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VEENSTRA's
Enkabe SuPermarkt

Zuidkade '72 tel' 12450

Levensmiddelen
AardapPelen
Groenten en Fruit
vers Vlees
ZuivelProdukten

TRANSPORTBEDRIJF
v.d. MEULEN

&
v.d. WIEL

TussendiePen 45' Drachten

ielefoon Óstzo - tsot+
vooÍ al uw'tÍansporten in zand'en gÍondwerken'

DÏALSMA
Pluimveevoeders - vogelzaden

Honden- en kattenbrood
uitgewogen is toch voordeliger"!

RAAI 1 DRACHTEN

TELEFOON 05120'12494

ffi,=**^El
omroop 40, Drachren,;:l 

i33lg kei#irt,

Uw bedriiÍ voor betere en VaIlWe*
snelle service - -

wi1 ziin [d van 1" l-:}X"Jil*i;,"" lÊ
Vereniging van Carros

REGIO TRANSPORTENI B.V'

Badweg 48 - Gorrediik - TeleÍoon 05133 - 2665

Verzorgt Uw vrachten door geheel Friesland'

Tevens rechtstreekse verbindingen naar

Groningen en Assen'

HOUTHANDEL
BOLLEMAN

Voor al uw volière hout en plaatmateriaal

MOLENEIND 93 . TELEFOON 05120'17415

BOSMA's suPermarkt

Stationsweg 36 Drachten teleÍ',l2588

Nu ook voor vers vlees en voor al uw

groenten

Met Ambachteliike Slagerii

Heren,
wilt u modern gekniPt

dan bij

HENK WIERINGA
aangewiPt!

Bel even 17508' dan geen

gewacht oP LANGEWEST 8

CAFE PETIT RESTAURANT

T JAGERTJE
JAAP BOLIER

Stationsweg 231 - Drachten
TeleÍoon 05120 - 16192

-- altijd god'-
Ivoot werk en vriie tiid

lJzerwaren en gereedschappen - Gaas enaÍrasterlngsmat'

+ Vakman en amateL

ATh.deBoer
&Zonen hu

Folgeien 16 - Drachten / tel 05120-18205

minder lessen. meer geslaagden
alleen bij

VAMOR RIJSCHOOL

'"DETOEKOTYIST"j. boonstra

Eikesingel 24 en Statiohsweg 126

telefoon 13023 en 12243
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Ledenvergadering, welke
Feb ari 1978 rs avonds
aanr de HoutLaan 129a..

AÊenda:

zal worden gehouden Vrijdag lT
om 2O.OO uur in ons kJ-ubgebouu

1. Opening.

2. Notulen.

3. ïngekomenstulclcen.

4. InLeiding over het aanstaande broedseizoen door
Dhr. P. Postma uit Ko].].um.

Pauze met verl.oting.

Verrrolg punt 4.
U kr:nt Dhr. Postma vele vragen steLl-en over
samensteJ-J.ing broedparen, kweek, voeding €.d.

Rondvraag.

SJ-uiting.

5.

6.

7.

8.

P.S. Ifij rekenen op een vol.].e zaa.L.

Het Bestlltlrr



VOOR UW VOLIERE
' vier- en zeskant gaas

draad, kramnen
dakleer, golfPlaten etc.

ÏwOUDA
Zuidkade 46 - tel.13785 - Drachten

Aurtin-llonb-TriumPh
cn t.G. doler

GARAGE KIJLSTRA
Omloop 44 - Drrchtrn - trl. OEI2O-|33OO

Redlo'r
Trbulrh Grrmrnoíoonpl.t.o
Brndrrcordm Hl-Fl rlPrntuur
Pl.t n.p.l.r. Elltt l{ul.h-.rtil.l.n '

Radio v.d. Meulen
Zuiderbuurt - Promenade 15 - tel. 12352

ElcEl'l TECHÍllSCllE DIEXaT

VERJAARDAG?;9eeÍ dan eens een

Reproduktie
van Kunrthrndol ,

u'n e. Q,ottingówíer
Moleneind N.2.22 - tet. IZZZZ

Voor uw verhuizing naar 
I

HOLWERDA BZonen
DRACHTEN - Torensttaat22
tel. I 21 57 b.g.g. 15760 - 13592 (t.o. parkeerterrein)

HEDT MÉÊR, IS VEEL VOORDEUGER

Automaterialen

ruincentrum 
KUPERUs

Het meest komplete tuincentrum van Drachten.

Zuiderdwarsvaart 97 '- Telefoon 14164

Voor al uw textiel - bedden
dekens - ledikanten
Complete woninginrichting
Naar

PIETER SPINDER
Kolken 73, Drachten, tel. 05 I 20-14216
Buorren 56, Drogeham, tel.05 l2l-215

ag.^ f,", nTleulen
OPTIEK

Modern ingerichte speciaalzaak

Winkeipromenade Zuiderbuurt {E, Drachten

rel. 12097

Het juiste adres voor al Uw

Glas,, Schilder. en Bóangwcrken

Iac.Brouwer b-v.

Haersmasiogel 5 - Tel. l256E

De Lichtbron
De grootste en goedkooPste

VERLICHTJNG
SPECIAALZAAK
van Noord-Nederland
vindt u in Drachten

Noordkade 69 - tel' 15162

Vmraluw
sportaítikelen

schoolkleding
vriietiidskleding

Jos en Joke Dekker sPoRrHUls
Baadhuisplein'67 (bij Albert Heyn)
Drachten. Tel.05120 - 16889



Drachtenl novembex 1977'

Seste sPortvrienclen'

Er is rnij gevraagÈ om iets op papie r t'e zetten over cle

Z,arrg$.anaríe '
Zoars menige kweker weet is-êe zangkwek-d'e'bakernat va^n d'e

kanariesport, *tii-i"-rtet niei "" ï"'t uit tle za'ngkwekers de

kleurkwekers tiï"."""nri"- t*"rli, -áoorclat het bleek d'at tle

vogelties ook ;";;i;it tieren voor neurslagen' De zang va"n

deze vogertSes ii;-;; ae tweeáË-pr""i"' "ii 
de zangkweek

ishetnetancle""ot'íeuax'g;;;"ï-;ierprinairend'ekreur
secund.air, "*.1Ëiáï- ""o e"f à li-fio-o" ti"m uar'gka"narie wel

i:iïi*rse lied. van de "3s5*"rie 
is b:"1 ers verarrrlerrl ten

oBzichte 'r"" aá*o"io*' l"-"""-[i"** kont toe aan de

Duitsers, clie áe grote 1"s"1iiqË;;; ""t de zang ontclekten'

Ze werd'en gti<oniránteerd' net Ëet grote nabootsingsverno*1to 
I

iilÏJilïi:ï;ïïï*tË;Ïit t*liïi"F:#i'"ffin1:ïË":::" t
*';ïï":'ïf, í:ïË:hïï"H;::i":Í::;á:"11!:l'""'"'ii: -o::"* \
Bet hed.e*a""elË-r.""rá"i"riea- uièi er ten opzichte van de door

cle luitsters gekwegktg ,rog"rl-ái*áá" heel anclers uit' Kentle

menvroee""aË-ïáà11toer"""oá"r,tegenwoorcligkomtmen
nog maar n,o*"ï"'ïelen-are 5 ; à-E;;""r, Ë""r,g"t' Dit kont-door-

clat bepaarae ilerái .,r""a*"rr"ï 
"ii"-"" 3nae1é 

sanengevoegd zijn'

De huid'i ge zangkanarie- - a" 
'ft"""Ë""og"f - ka'n de volgende

toeren brengen: holrollen
knorren
waterrollen
echokkel-s
tio"t"" in' alle: variëteiten
holklingels
fluiten
kLingeltoeten

Voor deze toeren bestaat een bepaalde puntenvercleling' Orn in

èe zangsport-nàe te êoen to"t nàn tegett*oo"áig een vogel weten

te kweken van 88 à !0 Punten'
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De ho1ro1, knor en waterrol behoren tot de zeer goed.e
toeren. De schokkels, kloekenr fluitenr holklingels be-
horen tot d.e goede toeren. De klingeltoeren behoren tot de
voldoend.e toeren.
De puntenwaard.ering voor d.e gebrachte toeren is a1s vo1gt.:
Zeet goede toeren c.q. hoofcltoeren maximaal 2J punten.
Goed.e toeren c.q. nitld.entoeren maximaal 18 punten.
Volcloencle toeren maximaal 9 punten.
Foutieve of niet goed. gebrachte toeren kunnen bestraft wor-
clen, maar clit kont tegenwoorclig niet zoveel meer voor3. Over
d.eze toeren en hun goecle en mind.er goed.e ka,nten wil ik een
and.ere keer temg komen als hier belangstelling voor is.
Verd.er word.t elke vogel ook beoord.eelci op kla^nkbeeld en kan
er bij cle sta.m punten verd.iend.'worden met cle sta.nhamonie.
Dit laatste is iets waar elke zangkweker naar streeft, eetl
stanvogel op tafel te krijgen net voor clie sta,n kenmerkende
eigenschappen. Ik tlenk hier b.v. aan een sta.n met tliepe k:ror-
ren of zeer zaívere holkliagels. Men kan a1leen punten voor
d.e sta.nhamonie verd.ienen a1s blijkt tlat het lied., het ge-
luid., voorclracht van cle vier vogels dezelfd.e is en clat cle
ene vogel qua zang, niet ond.ercloet voor cle a^nd.er. Eieruit
blijkt clat er tussen cle vier vogels ond.erling een bepaalcle
geslachtsgebond.enheitl moet bestaan.

Haast de harzerkanarie bestaat ook d.e waterslager, cli.e af-
sta^nt van d.e Sa.ksische ka^narie. De waterslager is meer een
slaryogeI, tervijl de harzer meer een rolvogel is. De Selgen
komt d.e eer toe d.e huidige waterslag€rs zover gebracht te beb-
ben tot d.atgene wat ze nu zijn.
Ik kan II helaas niet zoveel over cle waterslagers vertellent
omd.at ik zelf een harzerkneker ben.

Eopend.e E zo enig inzicht in cle za,ngka.narie gegpven te hebbent
sluit ik. U kunt nij altijcl benaderen voor vragen en/of in-
lichtingen.

Tot ziens.

lJ. Vermeij
Leppa 16
Drachten.
tel-. : 17242.



De Bnrinserie.
1,

Voor zovet bekend is de brtrirre kanarie de esrste mutatie
van de €rault groenê. Rond 1710 was aJ. spralce vanr

brnr.r.ine kanaries. Net a].s in de groen'serie zíjn 3 bijkleureu
in volgorde van sterkte opgesc}.rêvêrrr

intensierre votry.

witte biJkJ.eur
gele bijkJ.eur
oranjerode bijkJ.eur

Zil-Y._erbruin: Zowel de

noemen we zi1werbruin.

schl-mmelvorm

zílverbr:rrin
bruin

oranjeroodbruinsch.

zilverbrrrin
goudbruin
oranJeroodbrrrin

intensieve a]-s de sctrimmelvorm

aan de lengte van de bevedering zien we of we te maJren

?rebben met een intensieve (kortbevedering) of schimmel-

vorrn ( tange bevedering) .
De beste T.T. vogeJ.s in zil-verbruin is de h.alfintensieve
vormr zonder uitzondering altijd poppen.

B{J deze vogel moet zoveel mogeJ.iJk bruin aatlrezíg zijae
tret bruin moet vloeien, goed doorlopen in borst en flanÈen'
De term vloeien houdt in dat de 2 soorterr brrrin a.1. het

g de bestreping en het bruin :!w de bestreping ir' eLkaar

overlopen zonder dat e? opmerkbaar verschil in kleur is.
VeeL voorkomende fouten i:r zilwerbnrinserie zijn:

ÉLr te weinig brtrin aaÍrr{êZi$o

bo bruin te strepirig (v1ceit niet)
cr teweinig brrrin in borst ga fl+nksa'.



I

d. zi1vertint te blauw door blauwfactor.
êo storende gele of o.rode aanslag in vleugelpennen,

aanslag moet miniem zijn of geen aanslag is beter.
Naaste bruine hoofdkr.eur treeft de bruine en witte bijkleur.
Deze biJkJ.eur is meestal. dominant rrit.
Dominant witte llebbe: aanslag in vleugels, zo ook d.e

zif.werbruine.
Om aarlslag er rrit .;e l*reken rs.uur* me:1 reccasief rrit gebnrikàn.
Dit is eerx larnge weg maar uiteindelijk lcreekt
men zi1werbrtrine die geen aanslag trebben.

Brtri n : Hat i'' grote trekken geld voor de ziJ.verbnri-ne
is ook voor de brrrine van toepassing.
De idear e vogel moet vo1doende brrrin zí jn, goed
v1oeiea in dek, vol-doende bmin in borst en fJ-an-
ken. Een goede bnrine vogeJ- treeft enkelvoudíge
gee1faktor met eea Liclrte setrimmeJ.faktor.

Voorkomende fouten zijni

êr te weinig bnrin.
b. br:ui-n vl.oeit niet (t" streperig).
cr te rreinig brtrin Ln f1anken en.borst.
d. biJkJ-eur te hoog geeJ-.
êo bijkleur onzuiver. (te warm)
rndien deze laatste opmerkLngen vaÍr onztriver of te rrarm
op dlt keurbriefje voorkomen wil dit zêggen dat betref-
fende vogeJ. or roodfaJctorig is.

Gqqdbmin: Dit is de i:rtensieve vorm van de bruine.
Bij deze vogeJ- kan tret bruin nooit in die mate
aarlrf,ezíg zíjn als bíj de brrrine sehim:,:eLvogel.

. Ir.tensief falctor verrCringt het brtrin ten deLe.



d. zi].vertint te b1auw door b1auwfactor.
êo storende gele of orrod€ aans1ag in vf-euge].pennen,

aanslag moet miniem zijn of geen aansla6 is beter.
Naaste brrrine troofdkleur heeft de bruine en witte bijkleur.
Deze bijkl-eur is meestal dominant wit.
Dominant rritte hebbe: aanslag in vleug:eJ-s, zo ook de
zL]-werb:nrine.
Om aanslag er uit ;e }:r'reker:. rsurr* men receasief rrit gebrtrikénr
Dit is een 1ange reg maar uiteindeLijk Inueekt

.men 
zilwerbrtrine die geen aans1.ag hebben.

Brrriu: IÍat i- grote treklcen geJ-d voor d,e zilverbrrrine
is ook voor de brtrine vaÍl toepassing:.
Ds ideale vo6eJ. moet voJ-doende brrrin zíjn, goed
vloeig:r in dek, voLdoe:rde brrrin in borst elr fLan-
kea. Den goede brtrine vogeJ_ tleeft enkelvoudige
gee1faktor met een J.ichte sctrinrmeLfaktor.

Voorkomend.e fouten zijn!

êe te weinig bmin.
b. brui-n vl-oeit niet (t" streperig).
cr te weinig bmin in flanken en.borst.
d. bijkJ-eur te hoog gee1.
êr bijkl.eur onzuiver. (te warm)
rndien deze laatste oprnerkingerr van onzuiver of te rf,arm
op dLt keurbriefje voorkomen wiL dit zeggen dat betref-
fende vogel oe roodfaktorig is.

Gqudbnrin: Dit is de intensieve vorn van de bruine.
Bij deze vogeJ- kan ?ret bruin nooit in die mate
aa.rrrrezíg zíjn al-s blj de brrrine scl.im,:e1vogel.
Intensief faktor verdringt het bnrin ten del-e.



Bij goudbruirle is bestreping voLb:nrin van kleur
eVena.Ls vleugeJ. en staartpennen.
?trssen de bestreping moet rreldegelijk voor een
:'-ntensieye haarbare hoeveellreid bnrin aanrszig r:ijn.
De biJkJ.eur moet dubbelfa-<torig gepÍr zijn.

Ycorkomende fouten zl-Jn:

êo te rreinig bnrin op rËig:, i.n borst of f1anlcen.
b" bestreping te ].ang of te breed.
c 

" 
slechte fl.anlctekening.

d. lichte toppen op vleugels of staart (pigment verJ.ies).
êo Melig op de rtrg ( niet intens{ef genoeg).
f. B].auwfaktor in bruinserie maakt het bnrir. hard en

streperig en ruordt zwaa;t' bestraft.

Oranje rood bruinscl..: Voor deze vogel geldt ook dat hij êen
maximaa1 aan bruin dient te bezitten.
HetrreJ.k goed dient door te J-open in
borst en f].anken. Het brrrin di.ent te
vJ.oeien, dit on te samen met de oranje-
rode bijkJ.eur een r'Íarme brtrine vogel
te doen zíezt. Den goede roodfaktor en
een l-:-;hte sctr.irmreLfaltor rraa.r een
iets lntensieve borst is toegestaan.
Kenmerken de goede o.r.bruineschimmels.

Voorkomende fouten ziJn:

êo te weinig: bnrin.
b. bnrin vloeit niet. ( streperlg) .
c. .lictrte vleugetr- of staartpennen. (pignentwerl.iee)
d.o ltchte flantcen of broek.
êo oranjerood f].ekkerig.



Y ïff::::":":: ::i",ï::":ïï:";:::l:-:"
D.e vogeJ- moet goed intensi-ef zijn, laat
daardoor minder bruin zíett.
De bestrepíng moet kort en smal' zíji+t
vlerrgel en staabtpennen woJ.brrrin van kl-eu.r
Een goede oranjerode bijkJ-eur met een vol-
doende bruin geeft goede orrrbFuine vogel-
tezíett.

Voorkomend.e Fouten zíjnz

àr bestreping te Lang cf te breed.
b. te reinig bruin ]-aten zLert.
cr J.ichte toppen vJ-eugels en staartpennen.
d. ]-ictrte fl.anken.
êr melig op rug.
f. oranjerood niet sterk genoeg.
go oranjerood vleldcerig.

Samenvattend kunnen we stellen dat in de geheJ-e bruinserie
de poppen in de schimmelvogelsr êra de mannen in de i:rtensieve
serie de troogste trrr:nten ha1en op de T.T.
Tot sLot errkelc ;.aringen voor het kweken van brrrinevogeJ.s.

Voor tret klsekerr varlr bn'uin en zif.verb::trLni

1. brtrin x bnrin
2. zil.verbnrin x zi].verbrli:r
3. bnr{n x zi1verbrrrin
4. bnrin x brnrinivoor
5. zi1werbrrrin x brrrinivoor

brrrin.
zi].verbmin;
bruin en zi].verbmin.
bnrrin.
zi].verbruin en brtrin..



H u I z I NG A SJE8,t^ï'zAAK
Het goedkooPste adres voor al uw:

Hengelsport' Vogels - Vissen - Aquaria'Voeders

Tel. 05120 - 16019 b.s.s. 15241

NOORDKADE 32 DRACHTEN

Goedkope mcrk BENZINE

A. ÏWIÈGERSMA
De Meer Ï) f,)rachtcn

Handel in zand eo grond

Botrw- en Aannemersbedriif

S. Klaver & Zn. e.v. sinds 1853

Moleneind n.z. 90 - tel. 05120 - 12124

Verbouw
Nieuwbouw
Onderhoud

REIJENGA's Bakkerii
Zuldkadc 47 DRACHTEN ' Tclcíoon 12388

Voor al uw LUXE BROOD eo BANKET
oaaÍ

-DE ECHTE BAKKER"

Voor een eerste klas

merkrijwiel
Batavus - Raleigh - B'S.4.
NU" J. HERDER
Noordkade 5O - tel.12496

Ook het adres voor reParatics

FEENSTRA'S
lnstallatie-buro b.v.

Licht-, Kracht' en Zwakstroominstallaties

OUDEWEG 130 - DRACHTEN

TELEFOON O5120 - 16101

Voor dames-, heren- en
kinderschoenen naar:

Hemmes
De meest moderne schoenenzaak
van Drachten.

Zuiderbuurt - Promenade 5.

Speciaalzaak in Roohardkeleo

P. KRIST

Drachteo, Lange \il'est 6Ed ' Tel'11572

SCHILDERSBEDRIJF
JACOBI

Glas-verÍ'behang.
Dealer Red Point behang'
ValsPar vakwerkverÍ
Handenarbeid'artikelen'

Privé: Oudeweg 95 - TeleÍoon 05120' 14539

Werkplaats en winkel: Houtlaan 7

TeleÍoon O512O'12662

AUTOBEDRIJF

TOLMAN DRACHTEN B.V.

FIAT RIJDERS BLIJDE NTIOENS

Telefoon 15555

s
Voor al uw warme en koude haPjes

Snackbar Rest. 't Hoekie

Ook voor warme maaltilden oP

abonnement is ons adres bekend'
- Restaurant 't HOEKJE

expl. B. Nicolai
Handwerkerszilde 116-Tel. 1 54 6a
DRACHTEN

Voor al rnr TransPorten

Fa. Roelinga

Geelgorsstraat ll0 - Drachten - TeL 12513
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Uit paring 4 én 5 zíjn a1le jonge maÍrÍten ivoor verervend.
Zo r:rta en áa3 is men verplictrt ook een intensieve in tret

kweekschema op te nemen daar a3ders de bevederíng val de

schimmels te 1ang wordt.

Voor tret kreken van intensievebrrrin in vogels zoa,Ls goudbrtrir

die:rt ee:a van beide partners intensief te zíin' tenriil
de ander de sctrimmel aan de intensieve kant of tralfintensieg
is.

1. goudbrrrin
2. goudbnrin

Uit paring,2

bnrin
brrrl-nlvoor

goudbrrrin
goudb:etrin

bruin
brrrin

zijn jonge mannen ivoorrrerenrend.

Voor tret krreken vqÍr orf o brrrinsch.
sctrimmelvogels aa,rr elkaêr pêrêrrr

1. orfo bnrin sch. x oofrbrtrinsc]r.
2. o.r.btlttinsch. x o.r.bruinsclt.

kan men het beste

=oof. bnrinsch.

=o.r.brlrin +o.:i .bruinsch.

BiJ paring 2 kal een melige intensieve gepaard worden aa^rr

een schimmelvogel. Hierrrit ka3 men goede sctrimmelvogels

verwachten.

Voor tret trcweken vaÍr intensieve o.r.brttin paart

sieve vogel aaÍt eerr schi.mmeJ- weLke liefst weer

we kant is.

men

aaÍl

een inten-
de intensi

H. de V.

De vroegtijdig bestelde ringen zíjn af te hal-en
op KuiperssingeJ- 12.



De T.T., is weer voorbiir êr zíin l{eer heel wat uren aan

besteed, door een groepie vriiwillLgers( vrouwen, ma'nen)

en \,fe kunnen wel stel-len dat tret een succes is geworden'

Dbn mooi stuk, própaganda voor oÍ:rze vogelsport ên onzê

vereniging. ( goede recencies in week en dagbladen)

Helpers l.arteliik dank voor Uv medererking.

De kampioenen en a.ndere prijswirmaars wan trarte proficiat

voor tret betraal-de sukses. Ook zij die geen priis tradden maar

toctr veel pl--:zier van tll:Il vogels hebben een volgende

keer beter op onze onderlin.5e va3 8 t/^ 11 november 1978.

T.T. Bestuur.

Het secretariaat ís gewi jzigd. Ders opgave ni eurÍe 1edent

en andere verenigings zaken bij de Hr. Brander.

Secretaríaat: Dhr. Brander, De Lauta 4 Drachten.

Ger.'i.izisde aeenda

Agenda_L e denveggpdgrlng en !9ZT /1 27 B

18 januari = Nabespreking Di-strichs T.T.
17 februari= Ledenvergadering.
lJ maart = Jaarwergadering.

Wist_U_dgtg

- Er voor zieke vogels ( uotzitten, snote e.d.) een

nieuw geneesmiddeL in de handel- is.
E.S.b.3. biJ de dierenarts verkrijgbàQ:".



MODERN,
SLAPEN
op een voor U goede
matras onder een voor U
goed donsdekbed.

GEZOND en COMFORTABEL

Laat U door ons deskun- noorderpromenade 12
dig voorlichten. retefoon 15835

Va ds Len GÍd in
gdeedshapps. veíÍ.

f\iiffiil
"'L{-'&l

l)()Mdsralen en li
vakkundiqe boufiekeftngen llr

NffiNlr'v*TuEl-rë"-^"'

RondvaartbedriiÍ "Harmonie" - Drachten

ONDERNEMER: H. KYLSTRA
TEL. 051 20-12791

BOSHUIJER
dames- en herenkaPsalons

Oudeweg 6 (Marktstraat)
Telefoon 1382'1

Wasautomatcn - Wasmachincs

CcntriÍugcs - Radio' T.V.

Alleen de betere merken
Hoge inruil . l0lo/o crvice

HOGEVEEN
r, Hernm..ingrl 14 - DÍ.cht.n ' T.l. t3O7O

Het speciale behanghuis van het Noorden

KRÁIVEIVDOI{KU"
Zuidkade 5 - Drachten
t.o. Hema OOK lN

De Dracht 78- Heerenveen VERF!

Groentemarkt 4 Leeuwarden

Vooral uw RecePties
BruiloÍten
Vergaderingen

GEREFORMEERD KERKELIJK
CENTRUM
Stationsweg 150B, tel. 13'l 29

Bel. aanbev. L. Hoogeveen

NECUM DRUKWERK

..... altijd goed .

Automobielbedrijf

M.N.v.d.TOL b.v.
OÍÍicial FORD Dealer
Drachten - Stationsweg 99'
Tel. 14005 en 12471

TAUNUS . ESCORT
CAPRI - CORTINA

TECHNISCH INSTALLATIE BURO

uisman Ef
Walda b.v.
DRACHTEN
't NOORD 15 Telefoon 14460
De Hemmen 12 TeleÍoon 15031

L.P.G. inbouw en vulstation

FA. J. deVries
Vlasakkers - Drachten. Tel': 05120 '13713

BOUWBEDRIJF
WELS BV
Tussendiepen 50
Drachten
Tel. 05120 - 12901 - 15m0

I
t


