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MEDEDELINGEN

VOLIEREVERENIGTNG

fDractrtster
\bgehzrienden

Aangesloten bij Ned. Bond
van vogelliefhebbers



vou ËREVERENTcTNG,, l, orltlster W ptvrienl eno

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 14 maart 1973, nr. 124

11e jaargang

Redaktie-adres

Bestuur:

Voorzitter '.

2e Voorzitter

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

0'1_

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

J.Zorgdrager, De Warren á9, Drachten,-
tel.0512G1Btg4
J.. Ve_en_s1ra, Voermanspad 86, Drachten, . :

tet.0512G10210.
J. Veenstra, Voermanspad 56
J. Harsma, Wilpsterend 23 (waarn.)

ï. -y.4. Tuin, Blauwg ras I 1, Drachten, tel. oïlfu?Z{E3
J. Harsma, Wlpsterend 23
K. Meyer, Noorderdwarsvaart tS, tel. M12O_1W1}
J. Veenstra, Kuiperssingel 12, Drachten

Lidmaatschap Volièrevereniging :

16,..- per jaar. Jeugdleden tot lg jaar: f 17,50 per jaar.
Betaling kan plaats vinden^bijdepenning.eester, dooi storting of.
overschrijving op rek. 30-90.r0.0r2 Rabobank te Drachten i Ë.;.Volièrevereniging.
Of op postgiro 1?338 3g t.n.v. penningmeester Volièrevereniging
Blauwgras 71, Drachten.

Leden ontvangen tevens zonder bijkomende kosten: Het prach_
tige maandblad: ONZE VOGELS, van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.



TRAI{SPORÍET{
VERHUIZINGEiI
de Hemmen 9, 9206 AG Drachten
Tel. 0512G1241910625

Gaatuverhuizen I I
of heeft u iets te tlulstraEl-rachten
vervoeren?

Geluidstechnisch
Bureau

W. Scholte

Leeuwerikstraat 49
9201 SP Drachten

Telefoon 05120 - 13130

Ons roggebrood is een specialiteit.
Recept uit 1890.

Apnroe

GARANIIE . IilBUIL . FIXANCERIXG

U &ntvan hatte welkom bii:

AutomobielbedriiÍ

KIJISTRA
rt4, DRACHTEN, lebl. 0512ÈÍ3300

Olfrcieeldealer

l=

HOUTHANDEL BOLLEMAN

Voor al uw volière hout en
Plaatmateriaal

Moleneind 93 - Telefoon05120 -1741

Voor al uw RECEPTIES EN BRUILOFTEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM
,,DE OPDRACHT"

Stationsweg 150b, tel. 12027 b.g.g. 13129

Bel. aanbev. L. Hoogeveen
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l.{et nleu*c bestiuur is nL, a!.s uolgt s*rs.lengesteldo

voon*it,ter J. Zergdz,ager 
"penelinqmeeat,er Ho v/d-Tu::.n.

sserretarís J* Ve6srst,Fe"
2e wosrzl.tt,er Jo vfd *eldc.
2e plenn!.ngmeeaëer J. Harsmeo.
2e'secretarl.e bjn lJerme;ijn
mêt. cernmisear j.s. . K n Fieï.ler n

Írïe€ íngang van heË niauue s'Er.zoeri is ars ringerl r,ri.r[ai,r"r.].tÉ;agi:
bs'rroe$ï,xd dht. ldn Uermeíj Lappe 36 te Orechten.HLer dient u dus voortaan ubr rormtrrrer in tà r.e,t,eee'i,met gepest geld EEI cernekt lnEevuld.
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l/ereFder eqende seizeen r g2_.!g3.

29 okto T.T. uergadering.
2tï nou. Sleteuond T.T.
í4 Jan" Leden vergedering.
1'! 'luebr. Jaar ucrgeOering.
1B rirrt" Ledcn vergaderÍÀg.
't 5 epr" Sloteuond .
Nedere inferÊ@a*ie vo'gt u!.e clubb'ad of stencl.l"
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De ëe hocqden
veelbqeeteÏ. d;

gpgel.msrkÈen zijn op de urolgende datenovembgp tentoens{-:eLlÍ_ng
4 decamber.
I januarí.
5 fehruar{.
5 ffiaerto
? ep,r'ÍX n
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UITNODIGINGT tot het bijuronarr uan
vergadering, te houden op vrijdag
in ons clubgebout aan de Houtlaan

de tentoonstellings
29 okt om 20.00 uut,

1294.

rf\É

Aqenda.

1 ) Opening.
2) Notuien - Íngekomen stukken.
3) Bespreklng ï.ï.
'4) Pauze met verloting.
5 ) I nleva'ren T. ï. f ormul iersn.
6 ) RondvFaaQr
7) sluiting. '

Ik weet wel waarom hij nooit iets zegt. Hij
knjgt er geen woord tussen.

@'
Egn versleg ouer het jaar 1981 , door m'rj opgetekend als
uaarnemand secretaris.
Het aantal Isden per 1-1-r81 bedroag 176.
In 1982 slarten ue met ean ledental van 170, uat een kleLnc
daling inhoud, HEt aantal ledenvargaderingen bedroeg 4.
Gomiddalde opkomet per vsrgadering, 22 Ledan.
Het bestur:r kuarc * 2Ê maal bijeen plus de rxtra vergaderingen
met het ïentoonstellinge beetuur"
De vogafunarkten ursrden goad bezocht' an zl't nog 1n de lift'
Er r,rerden in totaal ? markten gehouden h,aarvoor Dhr.
v/o lu:.n en Harsma zorg droegen.
De t-an,toonstelling is byzendor gealaagd, zoeel kuelitelt
als inbreng boekte voeruitgang.
Het aental inzandars uas 34 en plaatsten in totaal 402
vogelc" Er u,erden 33 1e prlJzan,

72 2e priizgn en
64 3e prijzan uitgereikt.

tlli
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Kanplornen van de tentoonstclllng 1991 uaren,

Kampioen t,entoonstelllng
Kanpioen kleur kanarles
Kampl.oen J eugd
Kampiocn tropen
Kanploen grote parkieten
Kamplogn qras parkl.Etcn
KampÍoen derby
Kampioen 0.E,K.
Kampiocn 0.K.

Irr. Uermeij
J. Zorgdrager
G. Bekker
f. Lourens
S. Suart
J. Jor.rgsma
ld . Ue rrne iJ

hJ. Uermeij
J. Harsma

90 punten.
91 punten.
89 punten.
91 punten.
91 punten.
90 punten.
88 punten.
90 punten.
90 punten.

{
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Arre medeuerkers aan deze tentoonstelring, bestuur, inzendars,ophouuera Bnz. profr.ciat. voor het docn 
"íá9"n van dezet.t. an sueces toegeuensf roo" 1gg2.

0nzg redacteur J. veenstra kon door drukke ullrkzaamhedenhet clubblad nLet mear verzorgen. rrre bedantei r,"r-r"""-i,"tvele usrk dat hïj voor onze vereniglng heeft gedaan.
Ons nl.curo Êedactlerrd is mevr. BusmaÀ- uorbeda, dÍe het.velc uetk op ulaardige rrlijze heeft ouergenomen. lrlo bedankenhaar bij daze.
Door hst uegvalren van de heran Braurs en v/a veen zijn t,ecfunetlg'g nl.et meer bekread. De ouerige besluurareden
nEm6n deze taken nu u'ar. Dlt uas uat rk tot zover konvastreggen. Ik uens een leder esn 3uccsavol nieuu b,roed-geizosn toe en succes voor de tantoonstallÍng ín 1gg2,hopende u voor 1982 een volredlg versrag te'ooan toekomen,

uaatnamand secrctarl.a J. VEenatra.

Ul.t voorraad laverbaar
op varenlol.nesavondln en voqelmarkten"

Kgeekkaartsn en kltnbandrn.
Do klcmbandsn zijn apecl.aal gemaakt voor het opberg€n usn
het elubblad 0nzE vogals.
Kon grruct vrfblïjvcnd kijktn, aaar bcdenk ucl, als u Íets
koopt, atrunt u onzo verenl.glng.



Jublleum rEl,sje naar ldalsroda.

Naar aanle,idlng van het 25 jartg bestaan van on23 vereniging
werd een relsJe naar het vogelpark ldalsrodc ln Duitsland
georganísaard. Da leden hadden dle uans op áón van hun
LEdgn vargadegingen near voren gebraeht. Dat, het bestuur
dis sens goed in de oren had geknoopt mocht blijken, uant
zaterdag 22 neí rgas het al zoveE.
l!rj gingen dan ook en den bedoel ik alls 37 aanuezigan nnet

een goed humsur fs morgens om 6.00 uur van start.
Lla vertrokken natuurlijk van ons clubgebour'r r zodat aan ieder
dle par flats kuam, zljn flets binnen kon zstten.
Na de start uas het eerst nog urat stilletjes 1n de bust
maar al gauu zat dg efeer er in"

Eïj de grencpost aangekomen moestan urij natuurlijk stoppan
amdat de chauffeut de adminlstratleva rempel'omp in orde
moest makan" tllj Ln de bus zoehten in die tijd de pê336n
of toeristenkaerten op, zodat die kon,dan worden gecontro-
leerd door de dienstdoendg douane ambtEnaar.
Dlt berd ni.et gedaan sn zodoande reden ue t ?"30 uur
Dultaï,and bl.nnEn. LJsren ate met mooi uaer vertrokkenr hce
uerdcr tse Duitslend in kuaelerl deg te donkerder uerd het.
0e stemming in de bus uerd er niet mlnder op ondanks het
slechte usgr. 0e chauffeur moest zelfs de ruitenuissers
gebruikcn. De earets mensen uonden hat ook tljd ucrden
om hEt ínuendige van de menc ta vereterkakn De eerste
broodjaen en hee dat andere ook moeht hatenr uetden naat
binnen geclingerd. Het $eer klaarde intueee;r lets cFr
ze€"rat sie Ca emgeving uat beter kondcn aanechouuan.
De'tijd uioca om en om ongeveer 9.00 uur uerd er een koffle-
stop genraekt" tde glngen koffle drlnken in Ben resteurant
dat gelagan uas ean BeR prachtlg ft€Êl!r Da Írtaseer' ksffl'e
dla r*e hier aangeboden kregen smaakte prJ-nre. De koffle tlae
vosr ons sri.et duur, uant de penntngmeester ven cje club
u6a ín een goeJ.e bui (uet hij trcuuens de ge|ele dag :ae).
Neciat aen leder klear uae met koffie dri;-'i<en en de toiletten
had bezccht, rEdEn th6 É 9.30 uur uerdet.
Uolgens hot eel-esehcne moeeten hie 1 10.53 utrr bij het
vogelpark aEnkosran b,et one nog iukte ook.
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In het park kregen we eerst uat inetrukties en brerd onE
op het hart gedrukt op tijd rrraer bij de bus te zijn.
Om half vier zouden ua uger vertrekken.
De kaarten voor het park uerden in groepeverband gekocht
zodat dlt voor ons alueer een meevall.er uas. In het park
kon een ieder zljn el.gen geng gaan, rrrat ook nlet moellijk
uas daar allea zeer go'ed aangeduld uras. Als je het bordJe
rondgang eanhield krrram Je langs alle vogeJ.s die in het
park te zLen u,aren:. Een beschrijvlng te geven van uat eE
zoal leeft in zo'n park is onnogelijk, zoiets rnoet je met
sigen ogen zlen. Flet uaE prachtig en het overtrof een ieder
zljn verrrlachtingsn. Soma kreeg js hEt idee in de tropen
ts zrjn. Het uras dan ook niet verulonderlijk dat een iedEr al
96uh, zijn lievel.i.ngeetekJe hat gevonderr.0p mij zeLf heeft de
tropenhal een grote indruk achtsr geLaten, maar ik zou
al hEt andere ook beslist niet hebben rrlÍllen miseen"
Dosrdat alles daar zo mooi uras en je jezelf daar beglist
niet hoefde te vervelen bleEk later rrlel, rrant vcor je het
noLef, uas heË alueer half vler en tïjd om te vertrekkEí"ïn
Ik moest vassteLlen dat de thuisblijvers heel uet hebben
genÍst. trJe ginger mooi op tijd terug naar het 'theitelandrtfiet egn aenrlcht rïjker o\rep onzs moois vogelsport.
Er uerd cp de terugueg den ook druk gepraat over heÈ
prachtige perk en uat daar zoal leeft.
Somrnígen kenden dan ook na vee} gekletst te hebben de
ogen niet nïEer open houden en vielen zo nu en dan ln
slaep. Bm 1 19.00 uur kuamen uB aan in Zuidlarên bjaar
L,s asn hapje zouden et.en.
Eeret trrErdgn ens nog enlge consumptíes aangebodEn dcar
de elub, vosr uG aan tafel ginEen.Het eten u,as prima
uaezerEd, sa ular geneeg vcor lederêên.
Tot besl"uit moch'cEn ule conetateren dat rrle een praehtige
deg gehed hebben rrrelke prLnra georganiseerd u,ras.
rk uiL bij deze dan ook nefilsns errc deelnemers, he,t hestLiur
harteJ.i.ik denk zeggen veor díe prachtíge dag.
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een deelnemee.
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"Bur[ENcEtsEïtREI[n rs vooR EEN vatKPop ERc rgr,aNcnur

Misschien komt het door cte kuif en de bed.aard.e pa::nantige
bewegingen van d.eze vogels, maar persoonlijk zou ik ctevalkperkiet meer een kreine kakatóesoort *iI1en noemen.
Eoe of het ook zi j, d.eze ir:nidctele bijna alledaags ge-
word.en verschijning, telt nog altijd een toenemend. aa^n-tal bewonderaars en liefhebbere. Momenteel ziJn erzelfs bepaalcte kreumutaties gefokt, die echter doorhun betrekkelijke zerd.zaa^nheiá nog z6 kostbaar zijn,clat d.e meeste sportvrienden er voórlopig niet aan-kunnenbeginnen. Met de g-ewone valkparkiet uËu-it echter goetlebroed.regultaten gehad., waa:cvan hier het relaas vo1tt.fk kocht 2 jonge-exemplaren, ttie - zoals de verkopàrte:minste beweerd.e - absoltuut onverwant waren aan elkaar.Daar ze echter ongeveer even oud. waren (wat ik o.a. a.nhet verenkleect meend.e te kunnen zien), È;b ik toch maar -on helemaar zeker te zijn - d.e pop tágen een a^nd.ere ge-nrild' bi j een liefhebb er , d.ie voor bioecrvenrersingvoelde. Eet broecrhok dat ik hun het jaar d.aarop ver-strekte had. een grondoppenrla.k van Zóxà5, UiJ Ëen hoogte
Im t {0 cm. Eet invlieggat waaronder ik een zj.tstokbevestigde, had. een clia,nèter van g cm. Mijn valkparkietenwaren intussen helemaal volwassen geword.en en práchtigop k1eur. Daar d.eze vogels d.uictelijte verschillen in hetgevederte tonen, is het niet moeilijk om aan d.e ha'dhienran het geslacht te beparen. De man bezit een heldergekleurd.e k*if en kop, en áan weerszijd.en hienran zíteen oranjerod.e wangvlek. De witte langwerpige vrekkenla^ngs cle vleugelbochten zijn heltter *iir-ï;;rijl dievan de pop meer lichtgrijs tot rnrilwit zíjn. De verenop de bovenbenen vertonen bij de pop een iele streep_tekening, evenals_de onderzijae va"r-ae stLrt, d.ie nuis-g:liu en lichtgeel gespikkelá is. Beid.e gesiacuten be-zitten een d.onker hoornkleurige snavel- àn poten-kleur.Eet nestblok hacr ik onrnille n"o ae vochtighSia"g-""d vaneen bod.enrmlLing voorzi-enr bestaand.e uit ëen goea vochtiggemaakte turfnoln en vermor,nd. hout. Reàd.s-in aprir hacldend'e vogels eieren-in het blok ge-Iegd.. T;;-rij" verwonderingn'm overd.ag ook de na,n aan het bróedproces áeel.
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Eet was ne echter opgevallen dat tle broedentle pop bij
het ninste of geringste in tle nabijheid van de vlucht,
nieuwsgierig }:aar kop tloor de opening van het blok stak.
ïk wist echter clat, wiLd.e ze h,aar kop tloor cle openirrg
ktrnnen steken, ze eerst een eind.je tegen het broetlhok
op moest klj-mmen. Zodra echter tle pop gezien hatl wat
er gaand.e lras en aIles haar veilig Ieek, liet ze zich
weer op d.e eieren temg ploffen. ï,etterlijk ploffen,
want gezien d.e snelheicl waarmee laaay kop weer uit d.e
invliegopening verdween, leek het ne onmogelijk, d"at ze
zi-ch zaehtjes op d.e eieren kon neerzetten. Eoewel d.it
ged.rag van d.e.pop me veront:rrstte, kon ik hier niets
tegen doen, daar ik aa,n het blok zelf nu niet's neer
wild.e verand.eren, uit vrecs tlat de vogels hun 1egse1
dan in d.e steek zoud.en laten. Toen echter na 4 d.agen
beid.en niet meer tl,aar hun broedhok taald.en, vreesde ik
d"at het 1egse1 als verloreà moest word.en beschouwd..
En inderdaad, bij nestkontrole bleek, tiat a1le eieren
gebroken waxen. Eet moest cle pop geweest zijn, clie cloor
haar onmstige en nieuwsgierige getlrag cle schulclige was,
want d.e man ged.roeg zich stukken mstiger op het nest.
Ik had de keuze :oit 2 dingen: èf ik moest de pop haar
nieuwsgierigheicl afleren (wat me niet nogelijk leek)
bf is moest het nestmateriaal zod.anig ophogen d.at ze,
a1s ze op het nest zat, genakkelijk d.oor de,vliegopening
naar buiten kon kijken. Uiteraard, heb ik ilit gedaan.
lloen ze na verloop van en5.ge tijd. weer belangstelling
voor het broeilhok begon te koesteren, benieuwd.e het me
of ze cle geringere tliepte (d.oordat ik de boclenrnrlling
had opgehoogd.) zou €Larlvaarden. Tot nijn grote opluchting
sloeg ze hierop geen enkele aand.acht, Bvenals d.e vorige
keer werd. het legsel overd.ag door beid.en (en rs nachts
door de pop a11een) bebroed. Nu cie pop op cte eitjes
gezeten het buitengebeuren op haar clooie gemak in ogen-
schouw kon nemen, bleek tlat ook zij een mstige broed.ster
kon zijn. Eet 1egse1 bedroeg 6 stuks, traarvan er { op de
21e dag uitkrara,men en 1 kwan op tle 22e dagT het 6e ei r.ras
schier.



I$aren en oB rf.reomd.e wíjze Fr€ên ezl weer wiebelden. rk hebhet d'ekser es s!a&r Ï'eer gauw opgezet. Eet zul"Len r.rel.intrroneerhoudlngen. êr - ê:àI.uj.aei-eÀ*"à"ï-àieo om, in d.evrÍje na*uur eventuer.e ieetne:rduórd.er* *oÀiit aan tejagen" I{u',, een nestreoutÀc*der berrr. :.Ë-*:.Àï-ue5raa3.dte noe*enn rÊe,er 
'un 

opzei 
-àÀ 

ne sehr'k aeu te jagen uas*T lry.IjiF soed. eer;kr. iË a"u ze na deze ene keeroan ock rierr, neer ftgepJ-aagd": 
Ilj-;"-;"iË'àrkieten isher setal 2ï bel*ldiju,-il"t á;"b=;"àiiïí*r" z, dagenen. oB een leeftÍjC var- 21 d.a"gen yerlaten áe ;ongen hetneet ' ïJíteraard heeft het 

"è" hier oot--eoige invloed;ui'r: ze+rderlÍjk koud'e or n a.re-e"d;-kffi"0=iïl uitvlieseaïêsp" enkel"e dagen ve.rraten or ïerrr:'."gè;l-g.t geluidd'at cie Fa3-k.parkieten 
'r*=tu=àngen u,i*Èt over het alge_I*êêi:r a,s.tas:enaa& Ín d.e oren. De à ig;ifi;";i; roep d.ieze a3' v]'iegend" o.f eezet"o "p-""n ta.k in dé vrucht tengehare brengenr- kan echiur-i**= n5.jn sraak so'a ook teveak word.en herhaai"d. net oeÀe:eaeJ.ilt;-; ien wi,,ct ik, .J

Sij ïS i,:- 1._.i3:gf"u_ rÀ"i -#riur*o-i,o=Jil. - !s naïrss*an iu áeae reyi.o_eg Ë-"G;--*fil"rJ";ffïtr*lï
Se,r'1,.,,)'i ri.t3 ri;,ii ifr_rrog-otr,,mód-;; 

- 
dat d.e Talkpadriet eenz€e-:r trqdeii.e*ieiJ0-1*. SC_Ort 5sn d.&.€Ár* mijn ttuifJee en vink_ac*+63**ro *oor h".n besrs.st gáen kwaed rserdt gedean.

LeaÍen s:1.s ',.r-ejgeI$ MJ.l.len verkopcnn kopenln Errei eliu-bu-Lsd greÈíe uu* ,.jr*rtenèÉet!!.i!,,gl&* en aenhodm.
eetlaÍftenïjk j.nzenden neiar het

of rutlen, kunnen
plectsan ln dcnubr:i r,,F;

Caer[i-s.- redaktLe adrea.



)

HOGEVEEN EIGEN SERVICE

WASAUTOMATEN -

KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS

Radio en Televisie
Kleine Huishoudelijke apparaten
Lage prijzen en snelle service

KIES BEDACHTZAAM EN GOED,
'T IS VOORAL DE STEEN DIE HET DOET

LEENSTRA BoUWMATERIALEN B.V.
De Hemmen 85 - Postbus 191

Drachten
Tel. 05120 - 164'25

SPECIALISTEN IN METSELSTEEN

Hebt u
OUD PAPIER

t0MPEtl oÍ
]IOI$FERRO METAI-ÊII

vraag vrijblijvend inl.
brj:

GEBR.

REITSMA B.V.
De Hemmen 50,
Drachten, Tel.
05120 - 31714.

Ook zaterdagmorgen
tussen 8.(X) en 12.fl) u.

GEOPEND

ER IS MAAR EEN RICHTING VOOR

UW WONINGINRICHTING

DUS GAUW NAAR

tapiit / gordijn specialist

ZUIDKADE 80
DRACHTEIU
Tel. 05120- 19943

alle gordijnen gratis gemaakt

KLEERMAKERIJ

KOOS B R
RUITERKLEDING EN ALLE BENODIGDHE-
DEN
VOOR UW PAARD.
OOK EIGEN ZADELMAKERIJ
MOLENEIND N.ZIJDE 44 - DRACHTEN
TELEFOON 05120-31533 B.G.G. 12516

CAFÉ PETIT RESTAURANT

't JAGERTJE unp BoLTER

Stationsweg 231 - Drachten - Telefoon 05120-
16192

- altijd goed-
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VLIEG er eens UlT...

Passage- en Reisbureau J.W. v.d. Meulen B'V'
Raaáhuisplein 73 Drachten Tel. 05120-16665

Voor uw vakantie en zakenreis'

Zuidkade 36, Drachten
Telefoon 05120-15684

KAIUISIUIA
SGHOENEN

DELICATESSEN
naar

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

Official FORD Dealer
Drachten - De Roef 19

Telefoon 11165

TAUNUS-ESCORT-CAPRI

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.N,v.d.TOLb.v.
electrische installaties
brand-, inbraak- en
techn, alarmsYstemen

noorderdwarsvaaÍt 171 - W1 kk drachten
telefoon (F120 - 15606

technisch bedriiÍ bu$ma[

HUTZ\NGA 3JE8,tÀrzAAK
Het goedkooPste adres voor al uw:

Hengelsport' Vopls - Vissen' Aquaria-Voeders

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

NOORDKADE 32 DRACHTEN

SCHILDERSBEDRIJF JACOBI
Glas-verf-behang
Dealer Red Point behang
Valspar vakwerkverf
Handenarbeid-artikelen

Privé: Oudeweg 95 - TeleÍoon 05120 - lrt$B

werkplaats en winkel: Houtlaan 7, Telefoon o512G.12eÉ,'

ERWARMINGSBEDRIJF

EENSTRA B.V.

De Giek 3 - Drachten - Tel. 05120-11953

lqerysrcn - get6d.ch.Wa' !É{tttE.E'

rurnEn dradïtst
wxrud<trEnar@ -, S.wlc{ 18188SlstioÉwag 99 / W.d.ít;t!d 2 /

Het adres voor uw CAMPINGARTIKELEN
zoals tenten nieuw en gebruikt.

Donderdags speciale reparatiedag.
Vraag inlichtingen.
De Feart 13 - URETERP - Tel. G120-12896



VOGEL- en VEEVOEDERS

CClf-drochren

Stichting
"Gebouw Volièreverenig

Houtlaan 129a

Verhuur van dit gebouw
voor vergaderingen en
verenigingsavonden

Te bevragen bij:
Mevr. G. Poort-Veenstra, Zuiderdwarsvaart Drachten. Telefoon 05120-17461

D. TALSMA
Pluimveevoeders - vogelzaden
Honden- en kattenbrood
uitgêwogen is toch voordeliger!
RAAI 1 DRACHTEN
TELEFOON 05120_12494

Voor onderhoud van uw wagen

AUTO-SERVICE TAMMERS B.V.
Vlasakkers 1 - Drachten - Telefoon 05120_140gs

Voor al uw LUXE BROOD en BANKET
naar

"DE ECHTE BAKKER"
REIJENGA's Bakkerij

Zuidkade 47 - Drachten - Telefoon l23gg

vÉcí: zetnediening

naar

J.nnulder
Klaverweide la rcl.14173

Voor al uw
Levensmiddelen

Groenten en

Fruit

Heren,
wilt u modern geknipl
dan bij

HENK WIERINGA
Bel even 17508, dan geen aangewipt!
gewacht op LANGEWEST g

STEVENS.VIS
Eens geprobeerd

Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkerszijde 114 - Tel. 141g6


