosrdie (zoals later op de avond ook

bleek)een zeeT goecl redenaar w&srïn het eerste deel van de prograna,a

zagen zL1 díe aanwe zig warenrhoe een kuikentje geboren werd.
Yanaf het begin zagen we zeer goede'en scherpe opnamen.Ondergetekencle

was vooral verrastrhoe,met enkel-e dagen broeden het kuikentje al in het
ei }ag en steeds met enke]e dagen broeden verder het kuikentie betere
vornen aat,:.nan.HÍerna kregen we opnamen te zien van parkietenreen kamer-
vitríne m^et irrlroud,waarbij steecls door ile heer Houtenbos een toel-ichting

ïïl;fl]ïti:ï'was het eerste gedeelte argelopen en waren we toe aande 
*'

pavze. . .

In cle pauze'.vertoonde tle heer Houtenbos zijn laatste vinding,ttDe Fok-
sehijfn. lpeze schijf moet men a1s een soort parkeer schijf draaien en

ilan kan, men aflezen wat voor resultaten men met zijn jongen krijgt.
Na de pa1z,e kregen we de rubriekttEKSTR.A TIPS V00R Uft'

Ieze rubriek was een soort van reklam.e van verschillen firmaf s in den

lande.3ij elke reklamefote gaf de heer Houtenbos zlJft commentaar en iJ{

geloof dat hierdoor verschillende leden vreer iets geleerd hebben'

Ook kqn men binnen een week naar deze firmats schrijven en dan kr:eg
men allemaal reklamemateriaal toegezonden.
Het laatste was een rubriek over de natuur-.Hier.in zag u;en mooie opnam3n.'-

van'i de nederlandse fauna, 
\v

Na aflocp van deze avond kon men voor een klein beetje geld zeeT mooie

kanarie en parliete4J<leurplalen kopen.Ook kon men cle heer,,Houtenbos nog

Vragen stellen over problemen die nog niet duidelijk waren| ,

On goed kwart voor e1f wenste de voorzitter ieder wel thuis en bedarl:'
de heer Houtenbos voor deze zeeT mooie etr inter essante avond.

een inzender.

=0=0-0=0=0=0-0=0=0-0-0-0=0=0=0=O=O=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=O=O =0=0=0=
0p de gehouden dia'avond werd door de heer Houtenbos de fokschijf. ge-

demonstseerd.Doordat de h.:er Houtenbos maar €en paar exemplaren bij
zíclt hadrwerd door hem aan het bestuur gevraagcl of als er lerfen waren

die belangstelling hebben voor zo'ft fokschijfrze dit even bij het ber-

stuur kunnen opgeven,Hierna zaL het bestuur de fokschijf bestellen en

zorgen dat ieder }i.d die een fokschijf bestelde deze ook thuis krijgt.
De kosten van deze .sohijf zi1n F. 1.50.Het bestuur is bereid hieraan zLin
me'dewerking te verlenen.De Leden die belangstelling hebbenrkunnen clit t
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te houden op donÊerdag 15 februari
&rsc inrrHet Yfapen van Draehtenrf
Zuidkade 13 DRACHTEN,

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4;.."-Jaarvers1agsecretaris.':'.:;'."..
5.' Jáarverslag penningmeesÏer 

.

6.' Vej'rslag kascontrole commiséie
\.:

7, Senoeming nieuwe kascontrole commissie': '''o""" ''

'''.
.. ?AUZE metverloting.

8. Prijsuitreiking.
9. Districtstentoonstelling.
10. Sestuursverkie zíng
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Aftredenile leden ziyn herkiesbaar.
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DRACHTS TER VOGEIVRIENDEN

3r worclt vaak in het vogelblaadje om sehrijvers(sters)
gevraagd.En claarom waag ik het ilan ook voor iets dat nij zeer hoog
zít.

Het gaat n.1"over de tentoonstellingen hier in Drachtent
zo ook cle laatste.Eigenlijk was het geen eehte tentoonstellingrma
Ë&,rr alleen maar een k:uring.lViet een paar zuÍnige- kijk en praat-
uurtjes er bÍj,Maar vogelvrienclen,dat kan toch in een pLaats als
Drachten veel beter worCen opgeáet.
Met minstens buiten de keurÍng om de zaterdagmiddag en -avood en

de zonilag voor de tentoonstelling.
En clegene dÍe oiu echt kerkelijke reden cler$ren hun vogels

niet zondagsavoncls at te kunnen halen?
Nurclat móet toch geen bezwaar zijn?i/Iet wat overleg en goÊ-

de samenwerking oncler de vogelliefkrebbers zouden er toch we1 Bens-
en zijn te vinden om de boven genoemden hun vogels thuis te bezorg-
en.Er zijn vogelvrienilen genoeg die in het bezit zLjn van een auto,
(om maar een voorbeeld te Seven)

Nu hoor ik ook aJ. menigeen zeggen:'r',{ie zal ile zaalhuur en

de andere bijkouencle kosten betalen?rl
Maar mensen met wat aeer fantasie kon je er al een heel eÍndrb.v.
1.Maak aeer reklame tiJdens en voor de tentoonstelling o,a.in de

krant-hang vlaggên uit-verspreidt aanplakbiljetten oncler de leden
2.Verbind er een loterij en tomboJ.a aan en voor de ki:rderên een

ler.rke grabbelton.(ïk heb ervaringen dÍe prÍma zijn)
3,7'et wat bloemen of struiken in de zaal.Vraag het desnooils aa.n

een kweker.Het vrolijkt alles zo op,

4.Houdt een hoek apart voor Vogelverkoop.
5.Zorg voor eeB flinke ca-talogus rlet veel reklane.

Ik dachtnvogelvriendenrdat dat uw vereniging á,l-leen aaar ten goe-
de kan komen.
Maar ook cle bezoekers die graag tentoonstellingen komen bezoeken.

Met dank voor uw aandaeht:
Een inzencler.
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