MEDEDELINGEN

VOLIEREVERENIGING

fDractrtster
\bgelwrierrderr
Aangesloten bij Ned. Bond
van vogelliefhebbers

fl-apoelon 9eo
'

Stationsweg 50

- tel'

Levensmiddelen
Aardappelen
Groenten en Fruit

12584

vers Vlees

Zuivelprodukten

voor de verzorging van
EEN MODERN KAPSEL

VEENSTRA'S
Enkabé SuPermarkt

Allenverkoop,,Yardley"

Zuidkade 72tel.12450
Een begriP voor Drachten

Vakkundige

Reeds meer dan 100 jaar

Schoenreparatie+...
DROGISTERIJ

PARFUMERIE

Geert |ager

De Vrieze

Stationsweg 32

Noordkade 9 (naast Hema) - lel. 12221

Firma v.d. HEIDE

Voor al uw Transporten

Televisie - Radio

Foinuizen - Gaskachels
Kleine Hu ishoudel ijke apparaten
Handwerkerszijde I 06' Drachten
telefoon 05120 - 16070

Glas', Schilder. en Behangwerken

Fa. fac. Brouwet

Fa. Roelinga
Geelgorsstraat 110

-

Drachten

-

TeL 12513

Voor al uw LUXE BROOD en BANKET

Het juiste adres voor al Uw

Haersmasingel

-

I

Zn

naaf

,,DE ECHTE BAKKER"

REIJENGA's Bakkerii
Zuidkade 47 DRACHTEN

.

TeleÍoon 12388

5 - Tel. 12568
Voor al

uw

Speciaalzaak in Rookartikelen

Recepties

Bruiloften
Vergaderingen
naar verenigings-gebouw

P. KRIST
Drachten, Lange West 6Ed . Tel.

,,lrene"
11572

Voor al uw warme en koude haPies
Snackbar Rest.'t Hoekie
Ook voor warme maaltijden oP
abonnement is ons adres bekend.

l\tn""kb", ,t HOEKJE
Restaurant
expl. B. Nicolai
Handwerkerszijde 116 - Tel. 1 54 64

DRACHTEN

De Lange West 2 - tel. 12027 of :l'3129
Bel. aanbev. L. Hoog'eveen
Voor al uw textiel - bedden
dekens - ledikanten
Complete woninginrichting
Naar

PIETER SPINDER
Kolken 73, Drachten, tel. 05120-1421 6
Buorren 56, Drogeham, tel. O5l2l -21 5
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Rsdactlo : Tcatoonstelllngs begtuur.
Redactle--adressen : H.R. Hofrnan, l[olenelnd l20,
Mededelingenblad
lc jaargang.

Drachtcn.
B.Volbedal Eandwerkerszlió lT.
Bestuur ,,r
Voorzi:tter: E. de Vriesl C,alhoeke-p,
Kortehenmcn, tel. O!12ó -I273.
2o voorz. '. A.J. Poort, Stelpswijk 8.
ffiGffiS: J. Zotgdrag,er, De lVarrcn 59rtel. 0!120-76494.
26 gecr. t H.R. Hofman, Moleneind 120.
Eïiil?n. ' S. v.d. Tuin, Bïauwgras ?1.
2e penninc: R. Nabring, Robijnekamp 29.
'comm. :
Xgt.
K. Moyer, Lseuwerikstraat 9O.
-

tcll ings bes tuur 1974.
Yoorzittgr: B. Volbeda, Handwerkerszljde 37.
Sccretaris! H.R. Hofman, Moleneiad. 12ó.
trenfingro.-: E. Koenc", n"Ui jnckamf g.- tef . ('17 2íe-It,766.

Tcntoonti

B. v.d. Heide, Oeelgorsstraat 96.
t

.{ l6t;: pgr ia?r : Jeugclladcn tot 18 jaar:./ Br-- per jaar.
Betal-ing kan plaatsvindcn bij de p"nriogr""ïF"", door
storting of overschrijving op prt. sezá6i-""o'a" n*tou.ot
te Drachtoa. t.g,y. VolierevàrànÍging.
of op postgiero nr. l2ii839 t.n.v. pánningmees.ter voliqro_
vereniglng, Blauwgras Tf r Drachten.
Leden ontvange* tevens zond-er bi jkomencle kostenl

i* Ë;";: llïi"ffiff;he
Etfr liil uaar pít

ín
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._ díe mrrcrlr tetstoni| _
1.
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M[;1'ATIES

per' .L iar.. er. per

De volgende leden mochl'eti

I l'ebr.-!!r5'

re

t
btrvêil; er ,)emde da ta s

oP

al-s Iid- int'oekeni
A1s jeugdleden;

S. v/a Ktoet Hogevreg 21 Ni iega.
J. SmedinS Burg' VÍu t ewe ', ) t Dra eli t en.
Afs gewone ledeni
J. Alfhenaar.'t Deel' 1l Dracl:terr'
E. Àlgera Stelpswi ik 26 Dracht-er '
I{. Brand'er Lauta 4 Drac'}rter'
T.J. Boonstra Meerkoetstr'' 30 Drachter;'
L. Bi jlsrna Anskeapothekerstr' 6 Draràten'
A. van Dijk De Dracht 87 Drachten'
G. Kooistra rtBlauwgras !6 Dracl'terr'
C. Reedijk ÏÍest !O Donkerbroek'
S. v/O Ptoeg Zuiderciwarsvaart 2 ' Dracl'tert'
D. Mred'ena De Feart I Uretertr''
J. Veenstra Voermanspad !6 Drachter''
J. Vonk Zetveltl IJ Drachten'
J. Postma Westerwirrl l! Drachten'
Grier
Àd.r.eswi jzigingi H. Hoornveld, het tleem 24 naar tlet
Houtigehage.

U. de Vries Vogelzang !1 naar Isa Wiersnahof
Bedarrkt als licli
A.II. v/a Berg Oud Arnbacht 8O Drachten'
L. Gri jpstra Kanaalweg 14 Opeind'e'
J. Keittel Schoolfenne 1{ Boornbergum'
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Hiermee is ons
ledenbest,and gegegroei d t,ot 142

Ieder

waerronder

l{ jeugilleden.

lerlen valr I{€rte
kon. bi j on ze
veretri .''i ng.

J, Zor..dt5_er.
UEHBYNR

.

\'1 1'.1 b

Bedden - Dekens
Babyartikden en Badkleding

Manufacturen

-

-

Lingerie

Voor al Uw GEBAK

PATISSERIE

D. F. v.d. Mei
bij het postkantooÍ . Te1.12392
hoek Noorderpromenade-tel.

8-Drachten

I 23 I

van der clftealen

Spedalist tn echte Frtesóe Oranfekoeken

DEJO MEUBELEN
de grootste en goedkoopste
meubelhal van noord Nederland

OPTIEK
Modern ingerichte speciaalzaak

Gratis opslag - Gratis bezorgen
Verkoop uitsluitend à contant

{8, Drachten

Winkelprom enade Zsiderbuurt

tel.

12097

Drachten, Leidijk 30 - tel. 05120 - 14948
Staddcanaal, .Electronicaweg 2 1

Voor GASVERWARMING
en VERLICHTING

JI,JWELIER

STEENSMA

M. Talmara - Zuidkade2S

lhachten
Noorder : Promenade

TeL l21El

l
I

De Lichtbron

Verbouw
Nieuwbouw
Onderhoud

De grootste en goedkoopste

VERLICHTING
SPECIAALZAAK
van Noord-Nederland
vindt u in Draehten

Noordkade 69

-

tel. 15162

I

I

I

I

Bouw- en Aannemersbedrijf

S. Klaver & Zn.
Moleneind n.z. 90 - iel. 05120

l

I

sinds r8E3

l

- 12128
I

VOOR UW VOLIÈRE
vier- en zeskant gaas
draad, krammen
daklecr, golfplaten etc.

Voor een eerste klas

I

merkrijwiel
Batavus-Rudge-B.S.A.

I

l

naar

J. HERDER

WOUDA

l
I

Noordkade 5O - tel. 12496

1

I

Zuidkade 46 - tet.13785 - Drachten

voor Vis
en

DELICATESSEN
naar

BEKKEMA
Noordkade 27 - tel.12037 - Drachten

Ook het adres voor reparaties

Voor al uw
Levensmiddelen

Fruit
Groenten en

naaÍe.

t'rndder

v*cÍi

zetmediening

Klaverweide 1a

i
I

7
1

tel.14173
l

I

LEDHN\TERGADERING.

vri jd.ag 21 februarj
L9l'i t hopen wi j onze
,jaarvergaderÍng te houd.enl
waar het wel- en lvee van
onze verenigingr over
het afgelopen jaar zal
worden besproken l reden
waar'om ik u met klem
ui tnodi g deze vergad-ering
te trezoeker: i de agenda

Op

$l

..sl\
,nrr

tl

v()or deze jaalver,gadering
s taat lr i ernaast afged1ukt
err zt e1 er al s vr'lgl

uiti

1

{,r1

4rlt

4,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

C)pening

Notulen

Jaarverslag (Penningmeester + verslag
Jaarverslag (Secretari e )

kascomm.)

Ingekomen stukken er: med.ed.elingen.
Pauze met verlotiag

Bestuursverkiezingi aftredenci en nlet herklesbaar R. Nabring.
Het bestuur stelt voor 1n deze vacature to vvorzien d oor
de henoeming van J! Harsma, rJfilpsterend 2J.
8) Verki ezing lid kascornmissie
9) Voorstel- tot verhoging contributie.
Gewone led.en van
ïIaar ,f2Ar- per jaar,
"ft6rJargdled.en vaïr ,fBrnaar
jaar,
"fler- per
A-c.ï[. ers eï] ïf.A.0reïs kunnen
op hun várzoek vermind.eríng

kri jgerr d.it ter beoordering a"tltrbestuur, d,eze verzoeken
alleen schriftel-ijk in te dienen; zie over dit punt het
clubblad. van januari.

10) Rond.vraag
11) Slui t ing

Het Bestuur.
UIT

VOONN4Á} I,EVENBAAR

I(T,EIrBÀNDEN

OI

VERENIGIIGSAVONDE}I EN VOGALT4ANKSEN.

,f 7 t5A

KAARTEN nmlT VOGELS

j 2r5A
tN ltLIlUR
,f ot25
De klemban{en zÍjn speqiaal gemaakt voor het opbergen van het
club[blad. rionze vogelsfr het ziet er zee! verzorgd uit.
Kom $erust vrijblijvendl kijken, maar bed.enk daarbi j, aLs u iets
koop! steunt u onze vereniging.
SONDSSPELDJES

r

Eiondenwimslwp

rr

,,BEAU

VOLLEDIGE VERZORGING

HOND

vAN Uw
o'a' wassen' trimmen Aleen volgens
kniooen. scheren-

lqnlénrernigen
bdwerken poten enz.

tel'

HENGELSPORTARTIKELEN
VOEDERS, VOGELS,

AOUARIA

ll

afspaah

05120-17230

Si. Veldmanstraat 5

TROPTSCHE VTSSEN EN

VERDERE BENODIGDHEDEN

voOR AL Uw HUtsDtEREN

TM#,st)"UUeêí/.:::::*'ïïi,'ffi
Stationsweg 43. Drachten,

Tel

1;3125
Ê

ARTIKELEN,

::;i:::"*eciaarzaak

i

r_llj[[,]\G l'!U]-A!!iI'ELI,1I\G

FJ.-

v('cElijigÏ-vA]i ]E

v L,liRBVEltEN i

G.lN{;!

_1y-i

ryAglrs-qE B_i lgEL !T,IEIJEI'r .

\tytze jaar'1 l,lks;e tentoonstelliryl wer'd di t ,iaar r-, l{ fiêi.,'udei:
rn oirs c,lutrgebctuw in i et vr-rornaJig Ztekerrlu: s irr de

ruinsslc'tstraat te lra c.htetr.
tie1. is wel- zeker 'dat di't de laatste t,erl;oonste-Ll-ing zal zaJn
rn d.it gebouw, aar.gez)eri deze gebouwen begin I9i, worder
B

a

Í'.:ebroken.

fe gen'eer:te heeft ons een gedeelte van Lret voc)rtralig teht,is
va,lr (iu(let,} '\ ar da,gen aurrr de Zui dkacie t,oegevueZen, rc.a.t]T aa]J.gezlen
di t bes l,aa. t uit kl-ei.ne vertrek;es, is dit voor onze cioeLeirLd,eri totaal ongeschikt er: kun:ren wi j hi-ervarl geer gebruik
nrÉf

14

efL.

ret bes't,uur varr ('nze veïeniging is'claarc'n, druk- l",ezig
e en e.nCele op1. (1ss : nài t e vincleri.
EverrÊ f s r'.r-'ri Êe jareri lÍ;ur lreï! wi j ter'uglzieY: op eer' zeer geslaa.p.de
l. er', toon*"; J.el l iilt'.
lre;t a.anl.al inzer'ding.'etr is oitgeveer geli,ili gel,fevetr ar-i s
' r,i i jaar (t9,i 3-Z9B eïr in I9i 4-3 Of inzerrCi np;en )
il et a.antal inp,ezonden l*trraries was als 'riarrouds r,l'ee t het
ri,oLbt n.1 . LU'i.
./ grat'pe,r'ki etent
Vc'r.d,er. r,n,ar'err et' i'l L-ras;taa:rden nret karra.r'iei:Ioed.,
6 zebravi'keïi, { iapanse neeuwetr, Á,6 trc>pisr.;}-e logels za,etcleters,
; tr'open l.r:uchtei:.eters, IC kwartels, 12 trotrrisr.:he d,uiver,
er, l-t.,,r;rote par:kÍeter,.
Fj'r' vuerder 2[] ee,t'ste pri Jzev), {{ tweeCe priSzeri en \) derrle
p t': .I z eit I'eh i. a 1d .

aaaaaaaooaaaaaaa

ïE l(00P Aft0EB0Btll:
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Gn0TE PArl(lEïEll

a'a"'
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llect}op-, Stantcy- cn Pracht f,osella's , Eale- sn Sroanc [oodru;,
Eourls, Turquisines, Ilcgant,sglendid's, Witte- en EÍiil! Url]cn,
[ood- en Eeelkop l(akarili's 3n Pennapt Bosella's.
0EURAl0ll: Eriize Uallen, Bourks, Elelllop, tÍlz , tlll.
IlB.80Htl6lllt.
SlfiroSWIl 29
H. KRAilS
M. Kntils
- PASr0RltwE6 7- 0H. 8onPt0lll[.
tleurkanariss, lmrtels eR Ïropen.
s. tusmA _ t00ttRsPAB- 29
a ac as
aa aaoaaaaaaoo
- 0nA8ilrEÍt.
aoaoa
aaaaaoaoaacao

6.

4.

E.K. karraries I9't4 werd H. de Vriesl Drachtster Compagnie.
E:K. kanaries leTJ wêrd w. Bouwliu ).zeÍ,, B{ ornhergun.
O.K. kanaries
werd l[. Boctsma,, Boornbergum.
E.K. tropen
werd F. Lauterrbach, Drachtérr
O.K. tropen
werd A. Poort 1 Drac! ten.
E.K. grasparkie'Len werd. J.A. Bouríhuizenl Boornbergum.
(].K. grasparkieten werd U. Bootsma, Boorrnbeïglrfio
E.K. grote parkieten werd J.J. Stijger, Drachten,
O.K. grote parkieten werd. B. v/a Heid.el Drríclrten.
derby T.T.
werd J. Bounee Dra.chten.
jeugdleden tot l-8 jr. werrl R. M:ieCemae Drachterr .
Volgerrs d.e lr-eurmeesters is de kwalitejt varr de vogels d.e laatste
;aren net spror.ger' vooltr, t geg;aa.n, vooral de elger kweek
tropen-vogels o.a. de Australisc;he prachtvinken.
Een woord varr grcte darl. moet ik brer,ger:. aerr aL cjie Ied.en,
wel-ke mee geholpen hebben aalr de opbouw er: het doer slagen
varr d-eze tentoonstelting.
Veel vrl je ti jd heeft rret ,rer. gekost, maa.r. het resul-taal;
Karrpioêrr

tt
tt
"tr
tt
[
t'
t'
t'
"

kan dan ook .rezlen

vyordeïr.

Janinrer, d.at het aarrtal bezoekers te-Ieurstellend was, veel
mi nder dan v r rri r"ê Jaren
Wat mij ,rplielr d.a1 er zo weirj-": federr \att anze verer,iging d.eze
terrtoonstelling hebberr bezocnt.
Dit noet een vo1-.rend., jaar l'eter.
Terr slotte nog eeri darr.kwoord aan d.e heren llenstra en Joh. o/d
Heide d.ie onze tentoonst.elling aantrer.kelijk maakten, d.oor
het tonen varr resp. vogelafbeefd.ingen in boomwr'.itefs en stronken
er- geprepareerd.e vo:,el-s.
cok de Fa. Frits volbeda, die zoals varroud.s weel geheel gratis het
benod.i-gde

voer ter beseÀikking stelde.
fle terit.oonste llings secretar.is i
E.Ri Hofnran.

lluizinga

lil ll.atll'rlr rlnt rr.r al rr
Itffttstlll - U!3I13 - UltDÍll - Ultstt cr lflllll
ï:1. tillt-l3llt
l.t.l. lltll

lloordkade 32

-

Drachte,n,

0íeren
spcGiael

zesl

Jgf_

j'_r.-z_e_ e_e_r r

e

ra_ri!

r

()tr. \: t't

)dag, i;{ Jê.ïrt.rari was eï eer. Ieci enarrt,ncl , bel eilci
me." Lwee srpre.k et.s , i n cij 1, geval cl e lrer'er Boersnra et
vf a vlat u jt Leieuwardeïr.
-Irr de uitrr.digi ng heeft u .k:r,r'r,en lezen d.at het oncler,weI'J) va.ti deze avcrtr.d ttHet kweken van .hanaries was rr.
Deze avond wer.d bezocht door ru.nr 20 ledenr
v/aaï()nder eelukkig er ge leugd.lederr.
De ireer Boersnra t,ehandeLd.e voor de pauze d.e
klassieke kleurer: er, d.e pastei fa,.tor, na de pauze
ivoor- opaal err sati-net factor, in ar-' z'n fazZtterr.
Deze her.err l.ebhen bizonder hun best gedaar om d.e
aav,wezigerr te boeien, elr teverrs velteld er: docr.nriddel
varr di a ?s 1a l,er', z,i_et: I oe rïe de katra r.i ekweet. r,et beste
l--unr,er. aa.npa.kt en, waa::.Ï i j de geLaksfat.tr,ï to-r eer nrj nr rrrum
worclt' beper'k t., err d.e fa r.tor er: welke de kariar.r es bezi 1 ter tel,
volle tot ztn re<,ht kor te Cit "ebasser.,t op de s1,an_

daa d eiserr val, ()nze b'nd.
Eerr l,izonder' reerza',nre avorrd voclr deger.rer we_r.ke zic:lr
wj 1 bepalen' tot cle kanar:ie kweek err É.an in't bj zorder voc,r.
J.ent oons t el- 1ingsvogels .
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RAC HTEN

ltlloleneind Z.Z. l5
8.

Tel.0il20-12t08

een NIE.UW LID

Het adres voor al uw

Radio's

Teleyisie
Bandrceorders
Platenspelers

GammoÍoonplaten
Hi-Fi epparatuur
Elcktr. Huish. aÉikelcn

Radio v.d. Meulen
Zuiderbuurt - Promenade 15 - rel. 12352
EIGEN TECHNISCHE DIENST

Goedkope merk BENZINE

A. WIEGERSMA
De Meer

30

Drachten

Handel in zand en grond

BOSMA's
Stationsweg

supermarkt'

36 Drachten telef.12588

Aardappelen - Groenten . Fruit
Levensmiddelen - Brood - Zuivel
Specialiteit:

gJel0huío

Toiletartikelen
Parfumerieën en
cosmetica

Dames- en Herenkapsalons
Lange West . Telefoon 13583

.

Drachten

Austin - Morris - Triumph
en M.G. dealer

GARAGE KIJLSTRA
Omloop

44 - Drachten

-

tel. O512O-133OO

Voor uw verhuizing naar

HOLWERDÀ SZonen
DRÀCHTEN - Torenstraat22
tel. 12157 b.g.g. 15821 (t.o. parkeerterrein)

Opmaken van fruitmanden en schalen

Brillen
Barometers
Thermometers
eaz.

inruil mogelijk
Ook uw adres voor reparaties

Opticiën Laméris

Numan's

Drachtàn - Promenade-Zuiderbuurt 20 - tel. 12443

VERJAARDAG?
geef dan eens een

Reproduktie

J. Q,ollínqowier
27 -

lel. 13223

Wasautomaten - Wasmachines
GentriÍuges - Radio - T.V.
Alleen de betere merken
Hoge inruil - 10lo/o service

HOOGEVEEN
v. Hr.rrmlringcl

t4 . Drachtcn . ïel.

Noordkade

ll5

Rilwietzaak

tel. 12016

Elegante schoenen voor moeilijke voeten

van Kunsthandel
Promenade-Zuiderbuurt

LEES DIT!!!
Fiets veilig, fiets op ,Ilnion" ...
De goedkoopste merkfietsl
Alle bekende merken bromffetsen

13O7O

HEMMES
Zturiderbrurt

- Promenade

'Tuurlijk - OOK vogelvrienden en tuiniers naar

A. Th. de Boer

I Zn b.v.

Folgeren 16 - Drachten (x punt) -Tet.12626
divers vlechtwerk, schaarhekwerk, hang- en
sluitwerk, gereedschappen, plastic, enz.

ASSURANTIEKANTOOR

Tj. de ROOS b.v.
Verzekeringen en
FinancieriÉgen
URETERP, Weibuorren 75
tel. 05125 -1221 oÍ l10l
TRANSPORTBEDRIJF
v.d. MEULEN

AUTOBEDRIJF

TOLMAN DRACHTEN B.V.

&
v.d. WIEL

FIAT

Tussendiepen 45 - Drachten
Telefoon 05120 - 15014

RIJDERS

BLIJDE RIJDERS

Telefoon 15555

voor al uw tÍanspoÍten in zand- en grondwerken.

Voor al uw

BOSHUIJER

'

dames- en herenkapsalons
Oudeweg 6 (Marktstraat)
Telefoon 13821

sportaitikelen
schoolkleding
vrijetijdskleding
JOS DEKKER SPORT

Raadhuisplein 67 (bij de Gruyter)
Drachten. Tel. 051 20' 16889

CAFE PETIT RESTAURANT

VOOR AL UW DRUKWERK

T JAGERTUE
Stationsweg 231 - Drachten

ïeleÍoon 05120 - 16192

--

altijd goed -REGIO TRANSPORTEN N.V.
Moleneind n.z. 36-38
DRACHTEN - Tel. 05120 - 561I

SCHILDERSBEDR IJF
JACOBI
Breng eens een bezoek aan onze
exclusieve winkel, waar u wordt
bijgestaan door deskundig personeel.

Verzorgt Uw vrachten door geheel

Privé: Oudeweg 95 - TeleÍoon 05120 - 14539
Werkplaats en

winkel:

Friesland. Tevens rechtstreekse ver-

Houtlaan 7

bindingen naar Groningen en Assen'

Telefoon O512O - 12662

Voor uw

VAKANTIE-of ZAKENREIS

vcmcboffi'1
[taap
tl
I

PASSAGE- EN REISBUREAU

J.W. v.d. MEULEN B.V.

zuidkade

LA.T.A.-agent

drachten telefoon 05tm54v7_)

Raadhuisplein 73 drachten tel. 05 120'16665

BLOEMBN VOOR
BLOEMSIERKUNST
Moleneind 6

- BLOEMEN OM
,,Multiflora"

U'ZELE

DRÀCHTEN

TE GEVEN
TH. JONGSTRA
Tel. 12791

