Or

MEDEDELINGEN

VOLIEREVERENIGING

fDraclrtster
\bgehrrierrderr
Aanpsloten bii Ned. Bond
van vogellieÍhebbers

Voor al uw bloemen, planten en
verzorging van bloemstukken

BLOEMENHUIS

E. Stuivenberg

Stationsweg 82
Dwarswijk 1M - Winkelcentrum
De Wiken - Tel. 154{X
Winkelcentrum Handwerkerszijde
Tel. 15575

106

Drachten

D. TALSMA

Pluimveevoeders - vogelzaden
Honden- en kattenbrood
uitgewogen is toch voordeliger!

DRACHTEN
RAAI 1
TELEFOON 05120-12494

o

o

VLIEG er eens UIT...
Passage- en Reisbureau J,W. v.d. Meulen B.V.
Raadhuisplein 73 Drachten Tel. 05120-16665

Voor uw vakantie en zakenreis.

o
Schoenenmooe

Hofman v/h Boonstra
Het speciaal adres voor
gemaksschoenen heren- en
kinderschoenen
Noorderpromenade
Oudeweg 4, Drachten
Tel. 05120 - 12998

Vooral

uw

Recepties

voor Vis

o
en

DELICÁTESSEN

BEKKEMA

Noordkade 27 - tel. 12037 - Drachten
dinsdagmiddag en zaterdag de gehele dag
winkelcentrum De Drait.

Bruiloíten
GEREFORMEERD KERKELIJK
CENTRUM "DE OPDRACHT"

Stationsweg

1

508,

lel. 2027
b.g.g. 13129
1

/ z/x

í

i.t'

LU

:'è

\'..

Bel. aanbev. L. Hoogeveen
Voor al uw LUXE BROOD en BANKET
naar

''DE ECHTE BAKKER''

REIJENGA's Bakkerii
Zuidkade 47

- Drachten - Telefoon 12388

Tweewielercentrum

Jan Jonkman
Stationsweg 52 - Drachten - Tel. 05120-14050
INRUIL - FINANCIERING - REPARATIE

"Ik liebáI mljn verzekeringen door de Rabobank
laten verzorgen, da's

'n zeker gevoel"
BabohanH

H

Q, orhlst,,r V rylwientrcno

'.L,ËREVERENT.TNG,

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 14 maart 1ïT3, nr. 124

r1Q\
10e jaargang

Redaktie-adres

A. Busman-Volbeda, De Helling 9, Drachten.

Bestuur:

Voorzitter
2e

Voorzitter

J.

Zorgdragir, O" Warren 59, Drachten,
tel. 0512G16494
J. Veenstra, Voermanspad 56, Drachten,
tel.0512G10210

Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
2e Penningm.
Mat. comm.
Ringen comm.

J. Veenstra, Voermanspad 56 (waarn.)

J.

Harsma, Wilpsterend 23(waarn.)

H. v.d. Tuin, BlauwgrasTl, Drachten, tel. M'120-224€3

J.

Harsma, Wilpsterend 23

K. Meyer, Noorderdwarsvaart í5, tel. 05120-18713
J. Veenstra, Kuiperssíngel 12, Drachten

Lidmaatschap Volièrevereniging

f

:

31,- per jaar. Jeugdleden tot l8 jaar: f 15,50 per jaar.
Betaling kan plaats vinden bij de penningmeester, door storting of
overschrijving op rek. 30.90.10.012 Rabobank te Drachten t.g.v.
Volièrevereniging.
Of op postgiro 123 38 39 t.n.v. Penningmeester Volièrevereniging
Blauwgras 71, Drachten
Leden ontvangen tevens zonder bijkomende kosten: Het prachtige maandblad: ONZE VOGELS, van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

Voor al uw warme en koude
hapjes naar
Bar't HOEKJE
\ Snackbar
een gvzeiltgg
gezellige zit
,q tevens voor eerr
t.\'-'fr)en een drankje aan de táp.
- Kom eens langs!

Noorderpromenade 5 _ Tel
05120- I 2369
Drachten

HUTZTNGA
Het soedkoopste

Handwerkerszijde 116_

DIEREN

adres,:::,ï'fo

L

VOOR UW VOLIERE

zAA K

vier- en zeskant gaas
draad, krammen
dakleer, golfplaten etc.

Hengelsport - Vogels - Vissen _
Aquaria _Voeders
Tel. 05120 - i6019 b.g.g. 15241

NOORDKADE

32

WOUDA

DRACHTEN

STEVENS. VIS
Eens

geprobeerd

Zuídkade 46 - tet. 137gb
urachten

Voor al uw

vÉcÉ zetrnediening

I,evensmiddelen

r

Steeds weer begeerd

Groenten en

Fruit

Z-EEVISHANDEL STEVENS
Handwerkerszijde 114 - Tel.
14186

naat

J.nnulder

Klaverweide

la ft|. 14173

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.N.v,d,TOLb.v.
Officiat FORD Dealer
Drachten - De Roef 19

Telefoon I 1 165

TAUNUS. ESCORT- CAPRI
Wasautomaten _ Wasmachines
Centrifuges _ Radio _ T.V.

bouw- en aannemingsbedrijf

klaver bv
drachten - moleneind n.z,
90 _ tel. O5120_12128

Alleen de betere merken
Hoge inruil - 101o/o service

HOGEVEEN
v. Haersmasingel 14 _ Drachten

DE SPECIALIST VOOR
AL UW VLOERBEDEKKING

Stationsweg 40 - DRACHTEN

_

Tet. 05120 - 11413 b.g.g. 18979

_

ïel. 13070

1.

ffiffi
UERGADE

R

Ilf,Gs-AgENDA .t 981_.t 982.

23 okt. T.T. vBrgadarif,g,
14 nov. Slotavond T.T,
15 Jan. Sprekar. (fffn)
febr. Feestauond 25 jarig bestaan.
,9 mrt.
12
Jaaruergaderlng.
1 6 apr.
Slotavond.

ffi

AGENDA:23 okt.
Hierbfj uordt U uitgenodigd, om
T.T. vergadering
9" ons
bij te uonen. Aanvang 20.00 uur in
clubgebouur
aan de Houtlaan 129a.
AGENDA:

1. 0pening. i
2. Fotulen.
3. Ingekonen stukken.
4. Vosrstel contrl.butle verhogÍng.
S. pauzge
6. Tentoonstelling.
7, Rondvraag.
g. Sluiting.

gONTR

IBUTIE.
Vanuege een verhoging van de Bond,

uordt ep voot_
gesteld de contributie te verhog"; ;;;-i
Á-r=.
Da contributie voor het nLeuue seizoen
zou
dan
f 35r= bedragen.
ïE K00pIn verband met de aenkomende
zijn er nog oude
koolen te koop._Deza zijn nog T.T.1
qeldig
Kssten f 2r5o, 0pgave ui; n"i bestuur,iot en met 19g5.
RINGBESTELLING.

Vergeet U niet-de-nieurge ringen te bestellen
voot
1982 ? In het julJ. nummer u"i ,,onr"
z
itt
en
fornuliercn. Duidalijk invullen 8.u.b."og"i"""
fnleveren bij onze ringcomnLsearis:
Dhr J. Veanotra,
KuipersLngêl 1 2,

Orachten.

SE5TEL CEL]5MEER' z0

rÍ{

k

EERG-Àm'5 Í!00IE

UOGELKALEHDER

1992.

2.
K'EL EN h'EE OVER DEZE

T.T.

8ij dtt clubbled rs een rnschrijffornuriar bijgevoagd.
DuÍdeliik lnvullen 8.u.b,
E.K. OrKr Boz. Rl.ngnutaltt an Xuctknunmer nlet
vergeten.
Ook dtt Jaar is het Lnleggeld per vogel zo laag
nogelijk gehouden, rt.l. Í 1)?5.
rnschrijf formulieren inrever.n voor 23 okt.
vermelding vepzarnelprijs, biJ Dhr. Zorgdrager, met
De LJarren 59,

te Drachten.
Ook tJ 6sf,. op de vergadering kunt u uu, formulieren
inleveren. Inschrijf'geld gepast bijlever"n r.r.U.
Kooien afhalen 23 okt. tusgen 19,00 en 20.00 UUT
bij het clubgebouu. Houtlaan j Zga .
Schoon inleverenp 23 nov. tussen 19.0u en 1 9.30 uur

evênsens op Houtlaen 129e.
Vogels lnbrengen, llaandag 9 nov. van 18.30
20. O0 urrr.

tot

Kleurrl.ngen uorden gerelgerd.
Kijk uro vogel goed na voor u za naar dc ï.T. brangt.
VRAAG PROGRAFIÍVIA 1981

Open klaeee.

19gu ( kanarle ) ,

Puntgn beoordellnql
E.K.1gg1

0.E.K. vooRlaetste broedJaar
0.K.

Ldem

oleden.
E.K.1991

p. sl nrijs.
2l orrjs.

87
88 po
89 Po

1- prija.

88 p r
89 P.
90 pr

sl Rrrjs.
2] Rrrja.
1- prija.

ala 0.E.K.

Jeu

p. s! nrte.
p. 2] orrje.
88 p. 1 - prije .
86

87'

--

__1

I

.

Insturen vogele t
E.K. 1981) Ortrtarlge E.K.

I

3.

q.E,K. voorraerarc brocdJaar
0.K. Ídan ale
trlij uensen

3l E: Í:

fi::

89 p. i8 pr[e.

0.E.K. tl,r p u4^ I l* _rrrn

u als beetuur

T.T. tot.
""n la""rame en eJccssvolrc
U helpt boch ook moe om de T.T, te doen
elagen?
Urrr bestuur etaat hLer voor tóOÍ
achtct.
.I-ot
ziens op de tentoonstelll.ng.
Flet' beetuur'
r/ERKoop

KLAssE.

Osk dit Jaar zal getracht
te reaLiseren.

uorden een vogelmarkt

I
I

I

I

)

T.T. 1981 !
ldoenedag 11 novo vanaf 1g.30 uu,t,
voor inzenderg
en genodÍgden.
0m 20.U0 uur uordt de T.T, voor
bezoEker
--

OPENIÍ{G

en belangsÈelIenden open gesteiA.----

.VOGELIIA RKTEN.

De vogelnarkten lggl_19g2 uordEn
gehouden
de volgenda data re
3 oktober.
S deeenber.
2 Januart. (tgaz)

op

3

6 fEbruari.
6 aaart,
3 aprll.
ZEels geuoonl iJk, dlent U te konan
clubgebouu aan de Houtlaan l?ga, nra! onr
san 13.00 tot
1 7. Í10 uur.

4.

t IST U 0AT...........

1. Qe enslat vlieoende voocl.
De anelgt vlLegend3 vogcl Íg de atekcletaartzueluu
(Chaetura caudacute). óe noogete snelheio (i;-;;-lucht) oott voor enig dler genctenl La 1?1 km per
uut vooD bovengenoemde vogel. De meldlng kuam ln
1942 uít de Soujct-UnÍe. In 1934 kuamen-ull de
cachar-hauvele in Noordoost-rndla merdíng"n u"n
horl.zontale snelheden van 2?6rS tot 3Sgri km per
uur, EVenetns voor deze gl.erzrrlpluustaart. De
hedrn zouden met een stopuatch vastgesteia zi;nsnel_
oveD Bsn afetand van 3 km. ldetensshÀppelijke proeven
hebben sindsdr'en. echter aangetoond dat dËze vogers
zerfs met Ben (staniaard-) kijker niet meer ztchtbaar
zijn op 1,6 km afstand. Daze vogel, het snelst
levendE
k BzBn, heaft een bloedtenperatuur van
44r7oC. Aan
de slechtvalk (Falco peregrinua) ziln enaiheden
dulkvlucht toegeschreven, hoger Oan Oc hoogste in
snelheld van sen vrije var r.n de atmoereer (zez
par uur). Bij recente expcrimenten, uaarln àen ln
mÍnietuurspeedometertJe meEgevoerd uerd, uas de
hoogste aangeuezen duÍkenElheld echter isz tr p""
UUI r
De vogel, dÍ.e de jager voor de grootste moellijk_
heden stelt Íe een eend, dernÍdàalete zaagbekr
(mergusserrator). op 29 mel. r96o behaalda áín van
deze eenden, door een vlÍegtuig opgEJaagd uit de
Kukpup-rl.vlEr in noordelijk Araska, eón snerheld van
128 kn per uuD, lm horlzontale vlucht. Hij hleld
deze snelheld bijna 13 sec. Iang vol elvorens af
te buigen.
2'
.
De snelste vleugelslag is diE van de kollbrie
(HeliactÍn cornute) rit t"opiech Zuid-Amerikar
h.1o 90 vleugelelagen per sec. trlaarechijnlijk
eneller 1s die van de biienkolibrles Flelltsuga

helenaa an Acestrura bombus, naar hÍ.etvan zi.ln nog
geen cijf era gepubliceerd. Grotc AÍ.eren ( famille
vulturldae) cn albatroaarn (otomáaatdaa) kunnon
urBn zh,sven zonder mEt de vlcugele te elaan, on
hebben soms een vleugelalagfrequentÍe van 1 pcr aec.

E
J.

3. Lanogte vlucht.
De grootstE afatand dle door een gerlngdo vogel
gadurende de mí.gratle Ls-afgetegd ls 19.I00 kn,
door aen noordpoolstern (Sterna paradÍraaa), dte
als nestvogel geringd uas op 5 Jult 19SS in hat
Kandalaksha-raservaat aan de kust van de ldltta Zee
sn op 1 6 mel 1 956 levend gavangan urerd door een
visser op 13 km ten zuiden van Fremantle, trlest

tra lLË.
,
4. Hooqste vlucht.
Hst beroemda gegeven van ean vlucht van 1? Nijfganzen (Alopochen aegyptiacus), dle op 1? sept.
1919 qafotogrefeerd hrerden door een astronoom in
Dehra Dun in Noord-India, teruijl zij voor de zon
langa trokken op een geechatte hoogte van 1?000
6 19.000 m, uordt door deskundÍgen onaannemcliJk
geacht. De hoogst aannemelijk gaaó te vlleghoogte
voor ean vogel iE 8200 m voor een klein aantal
alpankauuen (Pyrrhocora graculus), dle de
Britse EvereEt expedltl.e van 1924 volgdon naar
Kamp V. Op 23 mEi 1969 urerden een arend (Aquila
nipalensis) en tuee endere roofvogels daar'aangetroffen op bijna 7924 n hoogte op dE Zuid-Col.
In 1959 heeft egn rsdarstation in Norfolk
(Engeland), bij 3 verschillende gelegenheden zuermen
A

us

kreine -rs nacht vllegende - trekvogele ueargenomeFr
dl.e binnenkuamen ult ScandinaviE op hoogten Èot
6400m. Zij behoorden tot de zangers (sylvÍaae),
I'rjstars (Turdidae) en vliagenvangBrs (muaeicáóiar").

In ons volgende mededelingenboekJe urlllen ure het
Eena hebban ovsr ofa.:
De langst in de lucht blijvende vogel.
De snelstg zhrsmmêr ondar de vogels.
l{at echerpete gezÍ.cht.
Het grootste cn hat klelnete el.

6.

Gaat U verhuizen, bedanksn etc. graag schriftalijk
bericht een onze secretarl.s.
J. Uecnafra,
Uoarmanepad 56,

9201

J. A. Drechtrn,

gfg.
dlt jaar rerd er door het bestuur de
traditLonele slotavond georganiseerd. Er uaren
verschlllende spelletJes op touu gezet om de
leden te amuseren.
Balgooien, sehieten, ejoelen, pijltjes gool.an anz.
íïa drie ronden ulerden de puntan gcteJ.d en de
SL0TAVOilO SEIZOEil

Ook

prijeuinnaars bekend gemg,akt.
Bij de dames had mevr, Teakema het hoogst aantal
punten behaald.
Bij de heren, b,as het Dhr. Hoekstra, die de meesta
punten verzaoelt had,
Er sas ook een raadselspel, rct als prijs een
mool.g grill-sct.
Er roaat grttdrrr lolden naar
het aantcl brul.nc bcnn Ín rn taÊ. nat aanteL
??7, tecd door Í!hr. J. r/C tltAr tot ; ó

laatets boon naurkeurÍ.g gerrderr.
overige leden konden netuurlif, nltt
lege handen near huLs gestuurd rordin, zii
konden een troostprïjsje uitzoeken.
De bedianing van koffie, een verfrl.ssing of
hartige hap, uas ook deze avond ueer goEd
verzorgd. H_iervoor danken uij de fam. Poort,
en n€vr. v/a ncLde.
Oe opkonet vLel rat tegen, laaD dEsondanks uae
het aen zeer geslaagda auohdr
De

J. Ueenetra.(secr.)
ï,E K00P:
Engelse Lutino parkíeten
Bourke perkícten

Turquol.eina

Broonbonte EngelEa graaparklot
Alblns graeparkl.et

1-1
1-1
0-1
0-1
0-1

Flevt. R. FeIdnan,
0e Plasae 10,

8404 BR Langczuaag.

7.

t
e) nrs u rer roal,-;;r-;;;'ie raar,
3)' Íteen nosl.t een bsatuursfunctÍa
!!n,

ondet htt
semakkelïjker Í,r krittak uir re ;;;;";;-;."
e,,srr
'
on
uat
te
dgenr
4)- Als de voorzl.tter U vraagt
om Uu mening te
geven over de een of oe
ándere a"f"rg;ilt"

kuEstie, ,r?. hem, dan, Jrt u Êr geen
sver hebt. UErtel na de
veEgedering

mening

aan Een ieder
hoe de zaken gedaan behoren
t,e
uorden.
5) Ooe nÍets meer den volstiekt
noodzakeiilt is,
maar t,,anneer andere Leden
hun
mouuen ojstropen
en geurillig hun krachtan
v oorui
t,'r,"ip ;'-;;;;"03,ï"i1, "ï" oï" :liïn
r"n
door een kfiekje"; worit-bJstuurd.
6) k/acht zolang-als mogeltrt-is
met het betalen
van uL, contribut!.e.
Z) nts u bedankt ooo"'t"t jear
om Ís,
en u heeft
-Ë"ir"i
de contributie nag ni"t"uorcrrn,
oan niet.
8) Krijgt u een tuÍta;tte-""ni"uoa.n,
nadat u heeft
beteald,
bedank
a"n
_r

t

r

e) Ate u diensren e"ni"i-loiJ
"f"-ïï0.

"r l1d te zrjn, uordt

-' . dan geen 1ld.
10)Uanneer u er

voor r"r"

;:";::;":;":J";3i'i"ljlïo:il""t"ra".
het eens met altes rrrat ," oj -;;..;;;9"dering
uordt gezegd sn hreres het niet
""n"-""*Jl oria.n
__.. d" vergadering.
12)klanneer
de voorzitter u vraagt een
zaakr die
in bahandlrng ts, ers
i""Ë"""norr"n,
vertel uu, vrienden ,"ou""
"tiirrt-geneim
ln etrlkt
11

.

)

Uees

:i

vertrouuen.

H. v/d

TuLn,

TE K00ps lllÍeuue U.nlversa:J

ï.T. koolrr.
Tyecdcllge broodkool.

P

.

Boollcne,

S:"ïil:"cure

?3, ral. ailzo_2221r.

lrF

8.

ZIJN ER IdEL

DIE

BESÏUURSLEDEN

DEUGEN ?

Ale ze vriendelijk en aardlg zijn, noamsfi ue zB zakken.
Als ze kel.hard en zakelïjk zijn, heten ze dictatsre.
AIs ze ernstig zijn, zijn het zuurpruirnen.
Als ze hard uerken, zijn het uitsLovers.
Als ze ueLnl.g ul.tvoeren, zijn ze uaardel_oos.
AIs ze jong zijn, hebben ze geen crvaring
en ueten niets.
AIs ze oud zi_in ueten ze het altijd beter.
Als ze met iedersen een praatj e maken, z ijn het
kletsmsiers.
AIs ze niet praten zijn ze verrdaand en lopen ze
naast hun schoenen.

Als ze rnet iedereen trachtdn op te schieten, zrjn
het allemansvriendjes.
Als ze zich met een bepaalde groep bemoeien, doen
ze ean vriendjespolitiek.
Als ze aan iedeaeen zijn inbreng -ounnen, zijn ze
bang en laf.
Als ze van Íedereen belangstelllng clatnl zrjn
het doordrijvers.
Als ze het niat doen, zijn ze ongeechikte
beetuursleden.

Als ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren.
Sls ze urat door de vlngers zien, zrjn ze etekeblind.
A"Ls ze ons in het urerk rrrillen betrekken, zijn ze te
luÍ om het zelf te doen.
Als ze het het niet doen, zijn het baantJesJagers,
en bang voor concurrgntie.
KORTOM.

Een bestuurelid moet zo uije zljn

als Salomo,
zo geduldlg aLs 3ob, zo slus a1s een voe,
zo moedig als een leeuu, zo dikhuidig als een
olifant, bul.gzaam ala riet, krachtig als een eik,
en gBvoallg als een kruitJe-roer-ma-nist.
Bovendien noet hij nog kunnen preten als brugman,
zuijgen als het graf, En uerken ale aen paard.
FJr.

v

/d Tuín.

Voor onderhoud van uw wagen

AUTO.SERVICE LAMMERS B.V.
Vlasakkers 1 - Drachten - Telefoon 05120-14095
Levensmiddelen

Aardappelen
Groentenen Fruit
vers Vlees
Zuivelprodukten

YEENSTRA's
Voor SPORT en

Tevens voor caÍavans
en vouwwagens

VRIJETIJDSKLEDING
Zuidkade 40, De Roef 14,
Drachten. Tel. 15497

\

Voor al uw
VERBOUWINGEN

\

I

sporthuis en zeilmakerij

I

erkend

It

l

l)

bulstra's
verhuisbedriif

i

,I
I

I

t

(sinds 188O)

Tel. O5l20-12316

of O5157-3241
1OO jaar

JORRITSMA

toch wel degelijk'n naam

NIEUWBOUW
RENOVATIE en
R ESTAURATIE

Vraag vrijblijvend
inlichtingen
0!51m-12419

De Hemmen 9 en
Rival 15
05120-10625

Drachten
het diensn,illeneillc bedriií bii uitstek

NECUMBV

MAKELAARS- en ASSURANTIEKANTOOR

BOONSTRA
MAKELAARDIJ ONROEREND GOED
VERZEKERINGEN
SPLITTING 61-61a, Postbus 135, 9200 AC Drachten, Tetefoon 05120-17475

ERWARMINGSBEDRIJF

HETADRESVOOR:
. ACCU'S
.8AÍ{DEN

EENSTRA B.V.

.'UITLAïEÍ{(grr0.moni.o.)
TREI(HAI(EI{

De Giek 3 - Drachten - Tel. 05120-11953
CAFE PETIT RESTATJRAIYT

I uaCERTJE

.

AALÁIICEFEN

.OIIEYEFYERSE!|

.n

DOORSTEBEÍI

POSTMA

JAAP BOLIER

voor betere haarverzorging
Drachten, Stationsweg 1 14
Gorredijk, Hoofdstraat 16

-dtiid tgcdeen

?

ELEKTRONISGH ORGEL
Klassiek

. utÍuJNElt

MAïTRE.COIFFEUR

Stationrt€g 23Í - Drrcfiten
Teleíoon (F12O - t6tg2

Voor

.scHoKDErpÊRS

;"ffisl=#;N

of populair en scherp geprijsd. Natuurlijk

MUZIEKCENTRUM B.V.

wxrvd<t

SLtliofi.q

arqrffi

Sffib.

99/ W..LÍdl|lnl 2/ V.ítíoopGl2G.tZl56

Friesland's grootste orgelspeciaalzaak.
Stationsweg l7l. Tel. 05í20-í7282. Drachten.

antenne

ÍF-r.oo."..oígerspecraarzaa*

r-<l

E=
fr
Id
iF--l

.'l'r

!edrijÍ

muzíekcentrum b.v.

.l

DRAcHTEN
TOORDERIIUARSTAART

Tel.05laFl560

I7I . SI

ÍÍ

DRIGIÍIET

Licht-, Kracht- en Zwakstroominstallaties

AR Drachten
AS Drachten

Postbus 672, 92ffi
De Giek 11. 9206

Tel. 05120-16101

BOOMT(WEKERTJ
DE HA/AN
Drachten, Oudeweg
Telefoon
169

BOMEN . HEESTERS. ROZEN ENZ. ENZ.

_

12916

. GRATIS ADVIES VOOR DOE-HET.ZELVERS

schildersbedriif

iac. brouwer bv drachten

'

\

uitvoerders van alle voorkomende schilder-, glas- en
behangwerken, gevestigd te drachten sedert 1921
van haersmasingel 5, teleÍoon 05120-12568 b.g.g. 13431

Voor al uw
VOGEL- en VEÊVOEDERS

CAf-drochten

a,

Tussendiepen

10

Stichting
"Gebouw Volièrevereniging
Houtlaan 129a
Verhuur van dit gebpuw
voor vergaderingen en
verenigingsavonden
Te bevragen bij:
Mevr. G. Poort-Veenstra, Zuiderdwarsvaart 11, Drachten. Telefoon 05120-17461
Heren,

TRANSPORTBEDRIJF
V.D. MEULEN

wilt u modem gaktnn
dan bij

HENK W|ERINGA
green aangeript!
elen 175(8,
Bed

g#rt

tlan

op LANGELïEST 8

!

&
v.d. WIEL
Tussendiepen 45 - Drachten
Telefoon 05120-20155
voor al uw transporten in zand- en grondwerk

HOUTHANDEL
BOLLEMAN
Voor al uw volière hout en plaatmateriaal
MOLENEIND 93 . TELEFOON 05120 .17415

N.D.S, b.u.

EEN HELDER IDEE

Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden. Tevens erkend schoorsteenveger,
VOGELZANG 132 - DRACHTEN - TELEFOON 05120-17884 b.s.s. 21884

van der Meulen

EXPEDITIEBEDRIJF

OPTIEK
Modern ingerichte speciaalzaak
Winkelpromenade Zuiderbuurt 48,
Drachten, Telefoon 12097

[*r'vNSD& Ln,
tel. 05120 - 12102

Voor uw verhuiziag naar

VERJAARDAG? geef dan eens een
ORIGINELE ETS

HOLWERDA B.V.

van Kunsthandel

v/h

Qoíin qówieÍ
e.
Moleneind N.Z.22 - tel.

Drachten - De RoeÍ 23 - Torenstraal22

Tel.12157 - 15760

13223

Geelgorsstraat 110 - Drachten

Voor al uw TransPorten
Expeditie en Grondbedrijt B.V'
ROELINGA
Postbus 109

*

Voor werk en vrije

tijd *

Vakman en amateur

ATh.deBoer
&Zonen b.u
Folgeren 16 - Drachten

MACHINE EN

/ te|.05120-18205

lJzerwaren en gereedschappen

Tel. 12513
B.G.G. Tel. 16350

- Gaas en

STAALBOUW DRACHTEN

TELEFOON O5120.I?857

afrasteringsmat.

Dierenspecia alzaak

't qAquariumhuio

!
* Vakkundige voorlichting

*

J.H. de Vries

I

Voor

En prima service

Moleneindpr omenade ZZ 15

onbetwist
de hengelsport-

Drachten
Telefoon 05120-1278

specialist
TELE\II3IE
Kleur ên Zwart-wit
Video.apparatuuÍ

HI.FI APPARATUUR

.
.
.

platenspelers . bandrecoÍders
klein€ elektr. huish. appaÍaten
grammoloonplaten

KAMSMA
SCHOENEN
Zuidkade 36, Drachten
Telefoon 05120-15684

RADIO
VAN DER MEUTEN
ZuideÍbuurt Promenade l5

DRACHTEN Tel. 05120. 12352
(eb, GEAUTORISEERD
2 ltÍ \
DEILER

iHi

lis"n r".r,ni."t" oi"n",

Voor een eerste klas
merkrijwiel
Batavus - Raleigh 'B.S.A.

NUU'J.

HERDER

Noordkade 5O' tel. 12496
Ook het adres voor reParaties

