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MEDEDELINGEN

VOLIEREVERENIGING

f)raclrtster

\bgelvriendexr
Aanpsloten bii Ned. Bond
Yan vogelliefhebbers

Voor al uw bloemen, planten en
verzorging van bloemstukken

Stationsweg

BLOEMENHUIS

Winkelcentrum Handwerkerszijde

E, Stuivenberg

Dwarswijk

82

104 - Winkelcentrum

De Wiken - Tel. 15404

Tel.

106

15575

Drachten

D. TALSMA

Pluimveevoeders - vogelzaden
Honden- en kattenbrood
uitgewogen is toch voordeligerl

DRACHTEN
RAAI 1
TELEFOON 05120.12494

O

o

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

Voor uw vakantie en zakenreis.

o
Schoenenmooe

Hofman v/h Boonstra

m [jj::$ij:"":ail:"ï'"
Noorderpromenade
Oudeweg 4, Drachten
Tel. 05120'12998

Vooral

uw

voor Vis

o
en

DELICATESSEN

BEKKEMA

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

winkelcentrum De Drait.

Recepties

BruiloÍlen
GEREFORMEERD KERKELIJK
CENTRUM ''DE OPDRACHT"

Stationsweg 1508, tel. 12027

b.g.g. 13129
Bel. aanbev. L. Hoogeveen
Voor al uw LUXE BROOD en BANKET
naar

''DE ECHTE BAKKER"

REIJENGA's Bakkerij
Zuídkade 47

- Drachten - Telefoon

12388

Tweewielercentrum

Jan Jonkman
Stationsweg 52 - Drachten - Tel.

05120-111050

INRUIL - FINANCIERING - REPARATIE

"Ik heb al mrjn verzekeringen door de Rabobank
laten verzorgen, da's
'n zeker gevoel"
BabobanH
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10e jaargang

Redaktie-adres

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

Bestuur:

Voorzitter

J. Zorgdrag"r, ó" Warren 59, Drachten,
tet. 05120-16494

Voorzitter

Secretaris

J. Veenstra, Voermanspad 56, Drachten,
tel. 05120-10210
J. Veenstra, Voermanspad 56 (waarn.l

2e Secretaris

J.

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

H. v.d. Tuin, BlauwgrasTl, Drachten, tel.0, 120-24ÍlB

2e

J.

Harsma, Wilpsterend 23(waarn.l
Harsma, Wílpsterend 23

K. Meyer, Noorderdwarsvaart 15, tel. 05120-1871Íl

J. Veenstra, Kuiperssingel 12, Drachten

Lidmaatschap Volièrevereniging:

f

31,-- per jaar. Jeugdleden tot 18 jaar: f 15,fi 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 prachtíge maandblad: ONZE VOGELS, van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

Voor al uw warme en koude
hapjes naar
Snackbar Bar't HOEKJE
p Tevens voor een gezellige zit
de tap'
:"ril"rll"^
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eens langs!
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Noorderpromenade 5 - Tel. 05120-12369
Drachten

H tJ r z t Nc
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VOOR UW VOLIERE

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

Het goedkoopste adres voor al uw:
Hengelsport - Vogels - Vissen - Aquaria - Voeders

Tel. 05120 - 16019 b.g.s. 15241
NOORDKADE 32
DRACHTEN

STEVENS.VIS
Eens geprobeerd
Steeds weer begeerd

Zuidkade 46 - tel. 13785
Drachten
Voor al uw

VEGE Zelfbediening

kvensmiddelen
naar

Groenten en

J.qnilder
la

Fruit

ZEEVISHANDEL STEVENS

Klaverweide

Handwerkerszijde I 14 - Tel. 14186

fel.14173

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.

bouw- en aannemingsbedrijÍ

klaver bv
sinds lB53
drachten - moleneind n.z. 90 - tel. 05120-12128

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

HOGEVEEN
v. Haersmasingel

DE SPECIALIST VOOR AL UW VLOERBEDEKKING

Stationsweg 40 - DRACHTEN - Tel. 05120 - 11413 b.g.g. 18979

14

- Drachten - Tel.

13070
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bakrndo vogelntct ta 2190 m uijd en 6m dlep; Het
rrrerd gobouud door Amerlkaanss zsoerandcn (xattta:tus leucocephalua) UU St. Petergburg ln Florldar V.S.r urerd gevondEn,
ln 1963 en geschat op een geuicht vaÍl mc6! dan 2,000 kgo
Er ziin eehtEE broedheuvels opgemeten, dÍc aebouud uaren door
Loophoendere(famllle der fttegapodlidee), met ean d!.amater
15125 mctel en esn hoogta uan 6 mctero
.-_ven
rq..d*
Een volgende koer wlllen ue hct hcbben overs rrGadomegtl.ceerde
vog6ls.

n

1. Klppen Er Hat zuearete klpp€!88o
b. De lanqete vlucht.
2. De kalkoen.
3. Dc' epraakzaamete vogel.

@.
lGElÍ{__uElsLAG FEESTAU0ND 25 JARIG BESTAAN.

Dhr. Zorgdrager opende om t I uur deze feestelijke avond.
Hïj haette de aanuezl.gen van hartE uelkom en uanste iedereen
esn gezellige avond Ëos. tde ete lden hat byzonder op prljs
dat osk enige districtebestuurgleden met hun dames gehoor
hadden gegsvsn aan onze uitnodlging.
Dhr. Vermey kreeg hierna het uroord. Deza heeft de notulen
van de afgelopan 25 Jaar nog sens doorgenoman En er een
klein varslaq van qemaakt. In ons volgende clubblad zullen
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ue u hierovEr berlchtEn.
vervorgens uerd het uoord gegeven aan Dhr. sulchies lid van
het dlstrictsbestuur. Hlj prees de veraniglng met deze
praehtige accomodatÍe En vermelde dat er in 25 jaar heel
uat gebeurd ulaa' Hij trsnste het bestuur en de leden nog veel
succser toe met deze verenigl.ng, h,earna hiJ een anveloppe met
lnhoud overhandlgde aan de voorzitter.
De avond uerd voortgezet met aen fl.lm over ïerschelring de
tuee maar drie kulartier duurde met daar tuesenin natuurtijk
een kleLna pauz6. tle mogen urel sterlen dat een Leder heaft
genoton van dEze prachtJ.ge natuurfLlm. Na dE fllm uas sr een
verloting met prachtlge prïjzen verzorgd door de heren v/d
Tuln en Harsma. Na- gezelltg nog Euen cat nagekaart te hebban
uras het Dhr. J. v/a netde dle nemBnr de leden het bestuur
felÍclteerde rnet
het 25 Jartg beetaan van onze vereniging
an uenste hen nog veel succea toe in de toEkomet.
Hlerna basloot om + 12 uur Dhr. Zorgdrager deze zeer geslaagde
avsndr dle overJ.gcna van koffl.a sn vsDanaperlngen n""d voorzl.an door de Fam. Koenea, Uolbeda en B. v/d Heide.
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Ale Je op een keurÍngsdag de vogele n66 voor brengt, en zs
dr{nken 6n voer verstrrkt en allea en nog rat, of do helc dag
zlt Ëe echrfiven on de ul.tslag vsr de kcurl.ngbrÍcfJea over te
brengen op lijetrn en steeds controlaerd of hat puntenbeootdoll.ngetoteal uel klopf en Je konrt dan ta avondg no€ an gaar thuis,
en Jc uord dan nog gebeld door nleuuschÍerl.ge lÍcfhebbera, dle
lets van de ultslag rul.llen uetent 2eg lk maar, een tikkeltJc
eerzucht ls nl.enend vrermd, tenmlnate gezondó eerzucht.
llaar dat moet nlst ontaardcn, dan le het nlct gezond nsrr.
EÍ.gcn errzucht bevredlgen ten koste van alles en lederEen
urgskt zlch atrtfid, ook aan de vogela, en het Le mtt da nreetE
nadruk dat tk op Bsn enkrl fecet hl.ervan de aandacht ull
vectlgan.

AIs hEt tsntoonetcllJ.ngs salzoen aanvangt, uorden dc begte vogela
uÍtgszocht om naar de uedstrijd gebracht ta uorden.
llct hangt van het eerete aucces af rat or vorper met ze gebturd.
VaIt hot goed ult, dan gaan ze een of tuee uekan later naar
een regÍonaler hcel zeker komt nierna ds diatrlctstefitoonstcllin,g.
Dg kans ls echter groot dat dE vogale, let uel, de allerbesten
ook nog uorderl lngezondan op een natl.onale of Lntenatl.onalc
en sr achteraan de uerEldtentoonstelllng.
U hcbt natuurlijk uel Bens aen tentoonstelll.ng bezocht, aIs
het een druk bazochte rues, met zoale gebruikelïjk te uelnlg
ruinrte, gelukkig bij ona nlet uat ruLmte aangaat, zodat de
bszoskere elkaar ln de ueg staan, dan bent u blïj uecr bul.ten
ln de frtese lucht tE staan.AI dle sarmte ul.tstralendc llchansn,
aldle tabaksrook, al dle JaJcmdampen, maken soms dat mensen
dle de shou nog lang nl.et helearaal gezLen hebben; voortijdlg de
benar namen. De vogcls kunnen dat rehter nl.ctr. die moeten tegtn
uil en dank daarra nog enktle dagen verbliJuen, en dromman mensÍt
blijvcn mear ln dle zueer bezuangerde lucht langs de kooltn
trrkkrn. Hoe vErdr hst tcntoonatelllngeerÍzoen vordert, hoo
neer het aan de vogclc te zÍrn lo, dat het hen ook nl.tt Ln dc
kotrrc varrn gaat zittcn, alleen de allersterksten kunnen er
tcAon, van do rest gaat eon dpcl tcr grondc, en ..n andsr nllt
gerlng deel kriJgt zo een klap dat zc Ln het volgtndr kratkcd.zsrn geen enkelr of srn paet Jongrn op stok krïgrn.
Ocnk nu nÍet, hicr ucrd cchronrl[k overda.ven, uant dat 1l
bcallat nÍlt uaar. Inrl.drre r.l.n dat JaarliJka arn te groot
aantal vogcls de ahoutlld nlot ovlrlelfd.
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Aanvano'20.00 uur, Houtlaan 1294.
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Hicrblj cordt u uitgenodlgd tot hot biJuonen van onzl
J

aervergadarlng.

AGENDA

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

0p en

1ng.

F'stulcn an lngckontn etukkon.
3aarveralag saerctaris.
Jaarvcrslag prnnlngmleeter.
Kaaeomnisais vEraIag.
Ueralag atlchting gebouu.

]
7) Pauzg met verlotlng.
8) BeatuureuerkLezÍng.'l l,unF*
Aftredend : KJ Flayer (herkieab,

)

J. HarEma (herklosb.
:
Kandldatrn J. v/d xelde.

)

ld. Vermey.

e) BenoamLng kaaconmlaal.r'
1s) Rendvraag.
11) Sluitlng.
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Per abuls, is nlet vermeld, dat da contrlbutie dtt Jbar geeteld
is op t 35- per Jaar, Onlanga is op de ledanvergadering
hiorover beslotrn. Alsnede aen verhoglng van de Bond ularen
uE genoodzaEkt dit bealuit te nsmsno
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Hat T.T. bestuur bectond uit:
Voorzl'tter,
B" Volbeda

PcnnlngnsEgter.
E. Kocnaa
Sccrltarl'c.
. Vermey
A. ítrachlela
J, ZorgdrsgÊa
Er later bllgekonon.
R. Ítlabrlng
In de voorbereldtng ucrd begloten gtt
Er rardcn 35 bedelbrÍavrn
Bedelbrlevcn te versturen.
vergtuurd raarop door 1 5
bedriJvcn poettlóf rord
Irl

Een raelanretand

te

.

nakrrl.

Reelaas btlJetten uit te
drl sn.
ZEveel mogeltlt de cet"alegus zolf maken.
R. ííabrlng aan te trekkcn

alr extrE versterklng
voor Dhr. Koene8.
Dh!. J . hlietsma de vogelverkoop tfidena dr T.Ï. te
Iatan regelln.
Uerder Dhr. A. Fll.edena tc

geróageerd.

DÍt uerd door de vrrlotl'ng an
hct utlnlge reclanrnaterieal
nlet tcn volle geexploLteerd.
De volgendl T.T. noetcn ue eD
vooD zglgen dat et nser raclaml
van de bond uit komt.

db

vragen da varzorgl,ng van
do vogsls gedurende de T.T.
ta vetzslQaflr
De gehrïc LncchriJvlng la gedaan door Dhr. J. Zo.rgdlagel !n
Irl. Varmcy. Er usrden 4O2 vogels Ln dl.verse klaccen lnEaachteven
ualrvan er bij da lnbrcng 1 4 abaont BtD.no
Er uaten 254 kanarl.ra
54 troprn
Paexl'eten
-.9!.
482
"
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Enerzïjds komt dat doordat men blijft shouren en anderzijda
vellcn er doden doordat de elgenasr getn overgang schept van
da uarmó tentoonetellingszaal naar het koude buitenhok. En of
dat troplsche vogels zijn of kanaries of ulildzang maakt
wel.nig uit, dc á6n kan zorn ovargang beter oPvangen dan de
andere soort, doeh ze hebbsn er allemaal min of meer ven te
1i'ïden. Hoe verder het tentoonstellingsseLzoen vordert dee te
minder rsoerstand hosden de vogela ovet an des te meer doden
vallen er. Ergena zijn ue klein ale ue steeds ueer onze beste
vogels uagen teruille vaR een bekei of leurrlertak.
De echte llefhebberi moet Je toch tn Je kueekhok belEvenr hocuol
ik greag onderschrïjf dat de bekroning uan onda kueek op do
uedstrijd plaatevínd. Ílaar toch zaker nlet op vïjf of zes of meer
uedgtrijden mEt alle gevolgen van dÍen.
Flocht u uÍt bovsnataand de conclueie hebben getrokken dat lk
de tentoonstellingebesturen een stok tussen de benen nil steken
dan is dat ean veikEerde gevolgsrekkLng. Integcndeel, Ík zLe
zeer goed in roelk een reusachtlge propagandletieche uaarde Er
van ean rredstrijd met shou uitgaat.
ÍIïjn bedoellng uaE slechts te ber'lerkstelligen de ongezonde
gerzucht van kuekoEs binncn de perken te houdon en bíj het
showgn van goede vogels matigheld te betrachten.
De vogels z"e&f hebben dan ml.nder te lijden en de llefhebber
bespaart zleh vela terleurstelllngen mEt dodc en halfzLeka
vogsls tijdens de daer snel oPvolgendc broedtiJd.
tlpt sgerbqJi-getrhfi. v,/d Tuln.-f
DE MUÏSÏNGSUOGEI,IJTCEEDEN MET ZESRAVTNKEN.

Eet is waarschiinliik tle grote vogelkenner Vieillot in Patot broed.en
rijs geweest, die tle eerste zebravink in Buropa
gebracht heeft. Zíjn notitj.es kunnen we vinden j-n zijn boek
rfl,es Oiseaux Chanteurgrrr een werk in twee clelenr clat in
1BO! en 1BO9 verscheen. Vanuit Frankrijk begon clit grappige
vogeltje zrn trionftocht en we3ê binlen enkele jaren vriiwel
ooé" gètreet West-E\gopa in kooi-en, voli.bres, vitrines enz.
gehoud.en, verzorgd. en gefokt. Momenteel mogien we zeggen clat
de zebravink na de gfasparkiet en de kanarie' a1s nul1mes
d.ri.e in de popularitei.t staat aangeschreven. llienduizenden
jonge rfzebrarstt verlaten jaarlijks d.e nesten bii onze Ned'erland.se en Belgische fokkers: talrljk zijn cl.e kleuren cl.ie er
in d.e loop tter jaren zijn bereikt. opvallencl intere€sant
zijn cle kmisingsnogeliikhetlen met and.ele soorten' clie we hier
a1le voor u notEren (eventuele onbekencle kruisÍngen ontvangen
wê natuurliJk 8raag)
Z.O.ZI
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Ja, zebravinken ziJn momenteel voor zowel tle begi.nner ars de
vogelliefhebber uÍtermate Íntereeeante vogels net
legÍo nogelljkhed.en. De eisen ttie ze aau- behuizing siellen
zijn werkerijk laag. ze ztjn a1 terrred.en met een broedkooi
van ongeveex 1m lengte, lo cn hoogte ea 60 breecl.te. als
we ze nrsti.g hun gangetJe laten gaan broertt een koppel hler
zond.er noeilijkhed.en d.rie of vier broerlsers groot.-rn een
buitenvoLière doen ze het - zelfs !.a gezelsclap van and.ere
soorten - opperbest, en ue zu11en, nite ze een beschuttenai
nachthok bezi.tten, het uitetekencl vorhouden a1g de winter
kont. Ja, a1s rÍe niet opletten broed.en ze ín dit koucle jaargetijd.e door, hetgeen we natuurlijk moeten zien te voorkomen,
omdat we and.ers immers het risilío lopen dat de popjes aan 1egnood bezwijken. Ook stellen ze geen grote eisen aan voed.sel;
een goed. tropisch zaadmengsel, kanariezaad., trosgierst, grasen onkrtrid.zaden, g?oenvoex (gedu4,end.e het gehele jaar) en in
gevord.erQ.e

tle broedtijd. wat unÍverseelvoer, krachtvoer, ineekten (niere-

poppen, meelwo:men, enchytraeên e.cl.) en een snee in water
of nelk geweekt oucl (witte)brootl. We geven d.e vogels, ctie
overigeng a1 na een jaar voor tie fok mogen word.en ingezet
(ofschoon ze ar na 2$ maand. vnrchtbaar Èunnen zijn en eieren
produceren) sisal en hooi als nestmaterlaal. De áestkastjes
vullen we zelf gedeeltelijk tot cl.e nestopeni.ng net bouwstoffen om etagebouw (zie rrfret nj.euwe voliereboekrr) te
voorkomen. Etagebouw wil zeggen, cLat de vogels op het eerste
nest (vaak aI net een legset) een tseeele nóst bouwen enz.
Vaak zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: te jonge
poppen met te weinig broed.d.rang, zod.at ze het legse]_ niet op
tijd voltallig kunnen maken: een te grote hoeveelheid. bouwstoffen, zod.at d.e vogels geaktiveerd. word.en te bliJven bouwen
Eet is d.us aan te rad.en on altijd. zo nondJesmaat bouwmateriaal
te verstreklren aLs de vogels in die betreffend.e rond.e kunnen
gebnriken. Geef ook vooral 1icht, ventilerend. materiaal, onilat tle oud.en d.e uitwerpselen van d.e jongen op dLe nestrand
d.eponeren; zoud.en d.e neeten gebouwd. word.en van stoffen ctie
ventilatie niet of nauwelljks garanderen, d.an word.t het nest
een kleverige smeerboel, waarin cle jongen.verrruilen, aan
ziekten blootstaan e.d.. en d.oorgaans ten tlocle ziJn opgeschreven. Geef d.aaron vold.oend.e materiaal, maar niets-extrÀrs, goecie
gchone, niet te cllepe halfopen broed.kastjes, en sta niet toe
Jonge koppels net bróed.en begitnei. De vogels zljn na
*"j
): t *"
Jaar nog zo prod.uctlef ; due u kunt van een koppel Jaren
plezier hebben. Maar we behoeven
ze natuurlijk nièt uti te

I
I
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butten.
ln dc volgende ul.tgavc van ona clubblad, kunt u lezen ouel
het verdEre verloop van KrutamogelïJkhoden net zebravtnken.
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De opbouu cn lnbreng verliep vlot op maandag avond.
Dlnedag uerd door dE aangeachrcven kcurncegtera dc keurlng
verrl.cht. Volgena han uae de kualltait uitctekrnd Bn ualoÍr
sr dlversc Aoede vogals te bcuondBrsho
Da gehole dag ls in gocde harmonie verlopcn.
líoenadag avond. - QprnLng door Dhr. Sulchlce ult Laeuuard.n.
0szr neaktc do kanPlocnen bEkend.
Daarna is da shotl opengeoteld voor het publl'rk.
De verletl.ng draalde vrlj socpel en de vorkoopklacsc 1Í'ep

tvaflttna vlot.

De voqele ugrdrn zaterdagmlddag vrij vlug afgehaaldr zodat dc
mceete vogÈla om É 18.00 uur ueer biJ de dosbrtrcffende
kuekera usrtno

Dft uat de tentoonatslllng z6lf bdtrcfto
Tot clot nog anlge opmerk!.ngen d|e genaakt z[n naer aanleldÍng
van dr tentoonstelllng'
het bondakruig.
- er mo6t een verdellng komEn t.6.v. tdEt
de punton betreft.
dtt iqulnr de Zang- de kleur 6tc'
- grïj8 uitreiklng moet anders gercaeld uordcn'

blngo meet door dErden gedaan uolden.
- dE opl'ulnÍng op maandaq na de T.T. noet beter gBr€gELd uordlR.
rr noet'cn mloa menean aanuezlg zÍJn'
- do lcdrn van de ToT.-coomiaglc moeten gtdurEnds dB avondon
zovgeï mogcltJk aanuczLg ziJn.
aldue opgeoraakt door do T.T. secretarl'e t

U.J.P. Utlntt.

EME[.
0nzc rLngencennlasarie heeft nog srlr hrlsbscl nlrt
afgehaaldo rl,ngcn ln z[n bezlt.
UÍ,I ecn Lcder dle uel rLngen bertrld hecft r.t! zt
nog nl,et hreft afgehaald zlch tlanog tsrt Dht. Vgenatra
Ln uerblndlng stollrn he[ adrer Ír Kulprraalngal 12

4

Zsals lk u ln het vorlge mededelÍ.ngenblad van onza uerenlgleg
reads heb,vert,eld, ulllEn ue het nu eeng hebbon over de3
fggr9.9É,U19,.

@.
De langste normale broedtíjd Ls

dl.e van de reuzenalbatroe

( DlopsOea exulane), als regel ?5 tot 82 dagen. Er Ls echter
ern geval bekgnd vas s€n eÍ van een nalleehoen (tetpoa ocellata)
ult AuatraliE, dat 90 dagen nodLg had on zïjn gehclm prïJs te
gevsn tegen de normale broadtiJd van 62 dageno

De kortste broedtljd, 10 dagen, hebbrn dc arote bontE speeht
(Dendrocopue maJor) cn ds zuartsnauolkErkoek (Coccyzue

erythtoohtalmus ).
De lulste mannetJee zijn

te vinden onder da kollbrlee (familie
Trochllldae), de aidereend (SomaterLa molliesiea) en de
goudfezant (Ctrryeolophua pictus)i 'dE han zorgt biJ dszc vogels
geheel alleen voor hot broeden, Oe geuone kluihen (Apteryx
australls) daarentagen laat hrt broedan, maxl.naal 80 dagenl
geheel aen hst mannetJa over.
3!,-Jgsgg.
4:-i4!êEs.e.Ë,s..
De J.angste veran behoren toe aan hEt mannelijke langetaarthoen
of onagadorL, een varl.Ëtait rran Gallus galJ.us, sl.n.ds hat mlddan
van de 1?8 esEu gefokt in ZuLduest-Japan, In 19?3 uErd dsor
FlaeaJa Kocbota uit KotsJl., SJikokoe, aen staartbevedering
gemeld van 10r60 meter. De staartueren van de (vllegandc)
koningsfazant ( Syamatlcua raeveall.) uÍt het noorden en uesten
van Chl.na kunnem meer dan 2r4O mater lang uordsn.

9@,!9.
In een gsrie

rveren-tellin,gtt BiJ varschlllende soorten vogcls,
kuam mgn, tot de bevÍÍrdlng dat een flul.tzuaan ( cygnus columbl,anus) Z5.Z'16veren had. Het rob[nkeeltJe ( Archllochua colubrta), êen kotlbrier^had alechtE 940, hoeuel kolLbrica maer
veren hebben pe! cm.z llchaamsoppervlakte dan enige anderc
thane lEvande vogeleoortes.

a

Oe belangr[ket-e vogeluaarnamet ter urEreld ia ual de Brlt
G. Stuart Kelth, Bsn madeuerker van het American lluEeum of
Natlonal Hlstry in f,eur-Ï'ork. In 3U Jaar tot mel 1 977 heaft hïj
5.420 vercchlllende vogelaoortan uaargtsnomeÍï, van de 8.650
tot ns toc bakende goorteno

i

Voor onderhoud van uw wagen

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

Aardappelen
Groentenen Fruit
vers Vlees

Zuivelprodukten

VEENSTRA's
SuPermarkt
Zuidkade 72 tel. 12450

Voor SPORT en

ilffi
Tevens voor caravans
en vouwwagens

VRIJETIJDSKLEDING

O

goed en voordelig bij
Zuidkade 40, De Roef 14,
Drachten. Te|.15497

il
,v

spotthuis en zeilnakerij
sp*iaalzaah voor camping artikclen,

Voor al uw
VERBOUWINGEN

bulstra's

illilïtattïftlrtïr

erkend

verhuisbedriif

Tel. O512O-12316
I

oí 05157-3241

I

t
.t
I
I

lOO iaor JORRITSMA
toch wel degeliik'n naam

NIEUWBOUW
RENOVATIE en
R ESTAURATIE

f

Vraag vríjblijvend
inlichtingen
05120-12419

De Hemmen 9 en
Rival 15
05120- 10625

DÍachten

h lNFcunnÉv
i.:...:,ià russondiopon 5l
Iirjii:À r.r n(írn - roaÁ<.

MAKELAARS- en ASSURANTIEKANTOOR

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

ERWARMINGSBEDRIJF

HETADRESVOOR:
. ACqU'g
.

BA'{DEN
UITLATEI{ (gÍ.bmooirgo) ' OLIEV€RYEnSEil
.nOOORSilEnE]{
'TRErHAXEII

EENSTRA B.V.

'

De Giek 3 - Drachten - Tel. 05120-11963
CAFE PET|T RESTAI.'RANT

t

IACERTJE

.scHoKoEnpERs
. UfUJilEN
. BALAIICERET

MAITRE-COIFFEUR

POSTMA

JAAP BOLIER

voor betere haarverzorging

Station$ reg 231 - DÍachten
TeleÍoon 05120- 16192

-altijd
Voor

Drachten, Stationsweg 1 14
Gorredijk, Hoofdstraat 16

goed-

een

I

ELEKTRONISCH ORGET
Klassiek

;*ffieugË,IN

of populair en scherp geprijsd. Natuurlijk

MUZIEKCENTRUM B.V.

Sl,ltiomr.g 90/ W..tcnlíEal2

/ V.ítoop612G12256

S.fllca

Friesland's grootste orgelspeciaalzaak.
Stationsweg I 71. Tel. 051 20- I 7282. Drachten.

frnroo,","

antenne

orgelspeciaalzaak

technisch bedriiÍ

É ruri"tl3nt,.rr u.u.
t-d
a
DRAcHTEN
l*1
F--t

Iicht-, Kracht- en Zwakstroominstallaties
Postbus 672, 92ffi AR Drachten
De Giek 11, 9206 AS Drachten
Tel. 05120-16101

DE I4A/4N
BOOMI,(WEKERTJ
- Telefoon
Drachten, Oudeweg
168

BOMEN . HEESTERS . ROZEN ENZ. ENZ.

.

12916

GRATIS ADVIES VOOR DOE.HET.ZELVERS

schildersbedriif

iac. brouwer bv drachten

t

uitvoerders van alle voorkomende schilder-, glas- en
behangwerken, gevestigd te drachten sedert 1921
van haersmasingel 5, telefoon O5120-12568 b.9.9. 13431

Voor al uw
VOGEL- en VEEVOEDERS

CClf-drochten

a,

Tussendiepen 10

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

TRANSPORTBEDRIJF

wilt u modern geknipl
dan bij

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

I

V.D. MEULEN
&
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

t
è

N.D,S. b,v.

EEN HELDER IDEE

Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden. Tevens erkend schoorsteenveger.
vocELzANG 132 - DRAGHTEN - TELEFOON us12o-178í84 b.g.g. 21894

von der Meulen

EXPEDITIEBEDRIJF

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

[*f.lllssD& T,n,
tel. 05120 - 12102

VERJAARDAG? geef dan eens een

Voor uw verhuizing naar

ORIGINELE ETS

HOLWERDA B.V.

van Kunsthandel

v/h

e. Q,oltingowier
Moleneind N.Z.22 - tel.

Drachten - De RoeÍ 23 - Torenstraat 22
Tel.12157 - 15760

13223

Voor al uw Transporten
Expeditie en Grondbedrijf B.V.

ROEUNGA
*

Voor werk en vrije

Geelgorsstraat 110 - Drachten

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

iostbus 109
tijd * Vakman en amateur

Aïh.deBoer
&Zonen bu

t-t
I L-l L-Ll l--=t---

LEE

Folgeren 16 . Drachten / têt.051 20-1820b
lJzerwaren en gereedschappen - Gaas en afrasteringsmat.

MACHINE EN STAALBOUW

DRACHTEN

TELEFOONO512O.17857

Dierenspeciaalzaak

't cAquariumhuío

* Vakkundige voorlichting

*

J.H. de Vries
Moleneindpr omenade ZZ 15

r\-l-.--ï\t'

Voor

En prima service

%-i!,'t&

Drachten
Telefoon 05120-127W

onbetwist
de hengelsportspecialist

TELEYISIE
Kl€ur en Zwart-wil
Video.apparatuur

HI.FI APPARATUUR
t platenspêlèrs r bandrecorders
. kleine elektr. huish. apparaten

.

gÍammoíoonplalen

KAMSMA
SGHOENEN
Zuidkade 36, Drachten
Telefoon 05120-15684

RADIO
VAN DER MEUTEN
Zuiderbuurt Promenade I5

DRACHïEN Tel. 05120. 12352
(eb, GEAUÏORISEERD
.Ut
DEALER
!tnF-/
tr-Lt-l t

i'181.

Eigcn ïechnicctc Dicnrt

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

N'U'J.

HERDER

Noordkade 50 - tel.12496
Ook het adres voor reparaties

