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ME.DEDELINGEN

voLrËREVERENtctNG,,lrOrhtsler

Aangesloten bij Ned. Bond
van vogel I iefhebbens.

Voryrlrríenlen



7 t adres
ant ike len,
Cosmet ica

voon al Uw Toilet-
Panfumerieën en

VELDHUTS'
Dames- en Henenkapsalons
Lange West Te l. 051 20-í3583

DRACHTEN
Ook voor vogelvniend en/of
tu in ien:

AJh,de Boer& Zonen ilJ.
FOLGEREN I6 DRACHTEN

telefoon O5120tr2626

(Vol ienegaas, haadpennen,
hang- en sluitwenk, geneed- '

TECHNISCH SPEELGOED
Rad io-ondende I en
Elektno-ondende len
Auto-nacebanen
MODELBOUW

BOS'YIA'S
BRUG SUPERMARKT
5-tat ionsweg 36 Tel efoon12588

Het adnes voon beste aard-
appe I en-Levensm i ddel en-
Gnoente en Fnuit.
Goed venzongde

FRUITMANDEN-SCHALEN !

Voon al uw venlichting
natuurlijk naar

tIE L ICHTBRÍII{
De gnootste en goedkoopste

VERLICHTING SPECIAAL-
ZN K van Noond Nedenland
vindt U in DRACHTEN !

NOORDKADE 69 Tel-'15162

Neem KRUIDHOF
Dan zijn Uw u'rnx';:tê:.=f
HET ADRFS voon Gnoningen
wonst - Bloedwonst en
Levenwonst. i el.15327

Oudeweq l9O Dr-achten.

rt9rg9;lgng
l. t'1. t ??-19

'rAQUARtuMHUtS
De f ijnste Witte Molenzaden
met steeds de laagste pnijzen!

DE VOGEL-en ZAvADHANDEL

van DRACHTEN.

Telefoon:127O8

Voon Tenten-Campings-
art ikel en, Reparat íes-
Regenk I ed ing-Spontk I ed ing

JAAP
YTEl{ EBÍIER

Draclrten.

enz. naan:
Te!.15497

Zuidkade 33

Wij venzongen Uw komplete
tentuitnust ing !

Voor AL Uw

SCHOENREPARAT IE

GEERT TAGER

Dépositain Dn. v. d. Hoog
en

Manbent Cosmetica

Dnosistenij RlEl{STRA
Handwenkenszijde Tel.í3409
WINKELCENTRUM.sTATt0I{SWEG 32



VOTIEBEVERENI9ING'; ; Dnachtster !ggfflien<}9g".
Mededel-ingenblad n- 3

relt97z"
FËáïJt-i e;fnt oons r EÏÍng" bestuur"
Ë@-adqessen, E. Koánes, Robijnekamp B

Y. Strikwerda, Sterpswijk'4,
telefoon 05120-16020.

Bestuur:--Euij1è, n. deVries, Galhoeke 2, Korteheunen,
tfn 05126-1273.
Á.J. Poort, Stelpswijk I, Drachten.
Jo Zorgd.rage.r, De lflarren 59rllrachten
tfn 05'l2O-1649+.
Y"Strikwerda, Stelpswijk 4,Drachten
tfn 05120-16A20.

.Penningmeester: H.vd,Tuln, Blarrwgras 7 l rDtac]nten.. ?e Penningm:E. Koenes, Robijnekamp SrDrachten.
ffiffif rc. deBruin, uitgrt g 73, Drachten.

Tent oons Lel-1 j-Êgs bes tuur .
Voorzitter: g.Volbeda, Handwerkerszij de iT.
Seeretaris : Y.Strj-kwerda, Stelpswijk 4.
Penningm. : E.Koenes, Robijnekamp 8.reden ' Ë: Ijïïl.i;"ffi1ïï:;traat e6-

Li dmaatschap Vol-í erevereni-ging :
Deze bedragen: f 16.00 per jaar; jeugdleden tot
18 jaar : f 8.OO per jaar. Betàltng kan plaats-
vinden door storting of overschrijving op
prk 862297 van Haifieisenbank Oraónten t.g.v.
Vol-iereverenj-ging of op prk 1Zl]B?p t.n.v.
Penningmeester Vol-ierevereniging, .lÍlauwgras J1,te Drachten.

Voordele4 verbonden aan het l_idmaatschap:
1e. U ontvangt zonder bijkomende kosten el_ke

maand het Maandblad ,rOrtze Vogelsrtvan de
Nederl-.Bond van Vogelliefhebbers, waarbij
onze vereniging is aangesloten.Dit bl_ad ver-
schaft elke maand een Àchat van inl-ichtingen

2e Yooxz. L
Secretaris:

2e Secl. :



omtrent diverse vogelsoorten"
2e., tJ ontvangt eveneens gratis 6x per jaar ons

eigen Medeclelingenblad met een schat van ge-
gevens pmtrent onze'eigeq vereni-ging, alsme-
de diverse tips omtrent meerdere vogels.

3e" Als lid kunt u verzeke'id, zijn van de steun
van uw mede clubl-eden, rndien u j-ets wenst te
weten orutrent uw hobby; dit betreft zowel
voorlichting op het gebied van vogels, a1s
vogelvoedering, volierebouw enzo

Bent u reed.s in het bezit van vogels,maar nog geen
1id van de Volierevèreniging of'dénkt rl tot de aan-
schaf van vogels over të gaan, aafzel- dan niet l-an-
ger en geef u op ald lià bij een va^n de bestuurs-
IfiÊBËnnl,rNGEN: Nieuwe l-eden: É

S. a".fong, Het Heem 20, Drachten"
E. Hulleman, Groot zand 3o, hachten"
I. Schriever, lavermanstr. 24 Drachten
F.lautenbach, De Zool !OrDrachten.
J o Hoornstra, Michelsberg 22, Drachten.
tll. Tuinst ra, Paardepad 28 , Drachi en.
R.E1zin6ga, Gauke Boef enstr.78"

De nieuwe l-eden heten
wij bij deze van har-
te welkom en ïve hopen,
d.at ze zich spoedig
bij ons thuis zullen
vo e] en.
Bed.ankt als l-id:
Ko Nieuwenhuis
A. .vdMeulen
L. Keegs t ra
K. Fokkema
R.H. deJong.

AllÍ(EaPlOBT
VOIDnl
.as.rf,Ílr
9l888tr a
SEGíOET@
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FRITSVOTBEDA
ÍrlAO@í
ttlAÍl(xÍtruO I ' llfitÍl
Dr rl ttrà eo*fchÊ3 3lvo br"
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Led,enstand per 1 maart 19722
94 leden, waarvan 2 jeugtl-Leden.

ledenstand ner 1 september 19722
96 Ieden, waarvan I jeugclleclen.

Cr.lrsus voor keurmees,ter !!g@!q.
Zii , die een kursus wj-Jlen gaa^n volgen voor keur-
meester, kunnen bij d.e secretaris nadere lnlich-
gen hieromtrent verkrijgen.

ProAramma komend.e winte{:
Hoewel een en ander nog niet helemaal rond is
doet u er goed aan onderstaande d.ata te noteren
en tzt d.e verschillende bijeenkomsten te bezoe-
ken: 12 oktober besprekingrT.T.

7 t/n 11 november Onderlinge TT.
B dec. Nabeschouwi-ng TT.

26 jan. Jaarvergaderi-ng
'23 febr. Spreker.
30 maart Bingo-avond (gok*Xiggg S€"il86È?9{-
11 mei Filmavond ( ,' )

Litong 1972.
Deze tentoonstelling welke wordt gehouden in de
lawei van 5 tot en met 7 oktober as, belooft
ïueer iets heel- bijzonders te word.en. Op deze
expositie wefke is georganiseerd door 9 vereni-
gingen, welke zlcn. bezig houclen met a1les
, , wat 1eàft en groei-t " , brengt elke deelne-
mende vereniging in een stand zijn speeiaal
aandeel hierin, naat voren.
Wij verwachten u daar natuurlijk allenaa1!

Agentla leclenvergad.ering op- 12 oktobe{ a.s.
. hoof dpunt : De &g1}g onderlinge ToT o .
Deze vergactering wordt gehouden in gebouw
Lange West te Drachten. Aanvang 20.00 uur"

1. 0pening
2. Notul err

met als

Irene,

3. Naar aanl-eiding van de notul-en
4. Ingekomen stukken



5. Indienen voorstet
1eá op de DLs-
tricts vergad.er.

6. Pauze met t'erl.
'l . Bespr. onderl .TT
B. Voorstel reisje

naar Distr.-IT"
9. Rondvraag

1 O Sluiting.
Komt aflenl!

Wat de onderlinge
TT aangaat zijn er
verschillend'e din-
genr welke men van'

fttD.TAtSfVtA&m
PLUIN'EE I'OEDÊRS

VOGEUEADET

II(ITDEÍ$ ET HTTflBR(X'O
Uitfrrofn h bó roodClF

Raai 1, $rt 1u4g4

te voren moet weten, n.1.:
UitEifte van f.T"-kooien op zaterdag 14 okt. t
s morgens tussen 1O en 11 uur in ons nieuwe
verenigingsgebouw aan de Bminsslotstraat"
(Ouae ziekenhuls).
We hebben nieuwe parkieten- en tropenkooien ge-
kregen. 0p de T.T. zuflen alleen de verenigings-
kooien worden toegelaten, de andere zullen we

moeten weigeren. Neemt hiervan goede nota; de

Huur van de verenigingskooien is nihil'

Versl-ag ledenyersadering g52 l7=A-72._in €lguw EgE.
Aanwezig 19 leclen. Voorzitter E. deVries open-
de vergadering met een welkom en de wensr tlat
we een goecle avond zouden hebben. Dj-t stond
volgens hem reeds va.rt te voren vast gezien de

punten, tlie op d-e agenda voorkwamen'
Na deze opening was het. woord aan de secretaris
voor het lezen van de n-otulen van de vorige ver-
gadering'. fr-ze werden onveranderd goedgekeurd'
AIs ingekomen stuk was elr een schrijven va^n de

gemeente aangaarlde het l"ebruik en d'e verdeling
van het toekomstige vereni-gingsgebouw, dat in
een gedeelte van heu oude ziekenhuis san de
Bnrinsslotstraat komt. Nieb alleen wiir maar
nog 2 andere verenrgi.ngerr hebhen een gedee I te



]
I
,

'toegewezen gekregen. Het sehr.ijven handerde in hoofh_zaa.k over cle verplichti-ngen weite wi; ten opzicfrtevan de 2 anderen in acht rncreten nemene Hei is tr..L.
?o, dal alle. I verenigingen als entree tot het hultoegewezen gedeelte geUroit moeten gaan maken vaÍreen gezamenlijke hal.
Het 2e ingekomen stuk handel_de over d.e opleidingtot keurmeester vaJr kleurkanarieso
.[".4g punt stqnd op de agenda: Bespr:eking,oude zie_kenhuis'Hierr,rit kwam ..n á"", geaniàeerde besprekingnaar voren: ooêor wat bij de verbouwing wel en watnj-et mocht.De gemeente i_n d.e persoon van de heerZijlstra heeft g-oedgevgnden, dat we net zoveef mo_gen veranderen a1s we willen, mits we er weL voorzorgen, dat de zaak ni_et j_nstort.
voorl0pig behoeft er nog geen huur te word.en betaald;dit verandert echter, ,àai" er een nieuwe 

"";;;i;;:_ketel- is geplaatst. . -.. ' : --
Verschil_l-ende suggesties en tips het nieuwe, clubge_bouw betreffende, zoars onder r"""-Àr""Jl"lrr.""ire,consumpties, wie heeft de sl_eutel_ 

"ï ""a""""rog"_lijkheden, zoals het houden van nr"Ë"-"J"-i"àrt".rorr-den zullen door het bestuur nader word.en bekeken enuitgewerkt.
Omtrent de Litona kond.en onze afgevaardigden in devoorbereidingscomrnissj-e poort en Vol_beda"op clezevergaderi-rrg geen nieuwe mededer_ingen d.oen.'Punt /. Besore{lpg broedresul_tatqn.
Elk l-id ffii_erti; a" gur.;Ë#id in het koràteen overzicht te geven van zijn broedresultaten.De grootste contrásten kwamen"tr:_erU:_j naar uo"ur;de ene heeft dj-t jaar practJ-soh geen jongen, terwijlde andere boven de t0O-uikomt. Het was bijzonder in_terressant te horen wer-ke wegen door de leden worrd.enbewandeld on tot optimàle 

""Ërrft.t", t" Àeoàt"rr.Het gekke is n.1._, dat wat bij de ehe wel resultaatheeft, bij de and.ere hoegenaaáaïi"ï-r"nï.^à]rtddeld
5*3*"n^ye pèf aanwezig fia toi een gemiddelde van1^ 5-a 20 vogels. Ir-ze resultaten waren d.oor een vande bestuursleden genoteerd orn een inzicht te krijgenin de aantal]en voi,.efs, waanrit we voor onze TT kun_nen put t en.



0p deze avond bestond ook gelegenheitl zich op te
geven om ziin vogels voor de komende TT te laten
voorsort eren"
Hiervan werd een d.mk gebmi-k gemaakt.
Bij de rondvraag werd de vraag gesteld of ons cub-
tfáa was overleden. Dit is gelukkig niet het geval;
Nog dit jaar zullen er nog 3 nunmers verschijnen,
waarvan het eerste eind septembe4
Ook werd de vraag gestêLtl naàr de vou-erèE in tle

parken. Door de secretaris zal opnieuw contact wor-
den opgenomen met d.e d'esbetreffend'e íhstánties'
Hierna werd Oe vergatteri-ng door d.e voorzitter om

ongeveer 10.'30 uur gesloten"

ViSggn Aq.ro t tq flttllU,rri
i Ïdcloon O5l2O'óOl9 bog t24t

E .iaac volierevereniginA J43]4.E, vogelvrienden'

0p.6 februari 1957 , s avonds I uur hi-eltl de

Drachtster Volierevereniging een vergadering
ten huize van de heer J.Biilsma in de Leeuwe-

rikstraat.
Aanwezig -waren :L. Ktoeze, Kanariebond',

B. vanDij k, volierevereniging'
H. deJong, kanariebond,
F. Volbeda, voli-erevereniging'
J. Bijlsma, voJiereverenigingt
afwezig we€Eens ziekte was de

heer HoHofman- kanariebond''

Vogels



Door hen werd besloten tot oprlchtlng van een
voLi-brevererligingr waarin de kariariebond zou rvor-
den opgenorneno
In wezen werd. de kanariebond voortgèzet, z:-j het
al-]een onder een andere naamo
Slechts 14 d.agen l-ater kwam er een schiijven bin-
nen, dat de kanarÍebond zich terugtrok uit cte
nj-euw gevormd,e vereniging.
Bovenstaand zestal, welke ook het bestuur vormd.e,
'besl-oot deze brief naast zÍch neer te leggen"
In wezen bestaat er hier terplaatse op papier nog
steeds ee.n kanarieverenigj_ngo
Ook moesten de leden f 1.OO inlegeèltt betalen bo-
ven d.e normal_e contributie, van f 9.OO per jaar.
Het aantal_ l_eden bedroeg op 1^apri1 1917 40 1ed.en.
9p 'l januari 1958 waren dit eí jZ led.en; het hoog-
ste ledenaantal- dat'werd geregistreeril was op
1 januari 1966, n.l o 16).
Door verschill_ende oorzaken is dlt nu teruggelopen
tot 91 l-eden.
De voornaarnste oorzaak van deze daling lag in het
feit, dat er ip meerd.ere omliggehde plaatÀen een
vereniging werd opgericht.
Hoewel" we sinds 1966 in 1edental bijna gefralveerd.
zijn, wiL dit nog niet zeggon, dat de activiteiten
ook zijn gehalveerd.. fntegendeel; zoals u elders
in dit nummer heeft kunnen l-ezen zijn we spring-
levend gebleven en hebben we in dit wintergeËizoen
maandelijks tenminste 1 vergadering.
We hopen, dat u als lid , ons als bestuur zult
will"en steunen d.oor d.eze vergad.eri_ngen ook te be-
zoekeno
iïe willen dit 3e fustrum vieren met een feest-
avond en wel op zaterdag 1 1 november; dus na on_
ze T.T. Op deze avond zul1en de behaal_de prijzen
worden uitgereikt, terwijl_ we verd.er d.e avond
gaan uullen met Bingo.
Hiervoor zijn bizonder mooie prijzen beschikbaar;
we verwachten niet alleen onze leden, maar even_
eenE onze vrouwen, eventueel_ verloofdes,

. Jo Zorgdrager, secr.



Nutti s vor.rl. hêt reedmaken van elg

rop moeten we letten bij vogels welke naar
d,e l.Io PBEÊSÊ!moeten voar 1oM gezond zijn

Ze mogen geen zichtbare gebreken tonent
zoafs : het. ontbreken van teentjes en /of
nageltjes; kale oogranclen of vergroefde
snaveltj es.

[ilde vogels kunt u rustiger maken, door ze met
4 of 5 stuks op te kooies in een kooi van onge-
veer 1 kubleke mèter.
Deze kooi moet natuut'liik goed zinclelijk zíirt
en van goede zitstokken zLin vporzien.
De bottembed.ekking moet beqtaan uit een laag ri-
vier- of sehelpzand van tenrrlnste 1 cm.
Zorg ook clagelijks voor vers badwater en natunr-
lijk drinkwater.
Door uw vogels dagelijks te laten bad'en, bereikt
u, d.at hun veqenpalc mooi schoon blijft.
Kwartels en dgifies hebben de gewoonte fe1 omhoog

te vliegen met als gelolg meestal bloed'enc1e kop-
jeso
verïoêr ze in eÊn papierenzakje of karto$nen
rltoos$e; Ver\roert u.ze in een houten kistje' ver-
zuim dan niet het d.eksek van een laagje schuim-

:mbber te voorzien.

Te Koop:'T voor de liefhebber om te krvekên: i,

Eigen kweek Japanse Nachtega'l en ' poppen'
echter ongeringd. \ ..-Leeuwerikstràat 9O' :

Inverbandn,letruimtegebrekmoestenenigein-.,.
gezonden sbuk;";-;c>l ""t 

ïorgend numme:' wor{len

bewaar<1',, De redactie.

1
:

:
j
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Voon de venzonging van een
modenn kapsel.

Alleenvenkoop ,, Yandley n

Voon al uw Levensmiddelen
Aandappel en
Gnoenten en fnuit
Vens vlees
en alle

99i. ,* adnes voon repanaties.

$gl[#::Jil,ti' tt'a+1491,,. 
l

Radio

kopsolon
STA] IONSWEG

BOS
50 Tel.Í2584

Supenmankt P

72 Tet.1245e

LEES ÍlIT !!!
Fiets veilig, f iets op UNION. . .

De goedkoopste menkf iets !
lnnu il mogel ijk.

Alle menken BROMMERS.

EnKat3é
Zu idkade

r ,, Zuivelpnoduktenveensf ro ts

van der Meu len
OPTIEK

Meulen
Zuldróuurt t6
Trl. 23!2
Elgrn trchnÍrchr
dl.nst

Radio's en Televisie
Bandrecorders
Platenspelers
Gramofoonplaten
Stofzuigers
Hi-Fi-apparatuur
Elektr. Huish. artikelen

Tel.:
12318
(os l20)

modenn
ingen ichte

Spec iaalzaak
WINKELPROMENADE
Zuidenbuunt 48 Dnachten

Telefoon:12097

Het speciale behanghuis
van het Noonden

j Uw adnes voon
j Manufactunen, bedden, dekens,
It tngenre, babyantikelen enjoaotteding is

Noondkade l-2- Dr-achten

t
I

t
a

KRAIVEAIDOIVK
Zuidkade 5 Dnachten
t. o. de Hema.

Gnoentemankt 4 Leeuwanden
OOK IN VERF I

YÍlL BEDAS ZAADHU IS
Zuidkade 12 Dnachten

TelefoonÍ2454

ALLES VOOR UW TUIN

POTTERIE = ROTAN

Friesland



BEKKEMAS
VISHANDET

DE. DELICATESSENZAAK
VAN DRACHTEN!
NOORDKADE 27

ïelefoon O512O-12O37

Voon Uw voliéne
vien-- en zeskant gaas, dnaad,
knammen, dakleen, pl ast ic
golfp I aten etc.

WOUDA
ZUIDKADE 46

Tel.:13785 DRACHTEN

Een BEGRIP voon DRACHTEN
Reeds MEER dan lOO jaan!

DROG I SïERIJ=PARFUMER I E

DEVRIEZE
NOORDKADE 9 (naast Hemq)

VOOR AL UW
LEVENSMIDDELEN,

GROENTE EN FRUIT
NAAR

J.MULDER
VéGé-zelfbed ien ing
KLAVERWEIDE I a.

SNACKBAR'f Hoekie
wanme en koude hapjes.
Abonnementen voon wanme
maalt ijden.
BROODJES-KOFFIÊ TNZ.
HANDWERKERSZTJDE I I6
Te|.15464 DRACHT'EN

KAAS, Alle soonten Neder--
landse en meen dan 6O smaken
buitenlandse kaas.
NOTEN uit eigen bnandenij,

dus alt ijd vens !

De kaasspecialist
VAN SCHERPENZEEL

Noffi.
Voon al Uw

RE.CEPTIES
BRUILOFTEN

VERGADERINGEN
naan Venen igingsgebouw

De Lange West 2

Tel7202743129 Dnachten

Bel. aanbev. L. Hoogeveen.

Voon een eenste klas Menk-
nijwiel aAtRvus

RUDGE lnnuil
of B. S. A. mogelijk !

naan: J. Herder
nijwiel handel NOORDKADE 50
Te|.12496- Dnachten.
Ook het adnes v. nepanaties.

GARAGE K IJ LSTRA

AUSTTN - MORRIS-
TRIUMPH- en M. G. dealen.

OMLOOP 44 DRACHTEN
Tel. 05l20 -133Oo

MODERNE COIFFURES
SPEC ! BRUIDSSERVICE
DAMES_HERENSALONS
TEVENS HAARWERK!

Maítne Coiffeur-

POST'NA
Stat'ionsweg 92' -fel. 

13 1 53


