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MEDEDELINGEN

voLrËREVERENrGrNG,,Qrorhtster

VoS,lrríenlen

Aangesloten bij Ned. Bond
van vogel I iefhebbens.

Het adnes voon al Uw Toiletantikelen, Panfumen ieën en
Cosmetica

O S tYlA',S

B

BRUG SUPERMARKT

9tat ionsweg 36 Telefoonl258g
Het adnes voon beste aardappe I en-Levensm idde I enGnoente en Fnuit.
Goed verzongde
FRUITMANDEN-SCHALEN !
Voon al uw venlichtÍng

VELDHT]IS'
Dames- en Herenkapsalons
Lange West Tel. 051 20'-í3583
DRACHTEN
Ook voon vogelvniend en/of
tu in ien:

natuunlijk naan

A.Th.de Boer&

IIE LICHTBRÍll{

Zonen il.V.

FOLGEREN 16 DRACHTEN
telefoon O5120tr2626

De grootste en goedkoopste
VERL ICF{T ING SPEC IAALZAAK van Noond Nedenland

(Vol ienegaas, haadpennen,

hang- en sluitwenk, geneed-

vindt U in DRACHTEN

TECHNISCH SPEELGOED
Radio-ondende len
Elektno-ondende len
Auto-nacebanen
MODELBOUW

NCEM

Dan

OucJeweq

enz.

GEERT TÁGER
sTATtÍlÍtstrE0 32

naan:

JAAp
TelJ5497
- V TEI{EBÍIER
Zuidkade 33 Dnacirten.
Wij verzongen Uw komplete

DE VOGEL-en ZêvADHANDEL
I van DRACHTEN.

SCHOENREPARATIE

Dr-achten.

ant ikel en, Reparat iesRegenk I ed ing-Spontk I ed ing

De f ijnste Witte Molenzaden
met steeds de laagste pnijzen!

Uw

l90

Voon Tenten-Campings-

'tAQUARtUMHUtS

AL

als SLAGER

zijn Uw uitgaven lagen!

wol st

I

Voon

KRUIDHOF

HET ADRFS voon Gnoningen
- Bloedwonst en
Levenwonst. -fer.1s3z?

rT"GdeJonct
St"tionsweg 22 Dracht.-"iïIf

Telefoon:l27OB

!

.

Dépositain Dr. v. d. Hoog
en

Manbent Cosmetica

Dnosistenij RlEl{STRA
Handwenkenszijde Tel.í34O9
WINKELCENTRUM.

I
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Ten!oons t

Lidmaatschap Volierevereniging

f 16,-- p€r jaar,
jeugdleden tot 18 jaar: .f 8r-- per jaar.
Te betalen door storting of overschrijving op
prk 8622)l van Raiffeisenbank te oraónten, lgr.
Volierevereníging of door storting of ovêrschrijving op prk 1478t9 t.ï1.v. penningneester
Volierevereniging, Blauwgras /1 te Drachten

1e. U ontvangt zonder bijkonende kosten elke
npand. het Uaa,ndblait ,r0cze VogeJ-srrvaJr de

l{ed.erl-andse Bond van Vogellief,hebbers, }ve.aronze afdeling is aaigesl-oten. Dit blad.

bij

, vetstchaft elke maand. een schat van inlichtin-

gen over diverse vogelsoorten.
2e. U ontvangt eveneens gratÍs 6x per jaar ons
eigen lfied.e delingenb].ad..
3e. Áls lid. kunt u verzekerct zijn vari de steun
van uïv med.e clubleden indien u iets wenst te
weten o'mtrent uw hobbyl dit betreft zowel
voorlichting op het gebied van vogels, vogelvoedering, volÍ-erebouw enz..

Vogels

Yirsen

Gocd t<ope

Aq.o Í r ar

HengelspoÉ

Tcleloon O5t2O.óOl9 b.g.s. 52al
ilededelinqen.
0p 14 april komt onze districtscomryrissaris net
een serie d.ia s over d.e in d.e natuur levende vogels.In hoofdzaak zijn deze Cia s genaakt op het

eiland Terschelling. O:rze secretaris heeft áeze
dia s reeds eerd.er gezien en kan ze varr harte bij
-- aanbevelen. le verwachten u dus allen!
u
Deze avond is gecombineerd met een korte 1edenvergad.ering, waarvoor de agend.a als volgt is
l
l

il

-t,li

9'

sanengest eId3

1. Opening.
2. $otulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Versleg vergadering titona-commissle'
5. Pauie .mel verloting.
6. Ireai4g'met d.ia s.
7. Rond.vtaa€.
B. Sluiting..

Kweekboekjesr

:

.

Van'tle Konj.nkli.jke ?.Sluis N.V. zíjn

ontvarqgen I eeïi aantal. kweekschrif t en.

Hierin kunnen aIle bijzfnderhetlen over broedkoppels
word.en bijgehourlen, vanaf het begi:r van het broed.en
tot en met de tentoonstellinE.
Het noteren va:r diverse Sigeiscfrappen zoals bijv.
goed of sl-echt voeren door de oudersl groei va"n de
jongen, datum van geboorte, evtl prijzen op de t1I,
alibemeal zaken welke voor het volgende broed.seizoen van het grootste belang zijn.

Zo1eng d.e voorraatl strekt ln:nnen deze
kweekschriften word.en afgehaaltt bij de penningmeester
Blauwgras 71 te hachten tegen de prijs vaïI slechts
f 1 .00 per exemplaar.
Haast u; de voorraad is geringl

Vrienden,

Als ik zo de stennen en de. reaktj.es hoor bij h
het verschijnen valr ons eerste clubb1ad, dán geLoof ik, ja ik weet wel zekei, dat rij, zoáls onze
voorzitter reed.s in zijn openingswoord uitsprak,
dj.t clubblad zonder meer een lang leven beschoren
i-s.

Het fijnste is, we kunnen ru beter onderling
kontakt krijgen; ieder Iid. wil wel eens van gedachten risselen met de andere leden; ieder lid
heeft we1 eens noeilijkheden net zijn kweek; dit

hebben we 4u

net

el--

kaar fijn in eigen

r-

lrand..

ZeIf beschouw ik
mij nog volledig als

8E{A&IAFOBT

VOTDEI

.Àqr^3Íi

aankomend. amateur;

d.it is niet €rgr het
gaat erom, dat je
anino, dat je zorg
hebt voor je hobby.
De rest kont vanzelf.
Het fijne in
onze veteniging Ís,
dat er leden zijn
die j e zo graag wi1-

fisgEtt',o
BEB{OEIOD"

EED!81

-.

vwílrl

ffii

FRITSVi]fiiBEna

TTEA@
I

'
tlEAdtoËltEo ac - llritt'|
D. L.! 6re voluoilng 3rtu fr&

1en helpen eïr j e met
raad en d.aad terzijde
staan.
Tk zelf heb dit reeds meermaLen ondervonden;
dit maaJct, dat je voor een vereniging liêfde krijgt
en dit ïveer maakt een vereniging sterk.
Ik hoop, tlat ik door dit schrijven alle ]eden
een duvr gegeven heb, om zoveel- mogelijk voor onze
vereniging te doen en wenneer het be.stuur op ons
een beroep doet, dat we ten aIle tijde onze.medewerking gever., ook al komt dat voor ons soulÉr zeer
Afgesproken?
slecht uit.
Tenslotte zou ik als litl van de vereniging het
erg op prijs stellen, d.at we met elkaar trachten
nieuwe leden te werven .

het parool voor ttit jaar;

LEDEN WERFT

LEDn{

t'l
I
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S.J.

Bieuwenga.
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Het kweken Ían goi:dgroene en Aroene. varr staal-

I
I

blauwe en blauvre kanaries.

I

I

Bij d.e kweek van d.eze vogels worden m.i. vaak
combinati-es gevormd, d.ie kant nog wa1 raken.
Zo za.g ik bij een kweker in eén broedkooj- zitten een staalblaulve maJr en een goudgroene pop.
Id.eaal zou u zeggen; echter van een staal-bl_auwe en een goud,groene T.T,-vogeI wor<it rerlangCrdat

voll-e intensieffactor bezitten.
u weet het allemaalr; inJensief x intensief
geeft als uitslag dood. in- àe dop of dood na een
paar d.agen.Dus nooit beÍde vogels intensief rr€rït€rl
De ideale combinaties zijn:
staalbl-auïy x groen
ze

d.e

En

of

goudgroen x blauw.
De blauwe met weinig of geen bruin in d.e rug. Uit
de'ze paringen kunt u d.e mooiste goudgroene verwachtenld.eze zijn het hel-derst van kleur. M:iar ja,
meestal heb je het niet voor het uitzoeken.
U kunt het ook doen met een goudgroene man x
een agaat pop. De jongen hieruit word.en d.an goud.groen en groen; in geen geval agaten; de jonge mannen zijn echter agaatvêrervend..
ïs het u te d.oen om goudgroene en groene vogels,
dan de jor€e poppen het volgende jaar tenrgparen
aan de gourlgroene respectievelijk de groene vad.er.
lordt op een gegeven moment het pigment te grof,
d.an kunt u het beste een goudgroene ma:r nemen en
een isabel pop. Deze isabellen bezitten een heeL
fijn pignent, meer afgevlalct; echter wel letten op
uitgeloogde vleugelpemen. Ook hier geldt weer hetzelfd.e; tle jonge poppen terugparen aa.n d.e vader.
Ik zoek het steeds weer in familieverband, dus
vad.er x d.ochter of / en moeder x zoollr
Nog een andere combinatie die echter meesxal- te
oonkere jongen geeft met op het keurbrj_efje d.e op-

nerkj?ngLbnrine

slag

3

t

Iot besluit van
nijn bij'drage nog
een tip. waarnee
u misschien

uw

voordeel kunt
doen.

Uocht r ovêrgaan tot de aanschaf van nieuwe
vogeJ.s, vraag d.an
om ínzage in het
kweekregj-ster.
ïrrdien clit goed.'.is bijgehou.den" dan kunt u ond.èrmeer zlen of de ouders cle jonge vogels goed hebben
gevoerd. of clat deze moeizaam zijn groot geworden.
Zijn d.e vogels die u wenst te kopen nog zo mooi,
Coch is het laatste het geval geweest, dan kunt u
beter van de koop afzi-en, ri1 u niet met de gebalc-

ken peren komen te zitten.
Dit slechte voeren schijnt naneli-jk erfelijk te
zijn en indien de jongen dit van beide ouders hebben meegekregen, da.n heeft u nj-et veel ka^ns uit cleze vogels een volgend. jaar veel succes te oogeten.
Zit u met moeiliikhed.en bij het samenstel]en van
kweelcparen of rilt u meer weten van bovenve:meld
schrijven, stuur dan uw copy in bij tle redeetie of
bij een d.er bestuursleden vanr de vereniging.

[et sportgroetent
IÍ. va^n der lElrin.

Deke1e

tips voor het broedseizoen

1972.

e maart bijeenbrengen,
eind april jonge vogels.

Eerste vereis!e voor kweekvogels.
Cohd.itie 'moet prima zijn.
.
Deze conditie hebben we voor de
aarvang van het kweekseizoen trachten te berelken,
d.ooi onze vogelsl.goed

te verstrekken.

zaad.,

2,krachtvoer evtl aa^ngevuld. met een
paar dmppels levertraan en een
- paar dmppels tarwekÍemolie ,
3lvold.oende groenvoor, b.v. witlof.

IYaaruit bl-i.'ikt eoede conditie:
vogels zijn in voortdurende beweging,
hebben heLdere oogjes,
zLJIt.
Zo nu en dan veren eens opblazerr,

huidskleur noet gelijk zijn aan die
van de bovenhand.; laten ze donkere
huidskLeur zíett, dla^n duitit d:it op
een slechte

conditie(leverziekte).

llaarop letten we verder:
op grootte van de vogel-, plusminus
13 ca aanhoud.en.
vogel noet goed gevulct zíjn, volle
borst, waarbij vleugels glact aaJrge_

het niet mogelijk
zíjn, tussen of onder de vleugels te
kijken.
Kop moet vol en rond zíjn.
Pootjes moeten gaaf zijn en teentjes
in cle juiste stan(l staa^n, n.1. 3
ggT.Van voren mag

naar voren en 1 naar achteren.

'

onbev^rchte eieEs :'

t3;"ífi"Ë"IË"'3;ikitig*'li5B"ofr

nog niet fokriJp(rninimaal 9 naand. ).
NageJ.s zijn te lang; afknippen voor
rode adertJe in de nagel.
Broedstokken( zitstokken ) kunnen be-

w€gêl1r Das
Goed bevnrchte

vastzetten.

eieren. weLke niet uitkomen:
pop heeft eitjes niet regelnatig bebroed of heeft zo vast gebroed., clat
ze vergat, d.e eitjes regelmatig te
keren.
d.oor tever doorgevoerde inteelt is

embryo inrei zo zwak
het afsterft.

geword.en, dat

in broed.ruimte kan te hooe of te
laag zíjn
Is vochtigheidsgraad te laag en heeft
pop niet de gelegenheid om regelmatig te bad.en, ilan ka^n lenbryo in ei
verd.rogen of word.t vlies ond.er kalkIaag zít zo taaí, dat jonge vogel- er
niet in kan sJ-agen dit te doorbreken.
Is vochtigheÍ.dsgraad. te hoog, tlan
ontwikkelt jong zíc}. zo sterk, dat
gehele ei gevulcl wgrdt; jong krijgt
geen bewegingsvriJheÍit en slaagt er
niet neer Ln het ei open te scheuren.
Ook helpt het nog,wel eens al-s bebroed.e eieren op 12e dlag even in fauw

Vochtigheid.seraad.

water word.en gelegd"; hierdoor wordt
kalklaag bros en gemakkelijker te
d.oorbreken.

Y. Strikwerda.

kopsolon BOs

LEtS 0rT

Fiets veilig, f iets op UNION. . .
De goedkoopste menkf iets!
lnnuil mogelijk.
Alle menken BROMMERS.
Ook uw adnes voon nepanaties.
ll UMAII'S Ri i wie I hande I
Noondkade 1'15
TelJ 2016

STAI IONSWEG 50 Te I J 2584
Voor de verzonging van een
modenn kapsel.

Alleenvenkoop ,, Yandley
I

rr

Voon al uw Levensmiddelen
Aandappel en
Groenten en fnuit
Vens vlees
en
Zuive lpnodukten

aue

Veens irr: rs
EnKaÈ3é Supenmarkt

Zuidkade 72

rI
I

I Radio
i V.d.

I lUleulen
Zuldsóuurt Í5

Trl. 2312
Elgrn ttchnlschr
dlcnrt

?

ïe|.12450

van
der Meu len
modenn

ingu.i.r,t" OPTIE K

Spec iaalzaak

WINKELPROMENADE
Zuiderbuunt 48 Dnachten
Telefoon:12097

!!!

Radio's en Televisie
Bandrecorders
Platenspelers

Gramofoonplaten
Stofzuigers

Hi-Fi-apparatuur
Elektr. Huish. artikelen

Uw adnes voon
Manufactunen,
bedden, dekens,
i
jl ingenie, babyantikelen en
; badk led ing is

I

Tel.:

ffitJs'r,br

Noondkade

Dnachten

Het speciale behanghuis
van het Noonden

KRANEIVDONK
Zuidkade 5
t. o. de Hema.

Dnachten

Gnoentemankt 4 Leeuwanden

OOK IN VERF !
UÍlL BTIIAS ZAAIIH U IS
Zuídkade l2
Dnachten
TelefoonÍ2454

ALLES VOOR UW TUIN
POTTERIE = ROTAN

Friesland
Bank

BE KKENÁA'5

Voor- Uw voliér'e
vien-, en zeskant gaas, dnaad,
knammen, dakleer', pl ast ic
golfplaten etc.

VISHANDEL

DE DELICATESSENZAAK
VAN DRACHTEN!
NOORDKADE 27
Telefoon O512O-12O37

WOUDA

ZUIDKADE 46
Tel.:Í3785 DRACHTEN

Een BEGRIP voor DRACHTEN
Reeds MEER dan IOO jaan!
DROG IST ERIJ=PARFUMER

I

E

VOOR AL UW
LEVENSMIDDELEN,
GROF-NTE EN FRUIT
NAAR

DEVRIEZE J.MULDER
NOORDKADE 9 (naast Hema)

VéGé-zelfbediening
KLAVERWEIDE I a.

KAAS. Alle soonten Nedenlandse en meen dan 60 smaken
wanme en koude hapjes.
bu itenlandse kaas.
Abonnementen voon wanme
NOTEN uit eigen bnandenij,
maalt ijden.
dus alt ijd ver-s !
BROODJES-KOFFIE. E.NZ.
De kaasspecialist
HANDWERKERSZIJDE I I6
VAN SCHERPENZEEL
Te|.15464
DRACHTEN Noordenbuunt
40 Dnachten.

SNACKBARtf

Hoekie

Voon een eenste klas Menk-

Voot al Uw

RECEPTIES
BRUILOFTEN

VERGADERTNGEN
naan Venen i gingsgebouw
De Lange West

2

nijwiel gArRvus
RUDGE
of B. S. A.
naan,

tnnu

i

I

mogelijk

J.Herdgr

nijwielhandel NOORDKADE 50

Tel.12O2743129 Dnachten
Bel. aanbev. L. Hooqeveen.

Te|.12496
Dnachten.
Ook het adnes v. nepanaties.

GARAGE KIJLSTRA

MODERNE COIFFURES
SPEC ! BRUIDSSERVICE
DAMES-HERENSALONS
TEVENS HAARWERK!
Maitne Coiffeun

AUSTIN - MORRIS_
TRTUMPH- en M. G. dealen.
OMLOOP 44 DRACHTEN
Tel. 05120 -l33OO

!

POST'NA

Stationsweg 92'l-el. 13153

