_____

'

Post.
Zwaluwstaart 9.
D R A C H T,E N.
F.

D R AC HT ST Ê RV OGE LV II If'À/D
Aarlgesloten bij cle Nederlandse Sond
van Vogelliefhebbers.
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nr wil langs ileze ïreg even iets globaals vèrtelLen over cle litoBa,
show.Yan 5 t/w 7 september was cle lawei weer bezet iloor de lief-.
hebbers van de natuur,In cle l,awei werd voor cle tweede keer dq tri, tona show gehouclenrwaaraan cle natuur verenigingen uit Drachten
hun meclewerking verleencle,Naas't de clode opgestopte vogels van de
vogelwachtrwaren er ook de Jevende en kwetterencle vogelsrdie onze vereniging vertegenwoordigden.Overágens becloel. ik niets beledigenils met de opnerkingrrclode en opgestopte vogelst!raaÊ het ailres

van de vogelwacht.Ïk heb zelfs alle respect voor het werkrclat de
,l--eclen van deze vereniging hebben verzet.Deze aensen hebben moeite
noch kosten gespaarcl om er een mooi stukje reklame voor hun liefhebberij van te maken,
Van onze verenigi^ng was er een kleine show, die praktisch het evelrbeelê was van de enkele jaren $eleden gehouden eerste litona show..Asze vereniging was er met 2 volieresrwelke tropenrkanaries êff='parkieten bevatten.trïat de rekJame betreft had ook de grote boncl een
duit in het zakje gedaan.Deze had n,1.2oo boekjes van Onze Vogels
en nog eens 200 folders beschÍkbaar gesteld.Het verclere aanclachttrekkende werk weÍd door cle vogels gedaan.Dezen oogsten veel sucees.Voor cle begoeker van de show was er claa ook altijd nog ienand
die tekst en uitleg gafrhetgee n zeer op prijs werd gesteld.vooral cle tropen slaren een sueees.Door cle schijnwerpers vielen zelfs
.cle allerkleinsten op.0m een kleine opsommirng te maken van wat er
te zi.en wasrwil ik voora] de .Japanse nachtegalen en tle wiite
riistvogels noemen,Deze werden cloor het publiek zeer mooi gevonclen.
De tropen werden vertegenwoordigd door Japanse meeuwtjesrzebravinken, nachtegalen, spitsstaarteno chinese dwergkvrartels en de aI
eerder genoemde rijstvogels,Verder \ivaren er halsbandparkieten,
valkparkie te n, baarclparkie te n, ro odrirgparkie te n. e n gras parkie te n,
waaronder een bijzonder mooie gele hirtino van onze voorzitter
de heer cle Vries.Een b:etje jam.mer was het dat het bijna gelijk
waÊ aan de eerste shovr.Maar cle rerlen daarvan za.Lrderrk ikrwel Trezen,
dat het bestuur vol overgave zíclt gooit op de T,T.en zoclanig hieg
maar weinig tijd voor had.Het was leuk dat ook de voliere vereniging weer even van zich liet spreken.Het wachten is nu op de T.T.
en ik hoop dat deze even geslaagd mag zijn als cleze tritona shovt 2.
P.Keuning.
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Hierbij wil ik u wat vertellen over onz.e distrícts T.T.
Het organiserên van eén districts T.T, kost onnoemelijk veel tijd en
drulte voor het T.T.bestuurrmaar als de districts T.T. in december
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dat zeker waard.liïat zijn nu zowat de dingen,

het T.T.bestuur

moet bezig houden.Allereerts een'zaaL
ïvaar deze gehouden kan worden.Het T.T"bestuur is er in geslaagd'hiegvoor cle foyer van ons aller lawei te huren.Dit is een prachtige gro::
te zaalrwaarin wij deze tentoonstell-ing zeker kunnen houden en !'vaafvan wij ook iets moois kunnen maken.I{et volgende probléem isrde in*
deling van deze zaalrwaarïnee'het bestuur druk bezig is.Als de lawei
is ingedeeld komen de kooien aan de beurt.U begrijpt v,ielrdat onze v
vereniging aan de kooien van ons zeLf niet genoeg heeft, zodat wij
andere zusterverenigingen noeten vragen om :kooien, eventueel volieres
om deze tentoonstelling levendig te nraken
Ook voor de kooien en de volieres moet gezorgd wordenrwaannede wij
dan ook druk bezig ztjn"Voor de aankleding van de zaa:- moet gezorgd
worden.Hiervoor moet groen komenrvÍaar, .ook al-weer aan gedacht is.
Stellingen m,oeten vrorden gemaaktrer zaL geschilderd moeten worden, .papieren zullen moeten worden geschilderd.Er zal reklame moeten rr,rorden gemaaktrer zullen vraagprogramnafs moeten worden verstuurd.etc.
U begrijptrdat er heel vrat komt kijkenr-,''oordat onze T.T.een succes
zaL worden.Het bestuur rekent op een tnzending van p1m.BCO vogels,
dit is ninstens zes maal zoveel als op onze lartste onderlinge T.T.
U begrijpt dus ook wel,dat dit niet al,leen door hei f.T.bestuur kan
worden gedaan.Het za1 q!.isschien wel- vaker in het krantje staan eII ''
:r
het zal oor- weer op de ledenvergadering gevraagd worden,
Het T.T.bestuur heeft hulp nodig,en Jeze hulp bent 94!=!E94Uli!
Geedt u zLcht spontaan op voor deze hulp,het is toch ook'lI1ï T.T.
Als wij dus op onze leden uergadering ,víaar all-e leden aanwezj-g 'zr}n,
on deze hulp vragen dan rekent het T.T.bestuur er op dat dan ook a1'le leden zLclt spontaan melden voor deze hulp
vraar mee
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de secretaris.
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Het bestuur heeft besloten voortaan in elk krantje de nieuwe en bedarikte Leden te vermelden:
Dit z:'Jn' vanaf 1 mei 1968 ile volggnde leden:
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leden.
R.van Ktei
lh.SaarÈlag
J.Nijho1t
J.Heiclinga.
G.Talman.
D.Nj-jboer
H.v. cl. Tuin

.í

NieUwe

Bedanlct.
J. v. cl. Berg

.

S.3oon.

J.v. cl.Meulen.
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K.Aiclerts .
F.Soonstrà" I
F. v. cl.Yfa.]- ,
F,J.Frieswijk
A.Jeeninga
A.Visser.
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le Tijen 73
Stelpswijk 6
De Tijen 65
De Geeuw 4?
De Tijen 63
De Geeuw 1
Slauwgras 7l
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Drachten

Drachten -i:
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Drachten
Drachten
Drachten

Drachten
.
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Drachten

,if

Middelwi j}<

43 :
Nachtegaalstr.Sl
Casimirstr.33
J" D, Straat 7
Kalverweicle 39
lavermanst". TB
De Dobbe 10
J.!. staat 5
!e Til1e +

Drachten

Drachten
Kootstertille
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Olcleboorn.

Drachten.
Drachten

Drachten
Olcleboorn.
Drachten.
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Het bestuur geeft met leeilwezen kennis van het overlijclen van
1id cle heer F.Jonker,de Meer 20 Draehten.
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1525

4234
2764
2370
1847
1317
1717
1077
=

1616

2949

1683
1948
2492
13A7
2813

2122
2244
1241
2731
2478
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Ieclenvergadering op '10 oktober 1968,'s avonds aeht uur
Wagen van Drachten, te Drachten.
A G E N ! A.
',
1.

Opening

2,Notu].e:r
l. Ingekomen

rt'ut<Èén.
" 4.Ierzekering tegen cliefstal en braha.!

5.

C

6.

ontributieverhoging,

PAUZE(net verloting)
?. iviedeclelingen T. T.
B, Ronclvr aag.
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Inzending.
Aniwoord op het schrijven van een inzender, díe schrijft om een tentoonstelling ook op,zondag te hebben,en daar ik kerkelijk berirrq .
het mijn plícht om"te, antwoorden.Ten eerste ben iir er op tegen mijn
vogels er op zondag te hebben is in strijcl met mijn geloof.Ten twéederal-s een ander roijn vogels op zondag thrlis brengt kan ik aie er
zeLf ook wel weghalen dan is die persoon voor mij op zondag aan het
werk,Dat is voor mij gelÍjk al-s die het doet of dat ik het zelf doe

Er zullen veel vogelliefhebbers zijn die later zullen zeggen:rrZel-f
willen ze niet op zondag m.aar wÍj kunnen het wel voor hen doen, dat
zijn kerkmensenÍt" Ik hoop dat de vogelvereniging dit mag inzien daar
ik 3en voorstander ben van een grote. vereniging waar iedereen pl-aats
he:ft en dat het neutraal nag blijven zoals het is"eenáracht maakt
macht
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Ringenbestelling 1969.

'

In het Bondsorgaan van augustus 1968 is een Íingenbestelformuliertje
ingesloten. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik, de l-eden er
op te wijzenrilat er n1 besteld moet.worden,wil men vroegtiidig in
het bezit komen van ringen.
Is het fornulier zoekr geen beztrieat, nàam, adres en kweeknummer op papier en zo spoedig mogelijk inleveren"Nieuvre leden en leden l"relke
rog níet eerder ringen besteld hebben krijgen een kweeknummer van de
bond.
De bestelde ringen moeten direkt betaald worden, de bond
neeno.t geen bestellingen aayt zorrder vooruit betaling'
Deze eerste bestelling sluit op vrijdag 11 oktober.Formulieren vuellce
na sluitingsdatum bÍnnen komenrblijven liggen tot een volgende bestelling.
3estel zo spoedig mogelbjkrhet voorkomt dai u later moet vrachten.
Ringe nc omm. 3. Volbe da
Vriendelíjk groetend,
Handwerkerszijde
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