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MEDEDE LINGEN

VOLIEREVERENIGING

fDraclrtster
\bgelvrienderr

Aangesloten bij Ned. Bond
van vogelliefhebbers



Voor al uw bloemen, planten en
verzorging van bloemstukken
BLOEMENHUIS

E. Stuivenberg

Stationsweg 82
Dwarswijk 104 - Winkelcentrum
De Wiken - Tel. 15t104
Winkelcentrum Handwerkerszijde 106
Tel. 15575
Drachten

D. TALSMA
Pluimveevoeders - vogelzaden
Honden- eh kattenbrood
uitgewogen is toch voordeligerl

RAAI 1 DRACHTEN
TELEFOON 05120-12494

co

ao

VLIEG er eens UlT...

Passage- en Reisbureau J.W. v.d. Meulen B.V.
Raadhuisplein 73 DrachterÍ Tel. 05120-16665

Voor uw vakantie en zakenreis.

Schoenenmooe HoÍman v/h Boonstra
Het speciaal adres voor
gemaksschoenen heren- en
kinderschoenen

Noorderpromenade
Oudeweg 4, Drachten
Tel. 05120 - 12998

voor Vis en

DELICATESSEN
naar

BEKKEMA
Noordkade 2'7 - tel. 1203'7 - Drachten
dinsdagmiddag en zaterdag de gehele dag
winkelcentrum De Drait.Vooral uw Recepties

BruiloÍlen
GEREFORMEERD KERKELIJK
CENTRUM''DE OPDRACHT''
Stationsweg 1 508, lel. 1 2027

b.g.g. 13129
Bel. aanbev. L. Hoogeveen

"Ik hebál mrjn verzeke-
ringen door de Rabobank
laten verzorgen, da's
'n zeker gevoel"

BabobanH El

Voor al uw LUXE BROOD en BANKET
naar

"DE ECHTE BAKKER''
REIJENGA's Bakkerij

Zuidkade 47 - Drachten - Telefoon 12388

Tweewielercentrum

Jan Jonkman
Stationsweg 52 - Drachten - Tel. 05120-Í4050

INRUIL - FINANCIERING - REPARATIE
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A. Busman-Volbeda, De Helling 9, Drachten.

J. Zorgdrager, De Warren 59, Drachten,
tet. 05120-16494
J. Veenstra, Voermanspad b6, Drachten,
tel. 05120-10210
J. Veenstra, Voermanspad E6 (waarn.)
J. Harsma, Wilpsterend 23(waarn.)
H. v.d. Tuin, BlauwgrasTl, Drachten, tel.OS|2O-21€B
J. Harsma, Wilpsterend 23
K. Meyer, Noorderdwarsvaart ,l5, tel. 05l2o-lg7l3
J. Veenstra, Kuiperssingel 12, Drachten

10e jaargang

Redaktie-adres

Bestuur:

Voorzitter

2e Voorzitter

Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester:
2e Penningm. :

Mat. comm. :

Ringen comm. :

Lidmaatschap Volièrevereniging:

131,-- per jaar. Jeugdleden tot Í8 jaar: f 1S,b0 per jaar.
Betaling kan plaats vinden bij de penningmeester, dooi storting of
overschrijving op rek. 30.90.10.0Í2 Rabobank te Drachten t.t.v.
Volièrevereniging.
Of op postgiro 123 38 39 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.



Voor al uw warme en koude
hapjes naar
Snackbar Bar't HOEKJE
Tevens voor een gezellige zitr7 rgYgrro vvvt wtt gE

if)en een drankje aan de tap.
Y Kom eens langs!

Noorderpromenade 5 - Tel. 05120-12369
Drachten

H rJ t z t N G A 3JE8,=^ÏLZAAK
Het goedkoopste adres voor al uw:
Hengelsport - Vogels - Vissen - Aquaria-Voeders
Tel. 05120- 16019 b.g.s. 15241
NOORDKADE 32 DRACHTEN

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

Zuidkade 216 - tel. 13785
Drachten

STEVENS.VIS
Eens geprobeerd

Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkerszijde 114 - Tet. 14186

VEGE Zelfbediening

naar

J.tTnilder
Klaverweide la ::-l. 14173

Voor al uw

[evensmiddelen
Groenten en

Fruit

klaver bv
sinds tB53

drachten - moleneind n.z. 90 - tel. 0St2Ot2l2B

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.N.v.d.TOLb.v.
Official FORD Dealer
Drachten - De Roef 19
Telefoon 11165

TAUNUS-ESCORT-CAPRI

Wasautomaten - Wasmachines
Centrifuges - Radio - T.V.
Alleen de betere merken

Hoge inruil - 101o/o service

HOGEVEEN
v. Haersmasingel 14 - Drachten - Tel. 13070

DE SPECIALIST VOOR AL UW VLOERBEDEKKIN

Stationsweg 40 - DRACHTEN - Tel. 05120 - i14i3 b.g.g. 18979
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FEESTAV0niD 25 larl.o bEotaan.

fl'terblj cordt u uítgenodlgd, voor de ferat-fÍlm avond ter crr
uan ona 25 Jartg besÈaarl.
De fllm eprclt zl.ch af in het natuurgcbl.od van Terechcllíng
gn ornstrlkln. Drzo fllm uordt verzorgd door Dhr. Bouma ul.t
Sonnega.
Osk sll hat brctuur de lnurndl.ge
Er uorden u enkele congumptlea en
hlc rrkrnlr op uu belangetelllng,
zal elagan.
Tot zlane op 6 fcbr. tg avonde I
aan de lloutlaan.

!9!-Eg!grÊ.

nrna nlet vergetcn.
rrn hartLgt hap aangebodrn.

raardosr dezc avond zektr

uu!, ln hot clubgebouu

Uat laat mlaachLon,
1982 ttocAeutnst.

mear toch een voorspoedl.g en eucclavol
redactie sr bestuur.

!II.$.0D:!$I.EE'.

Hst Dlatricte bretuur nodlgd u uÍt voor ean lntereaeantc
yoorll.chtlngsavond verzorgd door Dhr. Dorrcstein.
Dgzs LE verbonden aan de Ueearte-Ntjkundlge dLenst afdallng
bijzondore zLekten te Utracht.
Dhr. Dorresteln houdt een lezlng met diarg
on conplÍ.catl.ce. Een lcerzams evond om ub,

condlti.e te houden.
lde rekenan op uu belangetelllng.
De avond ls gepland op 19 febr.r eravonds
clubgebouu aan de Houtlaan 1294.

Het'Beatuur.

ovat uogelziekten
vogels gezond cn Ln

om I uut Ín het

l/erenÍgings agend a 1 982.

6 februsrL
1 2 maart

I 6 aprll

Foegtavond 25 JarÍg bectaan.
Jaa rvergadcrlng.
Slotavond.



FIUTATIEST 0m dlverae redcnen bedankten dE volgendc ntghs3ho

J. Poetma Noorderpromenade 24 Drachten.
G . Postuma Moez el 1 ?6 rr

P. Rootcma Nova Cura 63 tt

ll. de VrLea TeJerkebuorrsn 4 0r. Compagnle.
A. Bakkor D.N. ueg NïJbcater
D. trtlodena Vore 26 Drachten.
E. KooÍ Apeldoornusg 1 Bbornbergun.
pl. Elzlnga Klokhulalaan 52 Draehtsl''
G. Blauu lds klersmahof 17 n

L. Keogstra ldeversburEn rr

H. v.d. UeEn Torenstraat 52 n

R. Veldnann da Plaaae 10 Langezuaag.

ï: .ïilïl::i.::::::::::: ;:. .. . . ..::::::::. :................ ..
l{l.auue lodcn.
J. BerendE
hl. Tehupelorg
S. 0ef erl.ng
R. blagenaar

Dekkcr
L ijk lema

E. Stulvonbarg
P. Huleman
G. Loopstra
J. de Haan

Hoekacrna
D. NoordmamE
lvl. Fonvl.lIe

Sothlehem
A. de Jager

A dema

0ud- Ambacht 147
Stelpsuijk 48
Houtlaan 65
De Poaten 22
Btouuersaingel 88
Comml.ssl.eueg
Statlonsueg 82
Fabrlekelaan 109
Hooglanauiik 63
Dorpetraat 20
Amo 31
Langeuljk 49
SpltttÍng 51

Claercamp 40
StatLon'grrleg 32
TJaarda 266

aaaaa a aaa aaaaaaaa tlaa

Orachtgn.
n

l'

ll

n

0pelndr.
Drachten.

n
ll

Nij Beete
Drachten.

It
n
ll
n
n

aaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaa.

Nleuurc ledan en adrcsu[zlglng3n graag zo apoedig nogclljk
rchrLftolïjk opgevon tan uu soctetarlst

Voermamepad 56t
9201 J A Orachten.

Langa dcze ueg u!.1 tk l.eder dl.r mecaeuerkt heeft ean hlt
elagen van onzc clubtcntoonetellLng vEn hertc bedankon voor
de grote lnrzst, uaerdoor deze T.Tr sen groot aucesc I's geuordcn.

Tentoonstelllnge voorz l'lter '
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4) a. Het orootste cl.
Het grootste gÍ gelegd door enl.ge levcnde
de Strulauogol (Struthto camelus). Het la
2O cm. lang, 10 tot 15 cm. Ln doorsnse an
1,78 kg.
Het kont overaen oet het vor.ume van tuas dozijn klppeË!,crcm.
De kookt[d te ongevser 40 ml.n,
Oe echaal ls 1r5 an. dlk eÍt kan het geurÍcht drag.n ven sèh l?.ZkE.zuEtt ltati.

c) b. Het klElneta ai.
Het klelnete el. ie dat van de BtjenkolÍbrle (nclltsuga helenae)het kleinste vogaltJe tar uereld.
Lccat u híeromtrcnt 6án van de vorige
onz€ verenigl.mg.
Ean exeÍoplaar gevonden in Boyate, santl,ago de cuba, op g ne!.
'1906 gn Later aan geboden aan het U.S. nàttonal ÍlueeuÍa tcldashington,1s 1114 mm. lang, I mn. ín doorsnee en ueegt OeS g.

Zo hseft u ue6r allerlel uatenEulaardíghedon ovBE diueree
vogela kunnen rszen; ln het volgende medEdclinganbrad gaan
se hEt hebben over 3

1. De langste en de ksrtete broedtijd.
2. De langste en de maeste uêrenr
3. Da kampl.ocnvogeluaarn€mrr.
4. Het grootEte nest.

Dhr. S.J, BJ.eulnga. Schrijnrrletkererrreg 6. Drachten.

tlp de dlatrlktetontsonstalllng te Danuoude behaalden een parr
ven onza leden leuke BUCCSBalne
Dhr. v.d. Tul.n uerd grorpakamploen an uoFl hiernee ern bonda-
kruLg.
8ok Dhr' verncïj behaalde bïj de gtannan en hoofdgr@ep aen
bsndekrute bij de cnkerir?gon uas een bondenedalli. cen fraai
guc c!8.
PrEflelat heren met de behaalde rcsultaten,
Ook de reden uelke naar de Bondatentoonctelllng in Brcda gaan
vceL aucees toegeusnat.

5ecr. J. Vgenetra.

vogele lg dat uan
ala rtgel 15 tot
ucegt 1,65 tot

mededelingcnbladan uan



Beste sportvrienden.

Zoals beloofd nu het laatste gedeelte van miin verhaal ovBr
de zangkanarles, en ueI het africhten ervan.
Dit is in het eloemeen het moeiliikster maar tevens meest
spannende tijd. lJe komen namelijk nu aan de ueet of datgene
urat ure uitqedacht haddenr in de praktiik ook k1opt.
Gedurende de zomer hebben ue de jonge mannen in de vlucht
geobserveerd, de jonge mannen verraden zich door te gaan
zingen, al is het nog met horten en stoten. Soms horen ue
mooie stukken van het lied sorns ook hele slechte.
Uaar ure vooral in deze ti.id op moeten lettenr is op de diepte
van de gabrachte stukkenr uant feze ziln bepalend voor oe
verdere ontr,rikkeling van het lied.
Als het begin september is geworden, dan begÍ.nnen ue met
het uitvangen van de zingende jonge mannenr en zetten deze
in een kleinere vlucht, zodat ze minder gestoord uorden
door geluiden van buiten af en door eventuele oudEre poppen
die in de vlucht rond vliegen. De krrleekmannen hebben ua
een ueek of tuee eerder in deze vlucht Qedaan, zodat ze
uiat vlugger door de rui he.-'n komen. Een goed middel om dit
urat te versnellen is de vogels komkommer te geven.
Deze oude mannan ziin in veze onze nvoorzangers'r. Ikzelf
zeL alleen die mannen erbije die na de kueek het minst in
zanq ziin echteruit gegaanr meestal een stuk of vier.
Het f eiteli.ike af richten begint nu a1r omdat als de mannen
te vel qaan zingen ule a1 met ulat verduistering beginn€,n.
trJat ook belangrijk oedurende deze periode isr is de rust
die tue de vogels moeten oeven om hun lied te vervolmaken.
lYien moet ook nu bii de vlucht gaan zitten, om de vogels
er aan te Laten u,ennen, hun lied te zingen in het bijzijn
van iemand. Als het ulare trainen om menaen in hun direkte
omgeving te accepteren, als ze met hun lied bezig zijn.
Tegel'rjkertii d kan men nu de slechtere zanger er uithalen
en verui!deren, zodat alleen die vogels over bliivenr die
een acceptabel stuk lied brengen en die sdroon zijn in hun
zang. Dit laatste trlil zeggen r dat et geen ophalen in moqen
zitten enr dat de snavel. gesloten bIïjft.
Ívledio oktober kool.en ue de vogels op in de zangkooitjest
nadat ure dit gedaan hebben r laten ule de vogels eerst urennen
aan hun koolen. Dít doen ule, door ze in dezelfde ruimte
te laten staanl bJBsr ook de vlucht stond.
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Reactie, op het artikel van Dhr. v/U tuinl in het laatst
verschenen clubblad.
In dit artikel steld de heer v/a tuin, dat men nl.et moet
kroeken met overJarige DsnhBÍrr
Ik ben het met dlt gestelde in het geheel NIET eens, uant
braar moet een goede stammen kueker op tarug kunnen vaLlen
als hi.i geen overjarige mannen gebruikt. Hoe kan men komen
tot een homozygoot aLs men de kruising grootvader maal
kleindochter niet kan maken.en andersom ? Volgens mij zijn
de overJarige vogeJ.s de hoeksteen van elke goede broederi-i,
omdat men uleet rrlat de vogels kunnen. Het is eehter ua1 van
belang, dat ule met goed gezonde over j arige mannen ktrleken !
Verder vind ik, dat de zelfde auteur zich tegenspreekt in
het gestelde artikel, uant de kuleek met overJarige poppen
t'lordt ueJ- toegepast : tt t'

Dus kanarieknekers en beginnende kuekers bedenk urel ulat u
doet als u op de gestelde suggestie in mocht gaanr urant
van een goede trlijnenrr teel-t is dan geen sprake mBeDr van
qoade vogels kr,lEken nog minder.

trjim Varmeii.
======--=========-==:=:=-€=:===========:======= ====

Vooelliefhebbers oooelet,
Leat snzE b,u'Ltenvsgele nLat verhon!fBteÍtr
Doordat er ueel Bneeuu valt ls er bïjna geen
t-e vÍnden 'Strool geregeld zaad op plaateten htaar getn
kgnBn,.

voedsel voor hsn

katten kunnen

bJllIEn onze lgdan ook 1r'r hst nLgtrue Jaar nLet vergetcn coPy
Ln te Levercn voor ona clutbblad?
Íled: dsor hat verachijnen van ons clubblad blïjft onze
verenlgÍntq ten gezondc em bloelcnde verenLgÍ.ng.
Laat uu redaktÍr nlet alleen allc uerk doen 8;vapl

De Redaktie uenst hEt
harte geluk met het 25

bestuur vea, de
Jarlg Jublleum

vo1l.árevarenlging van
van onz B verent gl.ng.

Rlngen kunnen zoale u uset
onze rLngeneomarlssaria J.

nog eteeds beatald urorden bïj
Vernatrs KuÍpcrasingel 12 Dreehten.



Zoals !k u reeda Ín het vorl,ga mededelingenboekJe van onze
veranÍgl.ng heb beloofd, urlllrn Ue h.t nu tens hebben over de;

langst ln da lucht blljvondc vogll.
enelata zuEmíntr onder dr vogeleo
acherpste gezl.cht.
grootete gn het klclbstr ei.

1) oe
2) oe
3) Het
a) net

1 ) De lanqst in de lucht blilvende vooel.

De langst in de lucht blijvenda vogel Ís de Bonte stern.
(Sterna fuscpta), dlg ma het verlat.cn van hrt brocdgeblcd
qedurgnde,3 á 4 Jaar ononrderbroken in de lecht b!ïift alvorgns
naar de broedplaats terug te vllB$ehr
De langst Ln d'e lucht b}[vendl landvogrl ic de Gl.erzualuu
(Rpua ápue)' dle tennLnEte $ maanrden per Jaar ln de lueht bllift.

Z) De encletc zb,emoer ondED de voaels.

De snelste zuammer onder da vogcla le de Gentooplnguin
(Pygo'scells papua). In JanuarL 1923 uerd blj South Georgia voor
egn-kle|Írê groepl de anelhet.d onder uater vaetgeeteld op 36 km.
per uut, hetgeen voor sonnl.ga vltegende vogcls c€n Deapeetabele
snglheld zou zïJn.
De d1epst dulkende vogel 1g de Kel.zarsp1n,guln (Aptenodytee
fsraterÍ.) utt de Antarctlache gebledenl dle ccn dlepte van
265 km. ken bereÍken En daarbïj ln etaat Ls 1 8 mLn. onder
uater te bl[ven.

3) Het schsrogte oEzlcht.
Procven hcbben aangetoond, dat ondsr gunetlge onetandlghcden
de Raneuil (Reto o[us) en de Kerkuil (fyto albe) zl.ch op cen
proo!. kunnen storten van een afstand van 1;80 rn of neer bij
een bellchtlngaeterkte van 0r000 00Íl 146 luxr hatgeeh ovBr-
eenkomt met de belÍchtlngeoterkte van 1 candela (Oe inter-
nat'ionatl aanvaarde standaardkaara) dle zlch oP ern afEtand
van 356 m. bevlndt.
Deze gezichtsscherpte La 50 tot 100 maal zo groot als die van
het mánceI[k oog Ltaalneembaar, utr!fioar dlt aan de dul'aternie
le aangepaet. Bïj gocde bellchtÍng tcaen ean contlaatcrcndo
achterirond kan de StcenarenO oi CoudErand (Aqutla chryeaetoa)
eEn 46 c[to lange haaE ontdekkcn oP cen afatand vgn 1966n. 8n

uelllcht van 3200 m.
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Na onggueer een ueek zetten ue de vogers in de zangkast.Het eigenliike afriehten voor de uedÀtrijd kan nu beglnnen.AIs de vogels een ueek in de zangkast staan, beginnen uemet de tussenschotJee er tussen ie. ptaateen, hier doen ure1, drie lagen ov€rrr tot de schotjes arrem."i-op hun plaatsstaan. llet het pleatssn van de schotjes, komt per dag ookhet gordijn een paar uur voor de rqngË""t, om ze ook teu,gnnen aan het gchamer-duister - ni r I natcto .,bnol r.tan ..,aelke dag met tuee uur uit, totdat de vogels bïina de gehele
dag achter het qorciijn zitten. Het moet achter het gordiin zo
donker zi.in, dat de vogels nog gemakkelijk hun zaad en urater
kunnen vinden. Als het gordijn er voor hangt, -dan kunnen ule
de vogels gemakkelijk afluÍsteren.Het plaatsen van de vogels
in de kast, gebeurd in familie-verband, dus broers en helf-
broers bij elkaar. Dit bevorderd, de zang, maat vooral het
verband van het lied. Tevene kan men de oude kueekman er
tussen zetten als deze als voorzenger gebruikt uordt, mêar
nodig is dLt niet. Teuene moet het gordijn voor de kast, drie
maal per dag geopend uordsn. De laatsta kedr moet dit aan
het begin van de evond zijn en moet de lan_oste tiid zijn, zodat
de vogal Eoed verzorgd de nacht in kan.
Een dag of tien voor de tdedstr'tjd beginnen ue met de vogels
uit te zetten. Eerst tÍ.an minuten, mear later bouuren r,,a dit
op tot een half uul. Het is namelijk zor dat uannear de vogel
uit hat schemer-duister komt en in het vol1e licht geplaatst
urordt, deze vanzelf gaat zingen. bJe doen in ulez.e de natuur
oêr ulant als het ts morgens licht rrlordtr zingen ook de meeste
vogels. Alleen met dit verschilt ulij trainen ze erop, om

dit op verschillende trjden van de dag te doen.
Dit houdt dus in, dat ure geen vaste tijd mogen aanhoudant
omdet dat op de uledstriid ook nLet gebeurd. Daar moeten ze
ook zingen als ze bij de keurmeester op de tafel staant
en dat kan elk moment van de da q zijn.
Als de vogels op de tafál geplaatst trrorden, dan zatten ure

de:'kooien bouen op elkaar en uachten af urat er gaat gebeuËen.
Zingen ze alle vier, den is dat een goed teken, Zingt er
maar édn en zingt deze al goed doore en de andere vogels
doen-,niets, dan kan msn deze vogel onderaan plaatsenr in
de hoop dat dor:r het opstijgende ge1u5.dr de endere vogels
ook begiÍlÍlêÍlo fllen moet er uleL vEn uit gaanr dat de tafEl-
vogel d.rJ.2. die gene. die onder staat een vogel moet zïjn
die eigenlijk moet gaan zingene zodat die de enderen meetrekt.
Dit is op een uedstrijd erg belengriik r zoniet het vallen
of staan van sen goed zingende 6tam.



Beste sportvrienden, bij deze mïn relaaa over de zangkanarie.
Ik rueát van mijzelf dat het erg beknopt is, maar datgene-rrlat
uat er gedaan moet uorden, om aen goed zingende stam te
kriigen Le erg praktijk gebonden. Toch hoop ik dat u het een
boeiend gedealte van de vogelsport vind.

fllet de meeste sportgroetEn:
LJim Vprmeii.

Vooral onze zangvogeltjes. zullen dankbaar
oebruik maken van een nestkastje en onz€
fekenaar heeft duidelflk uitgebeeld, hoe wij
ons zo'n nestkastje voorstellen. De losee
bodem - dubbel uitgevoard - is met be-
hulp van enkele schroefogen heel eenvoudig
te verwijderen (voor de jaarlijkse schoon-
maakbeurt). Het bovonste deel van deze ?

bodem moet procies htssen de opstaande
wanden passen. Doordat we een schuin
dakje maken, zal de afwatering voldoende
zijn. De twee dakhelften bekleden we Ínet
aèfaltpapier of ruberoid. (Eraan denken' dat

deze afdekking aan de achterzijde van
het kastje behoorlijk moet overhangen).
Voorkeur verdient hout van minimaal
15 mm dikte.

De maten zijn:

a. zijkanten: 12f,2 cm.

b. voor- en achterkant: 15x26 cm.
(Het hout daarna aftekenen: 15x22 cm,
een veÉicale hulpl[jn trekken - precies in
het midden - waama de schuine kanten
bovenaan kunnen worden afgetekend).

c. dakstukken (verstek gezaagd): l0xÍ5 cm

- breemaal dus.

d. het gaatje moet een middellljn hebben
nan 3 cm.

ê. met behulp van een lat van 5x30 cm
hangen we het kastje op een veilige plaats
(waar geen kat kan komenl) - voor het in
elkaar zetten achroevên we de achterwand
tegen deze lat.

Het geheel lijmen en spUkEren, gronden
en lalkken (oÍ met groéni carboÍeum be- U,ILT U ldAT V0ÍlR DE BUITENVOGELS DOEN;
handelen). En dan maar afwachten, of er p1AAK DAN IÍ{ DE IdINTER EEN 1trESTKASTJE
bewoners komen! EN FrANc HET IN HET V00RJAAR 0p.

Help de vogels

aan nestruimte !
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Voor onderhoud van uw wagen

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

Levensmiddelen
Aardappelen
Groentenen Fruit
vers Vlees
ZuivelProdukten

VEENSTRA's
SuPermarkt
Zuidkade 72 tel. 124ffi

ll ll iff ^Y,l I

*tiJil:l1J
aj'li:

Tevens voor caravans
en vouwwagens

en zeilmakerij

Voor SPORT en
VRIJETIJDSKLEDING

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

goed en voordelig bij

sporthuis

il'v
€

speciaalzaak voor camping artikelen

Voor al uw
VERBOUWINGEN

Tel. O512O-'12316
oí 05157-3241

lOO jaar JORRITSMA
toch wel degeliik'n naam

NIEUWBOUW
RENOVATIE en
R ESTAURATI E

bulstra's
erkend

verhuisbedriif

ilrIgtaïtitÍiIlIi

Vraag vrijbliivend
inlichtingen
05120-12419

De Hemmen 9 en
Rival 15

05120,1 0625
Drachten

t

het diensFetlenenlc bedtíif bii uitstck

il INFCUMBV
i,t::i.t'i\ tussendi.pon s l
fiiii-.ai.à r-r dlrrn. rqrls.

MAKELAARS- en ASSURANTIEKANTOOR

BOONSTRA
MAKELAARDIJ ONROEREND GOED
VERZEKERINGEN

SPLITTING 61-61a, Postbus 135, 9200 AC Drachten, Telefoon 05120-17475
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l ERWARMINGSBEDRIJF

De Giek 3 - Drachten - Tet. 05120-11953

HETADRES VOOR:
. Acgu,s. EAI{DEII. UITLATEI{ (9.t. rnonlro). TNEKHAKEN

CAFE PEÏIT RESTAI.'RANT

t UACERTJE
JAAP BOLIER

Stationsrveg 231 - Drachten
TeleÍoon 05120- 16192

-altiid goed-

MAÍTRE.COIFFEUR

POSTMA
voor betere haarverzorging

Drachten, Stationsweg 1 14
Gorredijk, Hoofdstraat Í6

Voor een

ETEKTRONISCH ORGEL
Klassiek of populair en scherp geprijsd. Natuurlijk

MUZIEKCENTRUM B.V.
Friesla n d's grootste org elspe c ia a lzaa k.
Stationsweg l7l. Tel. 051 20- I 7282. Drachten.

ilzêNrrèn - ger&d.chappen - buwbasttg

- nmwí--wwfttwmnb6

nunan

antenne
echnisch bedrijÍ

TIOORIIERITtrARSUAABT I7I .gI iT DNAGilIEX
Tel.05lAFl56lf,

Licht-, Kracht- en Zwakstroominstallaties

Postbus 672,920o AR Drachten
De Giek 11, 9206 AS Drachten
Tel. 05120-16101

BOMEN . HEESTERS. ROZEN ENZ. ENZ. . GRATIS ADVIES VOOR DOE.HET.ZELVERS

BOOMT(WEKERIJ DE HA/AN
Drachten, Oudeweg 169 - Telefoon 12916

schildersbedrijf
iac. brouwer bv drachten' uirvoerdeÍs vah aile vooJtoÀóáoásc-rr'itàeï-igiai- en

behangwerken, gevestigd te drachten sedert 1921
van haersmasingel b, teleÍoon OSl20-12b6g b.g.g. 13431



VERJAARDAG? geef dan eens een
ORIGINELE ETS

van Kunsthandel

v/h e. ?oíin gowier
Moleneind N.2.22 - tel. 13223

Voor uw verhuizing naar

HOLWERDA B.V.
Drachten - De RoeÍ 23 - Torenstraal22
Tel. 12157 - 15760

Voor al uw Transporten
Expeditie enROELINGA iostbus loe

Geelgorsstraat 110 - Drachten

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

Grondbedrijf B.V.

* Voor werk en vrije tijd * Vakman en amateur

Aïh.deBoer
&Zonen hv

Folgeren 16 - Drachten / tel.05120-1820b
lJzerwaren en gereedschappen - Gaas en afrasteringsmat.

T EEN\TGTLEET\TJ T
MACHINE EN STAALEOUW ORACHTEN TÊLÊFOON 05120.17A57

Voori Vakkundige voorlichting
* En prima service

Dierenspeciaalzaak

1 -Áquariumhuio
J.H. de Vries
M oleneindpr omenade ZZ 15
Drachten
Telefoon 05120-127W

onbetwist
de hengelsport-

specialist
IEIEYISIE

Xleur ên Zwaít.wit
Video'apparatuuÍ

HI.FI APPARAÏUUR. plalenspelèrs o bandrecoÍders. kleine elektr. huish. apparaten. grammoíoonplaten

RADIO
VAN DER MEUIEN
Zuiderbuurt Promenade l5
ORACHTEN Tel. 05120. 12352

Gà, GEAUTORISEERD

,:'g) 
:,:::ï","".* 

""".,

KAMSMA
SCHOENEN
Zuidkade 36, Drachten
Telefoon 05120-15684

Voor een eerste klas
merkrijwiel
Batavus - Raleigh - B.S.A.
NUU'J. HERDER
Noordkade 50 - tel. 12496

Ook het adres voor reparaties


