MEDEDEL INGEN

voLrËREVERENTcTNG,,
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orlltster

Aangesloten bij Ned. Bond
van vogel I iefhebbens.

Het adnes voon al Uw Toiietant ikel en, Par-fumer- ieén en
Cosmet ica

VELilHUTS'

BOS fSA"S

BRUG SUPËRMARK-]-

atat ionsweg 36 Tel efoon12588
Het adnes voon beste aandappe len-Levensm ídde lenGnoente en Fruit.

Dames- en Herenkapsalons
LanEe West Te l. O5 1 20-Í3583
DRACHTEN
Ook r,roon vogelvniend en/of
tu in ien:
À"Th,de Boer & Zgnen ll.U.
FOLGEREN I6 DRACHTEN

FRUITMANDEN.SCHALEN
jVoor al uw venlichting
natuunlijk naan

(Vot iereEaas, haadpennen,

VERLICHTING SPEC!AALZAAK van Noond Nedenland
'vindt U in DRACHTEN !

telefoon O512012626

hang- en sluitwenk, geneedh

Goed venzongde

tIE t ICHTBftIIru

De grootste en goedkoopste

NOORDKADE

TECHNISCH SPEËLGOED
Raci io-ondende I en
Ê lektno-ondende len

Auto-nacebanen
MODELBOUW

T*,ffi'gg,*gnp
Lr'r,12230

'rAQUARtuMh.{uts

De f ijnste Witte Molenzaden
met steeds de laagste pnijzen!

!

NECM

69

Te I .t5 I 62

KRUIDHOF

als SLAGER
Dan z-ijn Uw uitgaven lager'!
HET ADRES voon Gi.-oningeq

worst - Bloedrvorst en
Lever-rryonst' Íer. 15322

Ouclr.rvr'q l9O

Dnachten.

Voon Tenten-Camp ings-

ant ike I en, Repanat iesRegenk I ed ing-Spor.tk I ed ing

enz. naar:

JAAP
Tel.l5497
Y EE I{ EBÍ)TR
DE VOGEL-en ZAADHANDF-L
Zuidkade 33 Dnacirten.
van DRACI-ITEN.
Wij venzorgen Uw komplete
Telefoon 2127OB
tentu itr-ust ing !
Dépositair Dr. v. d. Hoog
en
Voon AL Uw
Manbent Cosmet ica
SCHOENREPARAT I E

GEERT TÁGER
sTATtÍIilStrrc 32

Dnosistenij RlEllsTfiA
Handwenkerszijde Tel.l34O9
WINKELCENTRUM.
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Drachten

Secretaris J. torgilrager, De Uamen Eg
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Drachten t.g.v. Volierevereniging of op
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Ale lid ontvangt ut zonder bijkonende kosten
elke naand het llaandblad rr0nze Vogelsrt van de
Ned . b ond van Vo ge I I i e fhebbErs--a-áT6f,i- onze
vereniging is aangesloten.
Dit blad verschaft een schat van inlichtingen
ontrent diverse vogelsoorten.
Verder ontvangt u gratis elk jaar 6x ons clubblad waarin alle gegevens ontrent de gang van zaken in onze g.i&!L vereniging.
Indien u iets wenst te weten over uy hobby,
wat betreft voorlichting over vogelar voedering,
beplanting, samenstelling enz. kunt u rekenen
op de eteun van medelederl.

pratent het bestuur kan u veel
inlÍchtingen verschaffen.

Kon gewoon eenÉr

Bondkalender 197,3.

Die leden nelke
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kalender besteldent

afhalen bij:
Dhr. B. Volbeda,
Handwerkerszijde 37,
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Drachten.
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Mutaties tot en met 31 d'ec 1972.
Nieuwe leden:

J. Bouwma de Draai 5 Drachten.
M. Dijkstra lÍilpsterend 6 Drachten.
lÍ. vart 'Ihrinen Noorderhof 7O Drachten.
P. Krueming Hegedykje 11 Qreinde .

Nieuwe jeugdleden:
J. Galema Steenkerk 3 Drachten.
J. Bouwhuizen Nieuweweg 15 Boornbergum.
R. E. Schenk Stelpswiik 52 Drachten.

Bedankt als lid wegens vertruizing enz:
R. de Haan Barkstraat 1 Den Helder.
T. v.d. Vlucht Folgeren 33 Drachten.
R. de Vries rt Hout 6 Drachten.
S. Algra Clearkanp 27 Drachten.
G. Procee van llaersmasingel 9 Drachten.
J. v.d. Berg Middelwiik 43 Drachten.
H. de Vries Hegedykje 41 Opeinde.
Leden aanta}

pet 37/12 1972 is

96.

De nieuwe leden heten wij van harte welkom,
in onze vereniging, inrt bijzonder de Jeugdleden en we hopen dat ze zich bii ons thuis

zullen voelen.
dat er ? leden zijn die neenden voor
onze vereniging te moeten bedanken.
Inrt bijzonder de heer Proceel wêêr we hemt
Iangs deze weg, mogen bedankenr voor het
vele werk voor onze vereniging gedaan.

Jammer

Voor het eerst gehouden in ons splinternieuwe clubgebouw aan de Bruin Slotstraat.

Deze jubileumtentoonstelling is dit jaar
anders opgezet.
Een T.T.bestuur bestond bijna altijd geheel
uit Vereni gingsbestuurders.
Dit jaar echter namen twee verenigingsbestuurders en drie gewone leden zitting in
die commissie.
Door deze nieuwe opzet en aanpakr kregen
andere mensen neer tijd zich te bemoeien net
bestuurlijke zaken.
Schrijver dezes had ook het voorrecht zitting

in dit T.T. bestuur
stellen, dat deze onderlinge
tentoonstelling een groot succes is gewordent
onder andere door zeer veel en enthousiast
uerk van ledenr verenigingsbestuurders en
laat ik vooral onze dames niet vergeten.
Ook zdj hebben een zeer groot aandeel gehad
in het welslagen van dit evenement.
Verder door een zeer goede en sportieve
BamenrÍerking in het T.T.bestuur.
VeIe records zijn gesneuveld dit jaar.
Nooit eerder ras het ingezonden aantal vogels
zo groot.
Er zijn meer bezoekerÉr geweeÁtt.dan anders.
Onze katalogus raakte uitverkocht.
Volgens een groot aantal leden de gezelligste
T.T. sinds jaren.
Een voliere van record afnetingen en stromend
te

mogen nemen

U{j mogen gerust

water.

Een zeer groot aantal leden heeft neegeholpen
er iets bijzonders van te maken.
Zeer veel groen en bloenen.
Meer inkonsten, echter ook meer uitgaven

Voor het eerst direct na afloop een feesteli]<e
pr{jsuitreiking en een gezellige avond.

Zeer tevreden keurmeegters, getuige het

geschreven verslag van 6En hunner

catalogus.

in

onze

Laat ik echter deze kleine tenrgblik niet
te lang maken.
Bfijft wel de vraag: Wat doen we volgend jaar?
Graag uw reactie! !
Nogmaals namens het T.T.bestuur, allenraal
hartelijk bedankt voor uw spontane nedewerking.
een T.T.bestuurder.
RINGEN.

De eerste ringenbestelling is
binnen. Zij kunnen

fa". .Talsrna"&-z

PLUIMVEE VOEDERS
afgehaald worden.
In de laatste week
VOGET ZADE N
van januari zal de
HONDEN. EN KAÏÏÉNBROOD
ringenconm. nog
een keer ringen
ulGgewogen ig toit voordcligcr
bestellen bij de
bond.

Mininunafnane per Flaai 1 ,
goort is 25 stuks.
De

15

20
26

Drachtgn. t,êl l?4g4

prijs van de ringen bedraagt brj bestelling:
eent voor de naten 2 t,/n 3.S nn
cent voor de meten 4 t,/m 5.4 mm
cent voor de naten 6 t/n 12 mn
alles per stuk.

Beste vrl.enden,
Ueer is een jaan voorbij, met aI zijn lief en
leed. ïanneer wij. ons bij de vol.iere vereniging
houden is het gelukkig veel liefs. Tn 1972
mochten wij weer veel voor de vereniging doen.
Een eigen club gebouw nanen ye in gebnrik dank
zij de grote nedewerking die wij van de Gemeente ontvingeR. Aan allen die hebben neegewerlct aan de inrichting van ons huis, nijn
harteLijke danh. Je kunt in onze vereniging
wel aan het bedanken blijven, rcant ook voor
de tentoonstellíng hebbeh velen zich ingezet
om deze tot een góed eind te brengen. Níet
iedereen waÍr aanrÍezíg, naar ook niet iedereen kon
aanwezig zijnS! ïe kunnen niet in elkanders
beurs zien, naar ook niet in elkanders rerk en
glhanders |tkunnenrt beoordelcn. IIou daar rekening mee vrienden, want ik ben er van oyêTÈuigd dat iedereen rel rilEt Laat ons hopen
dat oolc 1973 onze'vereniging veel goeds mag
brengen. Dat dit een goed jaar nag worden,
trat betreft de broedresultaten.
Verder wenÉr llc u allen persoonlijk een gelukkig 19?3 toe. Voor u cn de Uwen,

[ï tg"ffiitÊ:"'
Onder voorbehoud van een kleine wijziging,
kunt u vast de volgende data noteren.

Bijeenkomsten op:
23 Februari : Spreker.
3O Maart
: Bingo of Kienavond,
dit op veler verzoeli
11 l,lcl
i Filnevond.

Vo8elvrienden.

Vergeet in dit jaar-

getijde vooral

de

buitenvogels niet.
Maak

in

uw

tuin of

op het balkon een

r
maak een

geen

voêderplaats, of

voederhuisje gp een paal, zorg wel, dat

katten bij kunnen komen.

In het voorjaar en de zomer zullen ze nisgchien
in uw tuin een nestplaats zoeken.

t
i

Itlet hun aanwezigheid en zang zullen ze zeÈer
uu moeite belonen.
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JAARVERGADERINC

Te houden oP 26 januari in ons
verenigingsgebouh aan de
Bruinslotstraatr aanvang 8 uur'
AGElipA.
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t
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4.
5.
6.
7.
8.
g.

'u!

jl
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Opening

Notulen

Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag secretaris
Pauze + verloting
Verslag T.T. bestuur
Nabeschouwing T.T.
Rondvraag

Sluiting

l{e rekenen op een grote oPkomst.
de secretaris t
J.Zorgdrager.

kopsslon B0s

Ltt$

STA] IONSWEG 50 Tel.l2584

I

l

Alleenvenkoop ,, Yar-dley

rl

Groenten en fnuit
Vens vlees
en al le
Z-uive lpr'odukten

I

rs
veenstrq
EnKab3é Supenmankt

Zuidkade 72
i

-+
.tlt

;I
it

Radio
lt.d.
Meulen

Aandappe I en

I

Zulderbuurt

Elgon trchnigcha
dlanet

Tel. 12450

Spec iaalzaak

l6

Trl. 2362

I

van
der Mleulen
nrodenn
ingen ichte
OPTIFK

Radio's en Televisie
Bandrecorders
Platenspelers

Gramofoonplaten
Stofzuigers

Hi-Fi-apparatuur
Elektr. Huish. artikelen

Uw adres voon
Manufactunen, bedden, dekens,
j i ingenie, babyantikelen en
i badk led ing is

i

I

Tel.:

INKELPROMËNADE
Zuídenbuur't 4B Dr'achterr

W

12318
(o5120)

Te lefoon:12A97

'l

Noondkade

1-2*

Dnachten

Het speciaie behanghuis
van het Noonden

KRÁ]VENDCIIVK
Zuidkade 5
t. o. de Hema.

Dnachten

Gnoentemankt 4 Leeuwanden

OOK IN VERF !
YOL BEÍ}ffS ZAANH U I$
Zuídkade 12
Dnachren
Telefoonl2454

ALLES VOOR UW TUIN

POTTERIË

ROTAN

.

Al Ie rnenken BROI\4MERS.
Ook uw adres voon nepanaties
H UMAI{'$ Ri i wie I handel
Noor-dkade l'15
TelJ2Ol6

Voon al uw Levensmiddelen

I

!!!

Fiets veilig, f iets op UNION.
De goedkoopste menkf iets!
lnnuil mogelijk.

Voon de verzonging van een
moclenn kapsel.
I

mrT

Friesland
Bank

BE KKEMA's

Voon Uw voliére
vien.- en zeskant gaas, dnaad,
knammen, dakleen, pl ast ic
golfplaten etc.

VISHANDEL

DE DELICATESSENZAAK
VAN DRACHTEN!

WOUDA

NOORDKADE 27

Telefoon

7-IUIDKADE 46

Tel. :13785

0512O-12O37

DRACHTEN

Een BEGRIP voon DRACHTEN I VOOR AL UW
Reeds MEER dan loo iaan!
II LEVENSMIDDELEN'
GROENTE EN FRUIT
DROGISTERIJ=PARFUMERIE I
NAAR

J.MULDER
DEVRIEZE
9
VéGé-zelfbed ien ing
KLAVERWEIDE I a.

(naast Hema,)

NOORDKADE

Hoekie

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_KOFFIÊ- INZ.
De kaasspecialist
HANDWERKERSZIJDE I I'6
VAN SCHERPENZEEL
Te1.15464
DRACHTEN ttooffi.

SNACKBARtt

Voon al Uw
RECEPT !ES
BRUILOFTEN
VERGADERINGEN
naan Venen i gingsgebouw
De Lange West
Te|.1202743129 Dnachten
Bel. aanbev. L. Hoogeveen.

Voon een eenste klas Menk-

r-ijwiel gATAvus
RUDGE lnru it
of B. S. A.
moge I ijk !
2

naar-:
n

J.

Herdgr
NOORDKADE

ijw ie I hande

I

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

AUSTIN _ MORRISTRIUMPH- en M. G. dealen.

MODERNE COIFFURES
SPEC ! BRUIDSSERVTCE
DAMES_HERENSALONS
TEVENS HAARWERK!
Maitne Coiffeur'

44 DRACHTEN
Tel. 05l20 -l33OO

Stationsweg 92 'l-el. Í3153

GARAGI

OMLOOP

K IJ

LSTRA

POST'ï'IA

50

