
fs -u

MEDEDELINGEN

voLTEREVERENTGING,, lrorhtster

I'
Aangebloten bij Ned. Bond
van vogelliefhebbens.



Het adnes voon al Uw Toilet-
ant ikelen, Parfumen ieën en
Ccsmet ica

VELDHUIS'
Dames- en Henenkapsalons
Lange West Tel. O51 20-13583

DRACHTEN
Ook voon vogelvniend en/of
tu in ien:

À.Th,de Boer & Zonen JlJ.
FOLGEREN 16 DRACHTEN

telefoon O512012626

(Vol iënegaas, haadpennen,
hang- en sluitwenk, geneed- I

TECHNISCH SPEELGOED
Radio-ondendelen
Elektr-o-ondendelen
Auto-nacebanen
MODELBOUW

BOSMA'S
BRUG SUPERMARKT
ltationsweg 36 Telefoonl2588
Flet adnes voon beste aard-
appe I en-Leven sm i dde I en-
Gnoente en Fruit.
Goed venzongde

FRUITMANDEN-SCHALEN !

Voon al uw venlichting
natuunlijk naan

DT LICHTBRÍlil
De gnootste en goedkoopste

VERLICHTING SPECIAAL-
Z,AAK van Noord Nedenland
vindt U in DRACHTEN !

NOORDKADE 69 Tel 162

Neem KRUIDHOF I

als SLAGERI
Dan zijn Uw uitgaven lagen! {
HET ADRES voor Gnoníngen
wonst = Bloedwonst en
Levenwonst' Ter.1s32?

Oudeweq l9O Dr'achten. i

r*g'gg;lgng

'rAQUARtuMHUtS
De fijnste Witte Molenzaden
met steeds de laagste pnijzen!

DE VOGEL-CN ZAVADHANDEL

van DRACHTEN.
Telefoon:l27OB

Voor AL Uw

SCHOENREPARATIE

GEERT,TÁGER

enz" naan:
TelJ5497

Voon Tenten-Campings-
ant ikelen, Repanat ies-
Regenk I ed i ng-Sportk I ed i ng

JAAP
Y EE II EBÍlER

Zuidkade 33 Dnacirten.
Wij venzongen Uw komplete
tentu Ítnust ing !

Dépositain Dn. v. d. Hoog
en

Marbent Cosmet ica

Dnosietenij RIEilSTRA.
Handwerkenszijde Tel.l34O9

WINKELCENTRUM.STATIÍI]ISTYEG 32



VOI,IEREVERENIgINO e rtD*rachts,tgt Ygg"l qqdg4"

Mededcllngenblad ó
Ultgaaf maart 1973

Fe3a_q.!lg : Tent oons t ell l ngs bes tuur
lqgact-le-ggle-qrygt E. Koenecl RoblJnekamp 8,

B. VoIbeda, Eand.warkerszlJde 37,
Drachtea.

Bestuur:

-s6Ëz: tter : i;"ïlrlii!ï: ïïil"Bïïrá*r,,
2e 1o919. f. irï-.Poort, StelpswlJkrB,

Drachten.
$ecietar:Le í;iiïÍ*l"r!ï: 3irïËiï;ïn?t'
?e s-e-c:. i;Í;ïllman, 

Molenelacr 12o1

lgng13gln* l{. v.d.. Tuin, Blauw€ras ?}r
Drachten.

?e pen_ql3-g_p.R. Irlabning, Robijnekamp 29r
Drachten.

!t"!- Egqry. l;"|f;*:i:t"' uitgang rl,
Tentoonstelllngsbestuur 197 J

B. Volbed.a, Hand"werkersaiJtl. 37.
H.R. Hofnran, Molenetnd. 120.
E, Koenesl Robijnekamp 8.
B. v.d. Heide,0eelgorsstraat p6.

:- _:-:__.-._-. ... F. Pqst znpluyg!?g[t 9:.
!, !0rnee !- q -ebep l-ql l erqre-rgllsl ns !

,fL6r-- per jaar: jeugdleden tot IB Jaar,f8l--
Betaling kan plaatsvlnd.en biJ de penningmcester,
d.oor storting of orerschrijving prk. 86?297 vea
dE Rabobank te Drachten. t.g.v. Voliereverenlgl.ng
of op postgiro nr. 12ll839 t.n.y. Pennlngm. Voïlerc-
verenlging2 BJ-auwgras 71 te Drachten.

llqerai!!-e_r:
SE -c-r,e_t_qrls :
Pennlngm.



VAN ONZE SDCRETARIJ.

In ons vorig medodellngenblad heeft u kunnen 1ezan,
dat de haer Koensa gemeond heeft ta moeten bedanken
al-s bestuurslid van onzo verenlging.
De heer Koenes heeft ln ons bestuur B ;aar zittlng
gsbad, hlj is op I februari 1965 benoemd 1n het be-sturrr, hi j is begonnen als 1e per,ningmeester, en
eindigt nu als 2e penningmeester, nu zult u d.enken
dat dlt ean degradatle van hem is, dit is niet het
geval. we hebben n.1. vorig jaar in de led.envergade_
ring vgn 21 januari een tentoonstellingsbestuur op-gericht en in rlit besturtl was de haer iloenes penning-
meester, zod.oend.e had iri j mr twoe functies, d.it was
o.a. de reden dat hi; als bestu,rsLid neend.e te moeten
bedanken. ïJe ku:rren gelukrig rp hem blrjven rekenenals lid varr de tentoonstelllngscorrunlsuie.
Ik heb ,ie h€er Koenes meegemaakt aLs esn rustig per-
soon die in het bestuur bi jzon.ler aktief was en het
hoofd er altljd bijhield, vyant do meningen liepen
soÍns ver u1t elkaar, en dan ,,vrt.; tt meest koenes dia
de parti jen weer bi; ell.,aar bracht, zodat we aLs
bestuur alti.jri 6ên li jn konden trekken ten opzichte
vari de verschillende problemen waar we aLs bestuur
voo:: kwamen ie staan.
Koenesr voírr de meesten rrEvertrr bed.ankt voor rt veleyglk y.?.o-I _o.ng_e, y-9re-nigi-r1g. v9-rr1 cffi iióï"it ;rï"svele jaren toegewenst, als 1id varr de tentoonsterringsr
commi-ssig.
Ookde heer Strlkwerda moest wegens verhuizin€l ons
bssturrr verlaten, 1n hem mlssen we d,e eerste werket
van ons mededelingenblad, hler heeft de heer Strik-
werda veel- wgrk voor vêrZgtr tevens 'aas hi j ook de
secretaris van het tentoonstellingsbestuur, en hoe-veel werk daar in zi.t,kunt u zich niet v, orstellen,
daarv,.,rr rnoet u het eerst meegernaakt hebben.
Daarom l!Li_\yglÈ1_r yÊ-{r bgl.tS glqq! 1o9r het vete werk
y_W.T 93.zg v-ere.nigig g.eÈal.
ook de 'lames van de heren foene" en strikweriia bed.ankenwi.i v()or het vole werk en rie vele uren, ja zelfs dagen,dat zi ., l"run man hebben moeten missen in het belang van
onzo ver€niging.

2..



lie afscheid. van 2 bostuursled.on rnag ik t.,:t slot d.cnj_euwe bestuurel_edên varwolkomen, n"1* do herenH"R. Hofm&n $n R. Nabring, deze ziJn d.oor het bestuuncandld.aat gesteJ_ds het bástuur heeft het voleto var_trouwen in de c.apaeitelten vaa doze heren.
{9ÊIAg -@-! Uqh;a.n€. g1g_ hal}e_ *efagry-ln-oi. 

- 

Uuuto,aS.Mutatíes;
Al"e níeuwe led.en

komen de her.en r

riog€a we l"n dÍt :runnner verwel_

\

J" Jcoston lVera:-rcla 97 Drachten,
J"Z" fenhoor paard.epad. 20 lrachtcn.

Wo hopen dat. si j zi. ch spledlg in onse vàren:igiÏgtbuís mogsn vo@Len. 'v4Í

.sjryg gF 5ïl:liAy0rql: 
?

0p 3O rnea,rt zuLl-en !vê wee! Bs! gozanelljke €r"o'dhebben, 1!g5 met dg Ba*epu " s--Y ev

tfro rekenesx er op d.at velen deze avouti. reod.s hebbengeresez'veerdu om aie r-1d- van d.e volj.êire vereniglag teLaten bli;ken dat ae m,eeLavsncl zijn, fomt aiiene €nd-as tot ziens op 30 maart ns avoad.s' om B uur in onsgilbeg-!gup.

'riei disiricsderby :'i-ngnummor is J, zoals 
" ;;;: 

-:*:-
vcrid blad hebt ku:rnen Loace is, g s Qgf$f qu.mmer $.h.ls nummer { en ? op uw 

"ingoir-lclnn€n waard.e hebbenop de Tsntoonstelliagoa"

B,, Go@d kope
VgSSem Aq"ro Í Êq

TCc#oon 05t2O-óOl9

VogeBs

Woede

l-tengeEsport
b.s.g. 52ót

3'
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gNeE_ I,_EpEN SCIIRT JvllNj -'

Deze rubrlek ls voor ons van zoar Sroot belang'
Door 1n elk uit te komen klubblact ó6n of meer leden
aan het woord te }aten of ln de pan te laten-klimmenr
voorkomen ws dat ona vereniglngskrantje te offlcieel
en te onpersoonli jk word't'

Oraag d.oen we d'an ook een beroep op a1le led'ent

schrljf of vertel rs wat over onze gezamelljke hobby'

MlescÈien komt u vandaa6l of morgen iets tegen of leegt
r-l eên artikel ov€r vogelsl hulsvestlng enz' Vergeet

dan nietl ook and-ers leden wiIlen graag meeproflteren
en genleten, tot meerdere glorie van vereniging en

vogelsport.
Uw redactle 1s nlet
mpar hooPt dat velen

verantwoàrd.elijk het geschrevenet
gebnrik maken van d.eze rubriek'

EÍ$IOEI/8PIOBT
VOEDEI
aQU.áIrÍr'
VtggtlÍ Go

BENOETOI>
ÉrtDtt{
voor ál ln
burtdar

FRITSVOT,BEDA
Belangriike Data!

24 Maart Vogelnrarkt'

30 !{aart Blngo of
Klon avond'

14 Aprll Vogelmarkt.
II l{41 Fllm avond'.
Van ! tot en nnet IO November fentoonstelllng'

!.



Inggab+.êcp.

uÊsRqg w wIJ, oNzE vooEI,s $BAaqT.. Eg 99 aEIaK'/a*BÍ
Iedere vogelllofhebber woet dat een vogel nlet ln
cond.ille komt of bll jft als msn zl"ch beparkt tot
het voeren van zaad en vrater.
Velen zuLlen vaak de vraag geotold. hebben.
'ÀIat is nu het juiete menu voor onze vogele?
Deze vraag kan nlet 1n êen paar woordeh beantwoord
word.enrd.aar men eerst zal moeten weten wat er ln
een voermicldel zit en wat de vogel nodlg heeft.
Ied.er vosJrrnid(rel bestaat u1t twee delen, n.1. reter
en drcge stof. Deze twee icurnen 1n dlverse percen-
tages aanwezig ziJr. I

Croenvoer b.v. bestaatvoor BO

20 procent uit droge stof.
Zaad. daarentegen bestaat uit
83 procent droge stof.
IIater wordt d.oor de vogel gebnrlkt als transport -
eàx koelmid.rr61. Het zaj. dus nooit het hoofd.bestand.-
d.eel mogen vormen van een voermid.riel.
Iïieruit volgt tevens dat men het voeren van groenvo€r
nlet moet overd.ri jven.

De d.roge stof in een voermiddel is voor onse vogels
van groot belang, deze stof kan worden onderverdeelcl
in twee soorten, n.1. d.e stikstofvrlJe en stlkstof-
houd.end.e stof.
Stikstofvrije stoffan zijn; Vetten, Koolhyd.raten,
Suikere ea Celstof. SamEn dÍenen ziJ a1s brand.stof.
Het gtlkgtofhoudende gedeelte van de droge stof
wordt gevormd.t d.oor de Elwltten en vitamlnen, ziJ vor-
men de groeistof voor d-e vogels.
0m deze twee stoffen ln voLdoende hoeveelheld. en
Juiste d.oserlrg aan d.e vogeLs te verstrekkan ie hot
voeren van zaad. alleen nlet vold.oeado. Men zal .dsa
nsast het zaad. een goed. blJvoer moeten veretrekke,n,
waarin de ontbrekende elwltten en vitarninen voor-
komcrr

.__>
r' 5.

procent uJ-t water en

1l procent water en



Thaae zlJn cr 1n de handel., vclc merkea kracht- on
opfokvoer verkrtJgbaar, de cne al bcter d.an de and'erot
en lk zal d.an ook ledereen aanxadenr het krachtvoer
rnat het beste bevalt het gehele jaar door te verstrek-
kcn, he* opfokvoer, (r^chtvoer) een paar weken voor
het bcgín van het broed.zeleoen in de kool brengenr d.tt
om do oud.e vogel-s aan do smaak te laten wcrrn€llo
In zachtvoer zit een hoger elwltgebalte. De perÊronon
díe in L972 &e vergaderlngen geregeld bezochten, zul-
lca nog wel weten dat wo ln een prograrunar broed.resul-
teten behandeld. hcbben en hier uit 1s gebleken dat
veel mengon zeLf hun opvokvoer klaarmaaktenl een groot
d.eel hlervan had. betere resultaten dan met gekocht
opfokvoer. De lngredl'tánten d.le hlervoor nod.ig warent
zlJa d,rie à vlor beschuitene een ei, twea à drle thee-
lefelt jes drLlivensulkerl' twoe d.nrppetr s tarnvekiemoLie
of levertraan, hler niet teveel van gevgn want d.an
komen do vogel.e los in de veer te zlttsa.
Vitamlne C zi.t niet 1n het voer da'arom 1s het zo belang-
rlJk on groonvoer te verstrekkear mar zoals eerd.er
vermeld. niet te voel. En rryat ook belaagrljk lsr en ia
d.e hand.el verkrl-Jgbaar Zeewlerl dit ken mea door het
opfokvoer bereiden.

Ind,ien hlor lntarossê voor bestaat ta.l lk hdt
d.e volgend.e keer hebben over kweekcdmblaatlesl

H. vf d. Tuia.

Wlst U ilat or
wocr vele prlJ-
zen beseàlkber
ziJn vqor onao
Klcmvond.?

tflst U dat d.oor
neo te komoa
klcnca U onze
vercaiglng
atcunt ?

f&"DJ[b].srm.a&
PLUIMVEE \í@ËOERS

VO6ET UADEN

HONDEN. EI{ KATÏCNDIOOD

lr ccolr voordrllSrr

i , CtnrchCln. G.l 12494

6.



V ERSLAC U9PIINVERGADENIIIG

op 23 februarl was de hecr sragera bij ono om lc{ste verteflen over tropische vogelo, grotà parkleten
en duivenr aiingevuld met dla rs. Ecn boelenáe rezing,vooraL voor dis -..erêD die zlch bezlg houd'en met d.eoe,bovengenosmde soorten vogelo. Jamnei was het echterdat 't bezoek op deze vergad.ering kleln was. Ect woorzal hier we1 detret aan zI Jn geweest

De heer Koenes die deze vergad.ering leide, bedanktc
de heer Slagers voor dea,e lezing en wànste hern welthuis.

Hierna kwan de bestuursverkiez{ng aan de ord.a.
Àangezlen geen tegenkand.id,qten lraren binnengekoneÈ
werden de heren iI.R. Hofman en R. l{abring gékozen ar.s
bes tuursleder:.

rn de kascontrorecommissle werd.en gekozen'd.e herealïil-lemsen en }reyer. De voorzitter dankte de nieuwebestuurs- en kascontrolecommissle 1ed.en voor rt aáa-neme! van hun benooming en wenste hen alle goed.s toe.Bijde rondvraag i<wamen nog verschillende problemea
aan de order werke tot volra tevrod.enbeid. werd.en opge-lost. Hierna sloot de v66l7itter de vergad.ering, rnaàreerst had de heer poort , Koenes bedênki voor het vere,werk werke hi j aIs bestuursrid vooro'.s6,verenigias had..gedaan, en hoopte datrnu niet als bestuursliar-nraár aistentoonstelllngscommlssle 11d hi j een waard.e vor ai!-
Ii3-9ur vool -9i1ze vereniging,, za.I oltiy=Ë.:."_-:_.: . _*----- - :--

Een klelne terugblik op onze eeïst_e_ ep_b.te Iqgglnel1qt,in Drachten gehoud-en in oas vereniglngÀgr,b."* aarr d.eBrllnslotstraat op I naart J.l. Járeá égled.en "r.as,hebben wi j pogingen ged.aar, àrn geregelde-vogelmarkt vaade grond te krijgen.Het bleef cchter staede bÍJ leengchuchtere pog14g van -e_gn mgq] per j*+f. la beÍangutrttl.ng
was te klein om er mee d.oor te gaan. De Ultkometen envooal de belangstelling voor d.e nu ge[ouden vgg@I$!,
r'ear6n vrlj goed, op deze baels kil";;;;E; verder
{""o. De inbrong van gerone led.en,kan eehter vegl beter.
Een leder die nog vl,{els over heeit, kan ze te.gen eon 

-
redelljke prijs kwiJt, en wanaeer u nog iete aan wllt-schaf"en, nu is ae Ëjd daarvoor.
Tot op de v6]g6ade vogelmarkt.

a



Eq-! y.-e-f gnlgl-ngs-ge bouv .

In d.e provlnclc Frlesland. zlJn d.J ó6n van d.c welnlge
Voli6rovereniglngen dlc over een klubgebouw lornnen
bes chlkken.
De Gemeente Snalllngerland vraagt hlervoor van ons
een fllnk geldsbedrag voor ond.erhoud.skostcn.
WiJ ge}ovea dat deze ultgave wel verantwoord. 1g.
Met veel moeite en kosten ie hct mool geword.en van
blnnen. WiJ zljn echter al wecr bezig het nog gezelllger
te maken. Op 66n van d.e lartst gehoud,en vergad.erlngen
zLjn 2 lcden bereld gevonden ons klubgebouw nog leef-
baarder te makenl ook zulLen ze meerd.ere actlviteltea
in dit gebouw organiseren, zoals bijvoorbeeld achter
elkaar I vogelnarkten. '
Een groot voordecl is dat wij nlet ïeeer e(rll aud.er
oaderkonen behoeven te zoekênr v ''or opslag van koolea
en tcntoons tellin6sr&terj.{ial .
Ook de problenen rond een T.T. mfunte zlJn Opgeloet.
EIk jaar lornnen we nu in aIle rtrgt onze T.T. organl-
ser6n, d1t zal ook zeker d.e opbouw vergemakkelljken.
On d1t gebouw opttnaal te benuttcn zoekea we led.cn,
voor schoonrnaak, onderhoud. en organlsatle.
Ook zoeken wij nog een paar tafels en stoelen(voor een
zacht prljsJe ratuurli jk)
Verder zoeken wij oud.e jaargangen van vogelkranten of
vogelboekjes, alles op d.1t gebled. ls welkom.
AIs u verd.er nog iets wilt weten ovor ons verenigings-
gebouw, deheren[. {gglgo! en E.v.È. &.1_4-g zu1len Án ugraag van dienst zijn. -$[

Utt Ooecl Voor U .
Kon Kiencn Op 30 Xaart .

Ult Ooed. Yoor U.
Kom Naar Dc Vogclrnarktcn.
Taterdag nld.dag 24 Uaatt
en 14 AprlL.

s.v
8.



kopsolon
STA] IONSWEG

BOS
50 Tel.l2584

Voon de venzonging van een
modern kapsel.

Alleenvenkoop ,, yandley rr

Voor- al uw Levensmiddelen
Aar-dappe len
Gnoenten en fnuit
Vens vlees
en alle

r,, ZuivelpnoduktenveenSf rq rs
EnKaÈ3é Supenmankt r
Zuidkade 72 Te t. I 24SO

Ltts utT !!!
Fiets veilig, f iets op UNION.
De goedkoopste_ merkf iets !

lnnuil mogelíjk.
Alle menken BROMMERS.
99| ,* adnes voon nepanatíes

N,g$*[":] F,g 
i e t t'qt4 gl., .

van der Meu len
OPTIEK

modenn
ingen ichte

Spec iaalzaak
WINKELPROMENADE
Zuidenbuunt 48 Drachten

Telefoon:12092

Het specÍale behanghuis
van het Noonden

i Uw adres voor
j Manufactunen, bedden, dekens,
lt tngenre, babyantikelen en
,badkledíng is

Radio
v.d.
Meulen
Zuldoóuurt t6
ïrl. 2382

EIgrn trchnischr
dlsnst

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

Tel.:
12318
(os t 20)

Nrcondkade I -2- Dr-achten

KRAAIEIYDONT(
Zuidkade 5 Dnachten
t. o. de Hema.

Gnoentemankt 4 Leeuwanden
OOK IN VERF !

YÍlLBEDffS ZAAOI{UI$
Zuídkade 12 Dnachten

Telefoonl2434

ALLES VOOR UW TUIN

POTTERIE ROT,AN

Friesland
Bank



BEKKEMAS
VISHANDET

DE DELICATESSEN.ZAAK
VAN DRACHTEN!
NOORDK ADÊ. 27

Telefoon O512O-12O37

Voor- Uw voliéne
v.i en.- en zeskant gaas, draad,
knammen, dakleen, pl ast ic
go lfp I aten etc.

WOUDA
ZUIDKADE 46

Tel. :13785 DRACHTEN

Een BEGRIP voon DRACHTEN

Reeds MEER dan IOO iaan!
DROG IST ERIJ=PARFUMER I E

DEVRIEZE
NOORDKADE 9 (naast Hema)

VOOR AL UW
LEVENSMIDDELEN,

GROENTE EN FRUIT
NAAR

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

sNAcKBen't Hoekie
wanme en koude haPjes.
Abonnementen voon wanme
maalt ijden.
BROODJES-KOFFIÊ- E.NZ.

HANDWERKERSZIJDE 1 I6

Te|.15464 DRACHTEN

KAAS. Alle soor'ten Neden-
landse en meer dan 6O smaken
buitenlandse kaas.
NOTEN uit eigen bnandenij,

dus alt ijd vens !

De kaasspecialist
VAN SCHERPENZEEL

Nooffi.
Voor al Uw

RECEPT IES
BRUILOFTEN

VERGADERINGEN
naar Venenigingsgebouw

De Lange West 2

Tel J2O27 43129 Dnaclrten

Bel. aanbev. L. Hooqeveen.

Voon een eenste klas Menk-
r-ijwiel 

'A-AVUSRUDGE lnru il
of B. S. A. mogelijk !

naan, J. Herder
rijwielhandel NOORDKADE 50
Tel. í 2496 Dnachten.
Ook het adnes v. nepanaties.

GARAGE K IJ LSTRA

AUSTIN - MORRIS-

TRIUMPH- en M. G. dealen.

OMLOOP 44 DRACHTEN
Tel. 05l20 -t33OO

MODERNE COIFFURES
SPEC ! BRUIDSSERVICE
DAMES-HERENSALONS
TEVENS HAARWERK!

Maitne Coiffeun

POSTMA
Stationsweg 92 'l-el. 13153


