MEDEDELINGEN

VOLIEREVERENICING
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,,lrothtster

Voryrlrríenlen"

Aangesloten bij Ned. Ë)ond
van vogel I iefhebber's.

7'

Het adnes voor' al Uw Toiletar-t ikelen, Parfumer- ieën en
Cosmet ica

Dames- en Henenkapsalons
Lange West Tel. 05120:t3583
DRACHTEN
Ook voon vogelvniend en/of
tu in ien:
A.Th.de Eoer & Zoncn 1{.U.
FOLGEREN 16 DRACHTEN
telefoon 0512OJ2626
(Vol iënegaas, haadpennen,

hang- en sluitwenk, geneeci-TECHNISCH SPEELGOED
Racj io-onderde I en
EiIektno-onclerde I en
Auto-r-acebanen
MODELBOUW

'TAQUARIUMHUtS

De f ijnste Witte Molenzaden
met steeds de laagste pnijzen!

DE VOGEL-en ZAADHANDEL
van DRACHTEN"
Telefoon:12708

AL

BRUG SUPË.RMARKT

36 Telefoon12588
Het adnes voor^ beste aar-d*appe I en-Leven sm i dde I enGnoente en Fruit.
Srtat ionsweg

YELDHUTS'

Voon

r-

BO5ÀnA"5

Uw

SCHOENREPARAT I E

GEERT íÁGER
sTATt0I{SWEG 32

Goed venzongde

FRUITMANDEN-SCHALEN
Voon al uw venlichting
natuuÍ-

I

ijk

!

naan

tlE L ICHTBRÍlil
De gr-ootste en goedkoopste

VERLICHTING SPECIAALZAAK van Nocrd Nedenland
vindt U in DRACHTEN !
NOORDKADÊ
NCCM

69

Te

I

-15

1

62

KRUIDHOF

a I s SL-AGER
Dan zijn Urr u Itga'. en lager- !
HET ADRES \ccr Groningenwor st - Blceclror-st en
Levenworst. Tel.15327
Oudr"'^'e'q t QP
Dnachten.

Voor Tenten-Campingsant ikel en, Repanat iesRegenk led ing-Spontk leding

enz.
Te

naan:

l.Í549?

IAAP

:

Í EE 1{ E BÍIER

Zuidkade 33 Dnacirten.
Wij venzongen Uw komplete
tentu itr'ust ing !
Dépositain Dn. v. d. Hoog
en

Marbent Cosmet ica

Dnosistenij RlEl{ sTRA
Handwenkenszijde Tel.l34O9
W I NKELCENTRUM.

,

: ilDrachtster
Mededelingenblad nr.5
Uitgaaf februa4i 197J
VOLIEREVERDNIGING

lvriendentl

V

Redactie : Teutoonstellingsbestuun
Redaetie-adressenl E.Koenes, Robijnekarp 8,

Drachten
.Y. Strikwerda, Radstraat
:

28

Tolvega

Bestuur:

Voorz.itter: E. de Vries, Galhoeke
2e vqorz,
Secretaris
2e secr.
PenninFl.

Kortehemmen,

tel

2

OSt26-t2?3

A.J. Poort, Stelpswdk 8,
Drachten

F

J. Zorgdrager, De larren 59
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Ze.Lc u reeds eerder in het med.ed.ellngen blad habt
lcrnnEn lezen, komt er op 23 febrlarl 1973 een sprokeru
en we1 de heer Benny Slagere uLt Enter"
Deze heeft reeds z'n sporen op het geblcd van d'e
vogelsport verdlcnilr hlj ls a.l. keurmeester van onze
bond. voor TroPen, Parkicten etc.
Nu za1 de heer Slagers een algemeen praatJe houd.en
ovsr de vogeloportl cn d.aarna d-e wlld.zang kweek an d'e
bastaarden hlcrvan aan do orde stellen.
Dit allee opgeluisterd met dLa!s'
rrtle hopcn dat vele ledon deze avond naar ons clubgebouw
konen, opd.at deze boelende verteller voor een fllnk
aantai tàaen z'n vsrhaal kan'houden"
Ook de led.en van de zuster-verenlglngen ln Ureterpt
Earkema en llautiSehage zijn voor d-eze avond d.oor ons
ititgenod,igd.
L-e4eg"

per 1 febmari nochten we t?eer { nieuwe leden
inschrljvenr en wel:
J.Ae Bouwhulzen Nleuweweg 1le Boornbergum'
J" v"d.. Holde Houtlaan 109r Drachten'
T. Huiziaga Dlerenspeclaalzaak Noordkado dBt
Ook

'Dbaehten.
J. v.à. Tse Jansonlusplela lJr Drachten'
Mot d.eze d nieuwo leden zijn we woer op 't lOOtaI
g6k{-\menr hopelijk houd,en wo het aantal leden op
tenmlnsta 1OO.
Ds nleuwe leden heten wc vên harte welkoml en rt
hopen dat ze zich blJ oas thuls zullen voelenl ln
splclaal J.A. Bouwhulzen, orndat hlj een Jeugd'lld ls'
WÍj hebben nu I jeugdled.on wat ons zeer verheugdt
zItr aljn voor onz,e v€renlglng van gro't bel-ange
u weet lmmsrs 'f Hrls d.e jeugd, heeftl heeft de toekomgttÊ'

2.

,]
Agonda Ledcnvergadorlns 9p. !} frbruqrl lg?,L.
[g ona Klubee"bouw BnrlnF]--o-tgtraat. lÉ-ttvana.t E" uur.
Opening.
t Bestuursverklgzlng.
2

tflfg4gpd. d.e heren .à,.J. Poort, E. Kornm, C. d.r Bn+ln
€n rr@gans vcrhulzing naar Wolvege., d.c hoer ï. $trtkrardt.
Egrgq-s--bgq.E ds heren A.J. Poort cn C. de Bnrla.
Eet bestuur stclt voor om e1s bcstuuralld, to bcnormca
d.E haren R. Nabrlng RobtJnckamp 29t aLc 2e pcnnlngnccstcr
on H. R. Hofnan Moloaeind. N.8. 12O alc 2o sacretarls.
Tcgenkand"idaten kunuen schrlfteli Jk roritca lngoJ.cvord;
voor d.e aanvang van d.e vergaderlrg,
ondcrstouud door
I
tenmlnste ) leden.
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Ult onzo vollere 1n het v.rrrarmd s verealglngsgcbouwt
tmnnen de volgead.e vogels
verkocht wordenl
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Sportvriendcn het onderwerp la dcze kocr hct soleetcren
van voggrlg.
EEEKSEI.ICJIIE.

na afloop van het broed.cclcocn cea groot eantal
Jopgen op etok te krlJgan, vo::mt voor vcel llcfhebberg
vaak nog grotc problernen. Velcn zullrn iedcr Jaar
dlvcrse telcurstellingca moeten vcrwerkea, wet bctrefd
dc kwalltelt cn kwantltolt van d.c gokwockte vogels.
sen bclangrijk puntr waar velea te rrcht over d.enken
1s de kweckselectle d..w.s. het eelcctcrea van vogels
welko voor dc Imeek zuller yordon lagezct. Dczc
Orn

selectle 1e nlet eenvoudlg, daar hLcrvoor vooral
kennls van d.e vogels ro rá"."vitg nodlg ,1s.
líen kan de kweekvogers op dlverse punten serectere!.
Qql_ectle. gg

IGEITR

Hlervoor ls vooral klcurkcnnls nodlg en welke clsea
volgens d- standaard. vau de N.B. y. V. san d.e kleur
worden gesteld"

$eleÉle

TIE* gg Esry.
Een kleurkararie moet een forse stcvig uitgevoerd.e
vogel zI jn. Grove fouten zlJa ',klcLne otr sellc kop,
holle of bo1le rug, epÍ.tse of overhangcads
borst. rr
Deze foutea zu'r-r.en in de aateert tenr! kunnen komea.
SsIe ctie. 9e 3EVE:DEEING_
Dlt 1s zeer belangrijk, omd.at foutcn in de bevcdering
ap.

erfeli jk zija. De meoEt voorkomcnd.e bevedelinqy!9uten zl jal kortc steart, aftangend,c vcertjos blj
opataaud.e sehouderv.rcrr, opcn nrgd.rk,
9" 9lJbenea,
korte
droge bevedering welke gamakkcit.Si afUreekt.
Dccc fouten worden vaak veroorzaakt d.oàr tc ver
gevocrdc kyeek net intengieve of nLrt lntenolcvcd.oorvogels.
vcrvolg t
argemeen

4.

Ëqlgsi!À es

gQgDINo

Ae houd.lng van dc vogel Lovcrt een belangrlJkc blJdragc:
aan hot tl4pe van d.e vogrl. Oanrctlgc voge'l,c sullcn
b.v. tlJdcns een T.T. nool.t good bcoordceld kunnen
wordcD. {ct le van groot bolang det non do vogoLo
vertrouwd maakt met d.c omgcvlng rn slJn verrorgcr.
Hlorean kan men zelf veal d.oon.
FOKCAPACITEIfEN
Selcotle
Hleronder verstaan we het selccteron van vogele op
bevruchting, klemkracht, elcrprod.uctlc cn het goed"
van d.e jongen. Vogels dle de slcchtc eigenschappen
bezltten v'rn eierplkkenr sleoht Yoorcnl klelno legocls
moeten vo,.r d6 kweek worden [ltgeschakald'.
Een belangrijx punt dat voorel tljdcna het brocd'selsocn
alot ult het oog moet word.en verlor€a, ls het verstrekken
van het Julste voer dat nodlg Ls voor oen snelle groel
van d.c jongen. Velc mcnsetr m6nen no$ d.et nen de vogels
enigs wcken voor de aaavang van hEt kweekeelsoan

krachtiger moet gêarr Yo€f,€Il.

l{on sal evanwel het gehelc Ja,ir door hier aend,acht aan
moeten besteden.

De streugste seJectle d'le men oP dc kweekvogele moct
toepaesenl ls dlc op de gezondheld Yan d.c kweckvogcla.
Ecn vogcl die zlck le gewcest of vogels dlc bol zlttcat

lngerand.s alcktcn, longaand,ocnlngen of..bronohltis hebbon
moetoa zond.ermcer voor d.e kwoek word'cn ultgose.hakeld..
Tot zo ver de sslectie, ln het volgend.c nummer sêl'
lk eendacht besteden aan het voederprobleem'

Met rportgroetcn
H. V/D rUrN.
5'.

Es!99 Ye! Y'sg'ele''
I Bssteed aan d'o aankoop van vogels nooit mcer d'an u
zlch vcroorloven kan on tc verllezeu'
rkooPJenr lndtca oon
2 KíjÉ nfct ateeàa ult naer eeu
ls dlt
voiet wordt aangeboden baed'cn de narktwaardc
verkope'
o"ák g""o gutncla of cdelnocd'lgbold' v-an d'c
I Haa). iw geÉochte vogeL pereoonllJk af'
soort vogels' nacn dan
4 llcbt u ga€n orvarlng met dlt hecft'
crvarlng
wcl
icnand mce dlc
Weeg er zeker van dat u krlJgt nt u dl't kopen
5
*"t de verkoper besllst lnlJt Í11'
jn te ltcn en tloe dlt
"i"t
6 Oa na net d.c vogel-s gcwend el
zovoel nogclljk op dc
uctzelfd,e
ïi.;a
dus d.e earste
lcl-f dc Plaats.
dc vogele €3n lel'rr degaa ePart
? Houilt lnatea mogeli Jk goea
flt zlju d'oc zcrsden pas
ia een kooi .o à1" ác
morgene
b1J d'e andere vogelel- áoe ttlt het llefst
aea kunnea ze dus volkomeu wollnolx'
vogels meld't d'1t
I Hcbt u klacuien over de gekoohte
&an do verkoper en nlet via kennl-ssen enz'
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rw_44E[gii
Ia ons klubgebouw aen
Op

Bnrlaalotctra.at"

d.c

zated.agrnld.d.ag.
3:

naart

á4 naart
L4 aprÍ.1

Gcopead. van

6* tot IlJf g3..

fn- en Verkooo
2 Yogelhand.claren hebbsn reed.s toegezcgd. tc koneur
Eatrse Í Orl0 pcr pelaoobo
Nu Ís cr ercn kaas overtollLge vogels te verkopen
ea aleuwo aau te Echaffen.
Latea wo aLlemaal met elkaar proberen d.eae
Vogslmerkt.
van d.e grond. te krl jgen.
' EËfun-vrlend.cn
eir kennls"àa frte" , op attoat.

Tot slens op l,maart.
Eaige lod.en.
QqlLr p.qqg"r

Eet d.erby nunmer voor
etelllng 1s m. {.

d.c oeratvolgcnd.o tcatooa_

SvenaIE vori-ge Jeron Lc
beschlkbaar.

IIaa

er woer cca d.erby prlJs

gllc ltg:go]agol vggjlgryllttgbr.4-19?1

krlJgt dc mooLstc vogol doro prlJo.

Eet voorlaeteto llro y8,t1 ons veronlglngsblad ltst
voo! uo lfgeeproken wae ó r ultkomen ia 66n Jear.
E_elonaal gelukt le dit niot, wcl zl jn we
ocslg

"".á"
nat ar. 5.
oreag vir do redsctlo yall u rcten of rlJ d.oor nootclgaa!
der rel noetea otoppcn. llogen rlJ rcts ven u horeni
Bod,.

7.

Ve'n onze Pcnningnoaster.

{ee34!stlg fgAL
aIlo prljsetljghgcn op d.nrkwcrk cnc. hceft
het bestuur beslotenr dl-t Jear de coatrlbutb alot tc
Ondeaks

verhogcn.
Een d,rlagcud vorzock van dc pcnnhgmccster aan

eIlc ledcn cchter lst
BotaaJ. of glrcor zo spordlg nogrllJk dc kontrlbutle.
Door ccn snellr betaltng of rtortlrgr berPeart u
uzclf cn de vercniglngr vcel onkosten en rrgeralEs€tlo
Vcrgcct vooral de nogolljkhcid van eg!gg!!g!SLtreroq glet.
Ecnnaal opgev€n blJ uw bank of postglro ra u lrrnt
let'''iiifficEï:7a-ryetcn.
Eoud.t oaso Ycrcniging gezond cn bctsal rpontean
allen d.lc reeds aan
oase scor hartellJk dank.
Áan

d.eze

vcrpllcbtlag

volded'cn1

fa.D.Talsm,a&zn
PTUIfiTVEE VOEDERS
VOGET ZADET{
HOHDEN- E}I ÍATTENËROOO

Ia voseLvlucht

volgencls tliata

!ultgcwogen lr Goclr voordollgrr
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14 Aprll Vogelerkt.
Il. l{ei fllnavoud.
Van 5 tot cn nct IO Novcmber

ldaart Vogelmarkt.

llaart Vogclmarkt.
l[eart Blngo of

Tentoonctalling.

Ki-onevond.

8.

kopsmion BOS

Fiets veilig, f iets op UNION. . l\

STAI IONSWEG 50 TelJ2584

I'

De goedkoopste merkf iets !
lnnuil mogelijk.
Alle menken BROMMERS.
Ook uw adres voon r-eparaties
l{ UMAI{'$ Ri iwiel handel
Noondkade 1'l 5
Te lJ 2016

Voon de venzongÍng van een
modenn kapsel.

Alleenvenkoop,, Yar'dley

rt

Voon ai uw Levensmiddelen

Radio
v.d.
Meulen

Aandappe I en

Gnoenten en fnuit
Vens vlees
en al le
Zuive lpnodukten

Zuldeóuurt t6
Tcl. 2362

rs
Veensirg
EnKaL3é Supenmankt

Zuidkade 72

i:_
rà

Lrr$ 0rT !!!

Elgrn lrchnirchr

dlóort

Tel. Í 2450

van
der Meu len
modenn
ingen ichte
OPTIEK
Spec i aal zaak

Radio's én

Televisie

Bandrecorders
Piatenspelers

Gramofoonplaten
Stofzuigers

Hi-Fi-apparatuur
Elektr. Huish. artikelen

Uw adr-es voot'
Manufactunen,
bedden, dekens,
I
inger
ie,
babyant
ikelen en
ll
I uaok led ing is

I

Tei.

WINKELPROMENADE
ZuÍdenbuunt 48 Drachten
Te lefoon:12097

(os 12o)

Noondkade 1-2-

Dr-achten

Het speciale behanghuis
van het Noonden

KRÁNElVDOIVK

Zuicikade 5
Dnachten
t. o. de Hema.
Gnoentemarkt 4 Leeuwanden

OOK IN VERF

!

u0LBttlA$ zAAtlHuts

Zuidkade i2

Dnachten

Te lefoon12454

ALLES VOOR UW TUIN

POTTERIE

ROTAN

:

1231 B

Friesland
Bank

I"
I

I

r

BEKKEMAS
VISHANDET

Voon Uw voliéne
vier'.- en zeskant gaas, dnaad,
knammen, dakleen, pl ast ic

golfplaten etc.

DE DELICATESSEN,ZAAK
VAN DRACHTEN!

WOUDA

ZUIDKADE 46
Tel.:Í3785 DRACHTEN

NOORDKADE 27

Telefoon

O512O-12O37

Een BEGRIP voor DRACHTEN
Reeds MEER dan l0O jaan!
DROG IST ERIJ=PARFUMER

I

E

VOOR AL UW
LEVENSMIDDELEN,
GROENTE EN FRUIT
NAAR

DEVRIEZE J.MULDER
NOORDKADE 9 (naast Hemq)

VéGé-zelfbed ien ing

KLAVERWEIDE I

a.

KAAS. Alle soonten Nederlandse en meen dan 6O smaken
wanme en koude hapjes.
bu itenlandse kaas.
A.bonnementen voon wanme
NOTEN uit eigen bnandenij,
maalt ijden.
dus alt ijd vens !
BROODJES-KOFFIÊ. INZ.
De kaasspecialist
HANDWERKERSZIJDE 1 I6
VAN SCHERPENZEEL
Te I .15464
DRACHTEN No.

SNACKBAR't

Hoekie

Voon al Uw
RECEPTIES
BRUILOFTEN
VERGADERINGEN
naan Venen i gingsgebouw
De Lange West

Voon een eerste klas Menk-

2

Te|7202743129 Dnachten
Bel. aanbev. L. Hoogeveen.

GARAGE

K IJ

LSTRA

AUSTIN - MORRISTRIUMPH- en M. G. dealen.
OMLOOP

Tel.

44

DRACHTEN
05l20 -Í3300

nijwiel eAtAvus
RUDGE
of B. S. A.
naan: J.

lnnu

i

I

mogelijk

Herdgr

!

nijwielhandel NOORDKADE 50
Tel. 12496
Dnachten.
Ook het adnes v. nepanaties.
MODERNE COIFFURES
SPEC ! BRUIDSSERVICE
DAMES-HERENSALONS
TEVENS HAARWERK!
Maitne Coíffeun

POSTMA
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Stat ionsweg
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