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MEDEDE LINGEN

VOLIEREVERENIGING

f)ractrtster
\bgelvrienderr

Aangesloten bij Ned. Bond
van vogelliefhebbers



BOOMfrMEKERIJ DE l'l./lN
' Drachten, Oudeweg 168 - TeleÍoon 12916

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

Schoonmaakhedr'lif N.D.S. b,u. 
EEN HELDER .DEE

Voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden. Tevens erkend schoorsteenvegeÍ'

VOGELZANG 132 - DRACHTEN - TELEFOON 05120-17884 b.s.s' 21884

t"*ttr- t"r- *staurant

.,'t HOEKJE''

Handwerkerszijde 116 - tel' 15464

Hèt adres waar u alt'rjd welkom bent

Voor een hartige haP

Of een drankje aan de taP

Fam. Nicolai

bouw- en aannemingsbedriiÍ

klaver bv
stnds 1853

drachten - moleneind n.z. 90 - tel, 05120'12128

ilaïÍitt?llti

tt|-

(, Ruime keuze\
.J in Manou- C
È meubelen en sÍ

klein-
assortiment

U slaagt vast
in de

,,ROTAIU
BOETIEK"

Stationsweg 113
Drachten

Tel. É1tu1447í2

r.rÍ

)E SPECIALIST VOOR AL UW VLOERBEDEKKTNG

RR@
Stationsweg 40 - DRACHTEN 'Tel. 05120' 11413 b.g.g. 18979

lac.
schildersbedriiÍ

brouwer bv drachten- uitvoerders van alle voorkomende schilder-, glas- en
behangwerken, gevestigd te drachten sedert 1921
van haèrsmasingel 5, teleÍoon 05120-12568 b.g.g. 13431
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11e jaargang

Redaktie-adres : A.Busman-Volbeda, De Helling 9, Drachten.

Bestuur:

Voorzitter ': -

2e Voorzitter
,: 

..

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

:J. Zorgdrqer, De Warren Eg, Drachten,
:tel. 05120-1&t94 l

J. Veenstra, Voermanspad 56, Drachten,
tet. 05120-10210.
J. Veenstra, Voermanspad 56
J. Harsma, Wilpsterend 23 (waarn.)
H. v.d. Tuin, BlauwgrasTl, Drachten, tel. OE|ZG224&|
J. Harsma, WilpSterend 23
K. Meyer, Nooiderdwarsvaarr 15, tel. OSl20-lB7l3
J. Veenstra, Kuiperssingel 12, Drachten

Lidmaatschap Volièrevereniging :

f S,- per jaar. Jeugdleden tot l8 jaar: f fl,n 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 b'rjkomende kosten: Het prach-
tige maandblad: ONZE VOGELS, van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

{
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TRANSPORTEil
VERHUIZIIIGEN
de Hemmen 9, 9206 AG DÍachten
Tel. 0512!'1241910@5

Gaatuverhuizen I I
oi neerÍ u te:.s te È.rl"traGhaclrten
vervoeren?

Geluidstechnisch
Bureau

W. Scholte

Leeuwerikstraat 49
9201 SP Drachten

Telefoon 05120 - 13130

Ons roggebrood is een specialiteit.
Recept uit 1890.

@oe

GAR^'{ÍE . ilBUIL . FTIIANCERIIG

U È€ntvan harte well<un bii:

Automobielbedriit

KIJI-STRA
44, DRACHTEN, tebí. 0512È13300

Olficieel dealer

r=
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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De tradltionele slot- feest
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aVond h/ord gehouden
cp I aprtt. #(*D1j/L i4
Aanvang 20.00 uur óp de Hdutlaan 1Zga.
fr uord een soort zBskamp georganisaerd mst o.a.

ba lgooien
sj oelen
pljlt j es gooien
sehiaten enz.

LJe hopen dat u maasael gánoo" zult geven aan deze
Ook urord u van bestuurczïjde een aantal consumptiea
lde reken;n op uu komst, dus tot zl.ens op - april.

Het bestuur. rfle
NOTEERD U EVEN DEZE DATA IS IN UI.d AGENDA ?

NIEUI,IJE VOGELIVIARKTEN 82-83.

4 eeptember 1982.
2 oktobEr '|'982.
4 december 1982,
I Januari 1 983.
5 februarl 1 983.
5 naart 1 983.
2 april 1 983.

.Íf}tgÉtF

wilde toch kakelvere

ultnodiging.
aangebodan.

I
I

I
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eietea?"
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oit uordt dan hst laatste uerhaal over allerlei soortcn
vogels.
Ik hoop, dat u het intereasant gevonden hebt sn 6r ook nog

ueer het 6án an ander van geleerd zult hebben.
De mogelijkhetd bestaat, dat ue het velgande gsizoen eens
lets lrlllen uertellen overl fr ultgastorven dleren.r
UooraI toegeepl.tst op onze vogols"
llaar nu nog evar het lsatste verhaal over de tfGedsmeetLceerde

voQBIS rf r

@.
39@'
H"t zraerete kipperas !a de ldhitE 5ut1y, gefokt door Grant
SulIcns uit trleat Polnt in Call.forgriË. Ecn reusachtige haan
rr Llairdo rr ggnaamd, uoog volgens de berl.chtan ln januarl'
1g?3 10 kgr an uas zo bloeddorstlgr dat hij toen a1 tuea
katten 3n ecn hond krsupel gemaakt hed. 0e slacht,offers
u,aren te dlcht in zijn buurt gakomcn.

Lanosta vlucht'
@tand dLe esn kip ooit gevlogen hceft, la
90r5? m, door ttkung Fleukr op de IntarnetÍonal Chlckln
ffylng Ássoclatlon f,teet (cen vllrguedstrijd voor ktppen)
ln Rlo Grandc !n de Amerl.kaango staat Ohlo, o9 21 nsL 197?.

.@E[-
Hot hoogste (Isvende) geulcht van een kalkoen (tttelcagrla
gallopauo), 1a 34r02 kg, in decerrber 19?3 vaetgeeteld uoor
een dl.er dat met het oog op de facstdagen gemaat uas doot
SÍgne 0lgsn ult Salt Laka Cl'tyt Uerenigde Statan.

Lanost lcvemde.

De langst levende gedomcatlceerde.vogel (met uitzonderÍng van
ae ctrllgvogel) te OE tamme gara (Anser anesr domeaticua),
dLe alc regel car 25 Jaar oud uordt.0p 16 dec.'1976 uerd
ds dood gensld van aan mennrl'ljk diatr rrgeotgen genaamd en
aLgsndom van ílts, FlorEnce HulI ult het Engalae Thornton,
dat 49 Jaar en I maenden oud ulas geuorden. H[ uaa ultgebroed
ln aprll 1gZt. De langst levende klel'ne koolvogel I's ds
kanarÍe (Se.rinus kanartr). Het oudste bekondl exemplaar
u6s ttn 34 Jaar oud mannetJop trJoeytr, vln Í1r8. K. Ross ulË
het Engeler HulI.
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De kanarls uas in 1941 gekocht ln calabar, Nigeria, en atÍerfop I aprlr 1975. Dg oudste bekcnde graeparkiei (meÍopaltËacuc
undtrlat,ua) ulas Bln vrouuelijk dÍers dal desondanke ilEharllett
heette en aige'ndom u€a van Fllaa J. Dlnccy uit stonsbr!.dge,
Londcn. charlie legfde 29 Jaar en 2 maandrn: zij stlerf op
20 Juni '1977.

SPRAAKZAAFISTE.

ts lr,srgïds meest spraakzame uogcl ia ecn mannelijke grijzc
rosdEtiaartpapegaai of Jako (pelttacua), rprudlEn genaánrO,
elgendom van llrs. Lyn Logue uit Golders Grean, Londcn, dl,e
de tltel best sprekande papegaal-achLlge vogel uon Ln dc
tt'ational Cage and AvÍary Rtrd Shorrr (naËionale uedstr[d
uoor kooi- tn voliórevogera) dle 1n Londen elke dEcember
gehouden uord --oedurends 12 aehtereenvolgende Jaren (tSOS-
1976). Prudle rsas in '1958 tn JinJa 0ega-da, uÍt, een nest
gehaald ln een boom die JuÍet gevold zou rrrorden, Hïj spraekt
bljna 1000 uoorden rn trok zlch, ongcslagon, terug Ln 19??.

Ult voorraad levenbaar

ee-s3331g1$:ess!933-33-sseslss:!!*.
Kuaekkaarten sn klrmbandon.
De klenbanden zljn speclaal gemaakt voor hot opbergen van
het clubblad Unze Uogelc.
Koor gerurt vrijblijvcnd kiJkrn, maar bedcnk roal, als u lete
kooptr dan steunt u onzc uereniglng.

i
It

*
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In de vorige uitgave van ons mededellngen blaadJe urerd

een verslag aangákondlgd over de notulen ven de afgelopan
25 jaar'
Tst onze spilt kunnsn uB u hierover nog niet berichten.
|JaIlj.cht kunt u het verslag in de volgende uitgave verurachtsn'

.aaoooaaaaaaaoaaa.aoaoaaaooaoaaoaaaaoaaoaaoaaoaoaaaoaaoooaoaaaaaaaooa

5es!si9g!19.
ook dg kontributia dlent tijdtg te urorden betaald en ual
v66t I'april van het kalendsrJaarr,

Het bestuur.

Adreculiziolneen.

Indlen u gaat verhuizen, r.rllt u ons dlt tijdlg latan uatant
door hct gturen van asn adreouijzlgLng naar onzo alcrstatlg.

Leden die vogels uillan
verkopenr kopen of
ruilcnr kunnen 1n hEt
klubblad gratl.s €on
advcrtentlo plaatsen
Ln de rubriek
ItVraag en aanbodn.
GaErng achrlftelijk
Lnzenden naar het
rodsktlc adrca.
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Uiterlijk ziin het mannetje en het popie heel goed te
onderscheLden. In bruiloftskleed is het mannetJe
overuegend qlanzend baksteenroodr met aan de zij-
kanten van het lichaam an op de vleugelbochten
ronde tot ovaalvorml.ge toitte vlekjes.
Zoals bijna altijd in de vogeluereld is ook hier het
popje bescheiden van uiterltjk, n.l. overuegend
Ueiqe/bruin met llchter gekleurde buik en borrjt en
roestbruine stuit. Jarnmer ie hEt dat bij het
mannetje na enkele jaren het rood grotendeals door
zuart rrlordt vervangen. Vermoedelijk is dit melanisme
(het zuart urorden uan het verenkleed) het gevolg
van e€n tekort aan een bepaald soott voedsel.
Bij sommige vogelexporteurs in Indla rrril het nogal
eens voorkomen, dat men het eenvoudige verenkleed
van het popje traantrekkelijkerrr tracht te maken
door ze een bad met anilinaverf te gaven.
Zo heb ik grasgroene en geler tot zelfs Iila
gekleurde popjes gezienS de een nog onnatuurliiker
dan de andere. Uiteraard --ge1ukklg zou ik uillen
zeggen-- verliiezen de op deze manier gekleurde
popjes na de eerste de beste rui deze vermommlng.
Een bijzonderheid van deze vogelsoort is dat zouel
het mannetje als.het popjê over een uelluidend
liedje beschikt. Dat van het mannetje uordt op sen
vroliike en vlotte toon voorgedragen; dat van het
oopje klinkt langzamer en min of meer ureemoedig
en btina altijd eindigend in een l.angzaam in
vol-urne r,regebbende en laag aangehouden toonhoogte.
De nagels van dE tijgervinken dienen regelmatig
op lengte gecontroleerd te uorden.
Indien ze niet regelmatig bijgeknipt nordent
groeian ze uit tot uel éán centimeter lange
sikkelvormige gevallen, uaardoor ze gemakkeliik
aan het gaas kunnen blijven vastzitten.
Een paartje toont altijd een grote aanhankeliik-
heid toorvo elkaar. Bij gebrek aan een partner
.zoeken ze onmiddelijk toenadering bï een andere
vogelsoort. Kruielngen met goudbuikjeet vuurvinken
e.d. behoren daaron lang niet tot de uitzonderingen.

?

t
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Het' baltzritueel is ar-r-ervermakel;-ikst en vor.trektzich meestal op de grond. Het mannetje troont o.a.
om het popje heen met ui;d u!lqespreide staart_
veren.
Hoeuel tiigervink j es erg gemakkerijk tot nestbouui
Bn eieren leggen overgaan, behoren broedresultaten
tot niet alredaags voorkomende gebaurtenissen.
Het tameliik omvangrijke bolvobmige nest uor-t hetliefst uit Iange grashalrnen vervaardigd.
De nestkom, ulaarin de eitjes liggen vàrvaardigen
de vogels uit allerlei fïjner nestmaterieal, zoalsveertjes, pluisjes e.d. Het aantal eitjes Éedraagt4-5 per 1ensel. Tijdens het broedproces binnens_huis moet voorar tegen -orote droogte berrlaakt urorden.Het allerbe:te is om het ovgrkoepelde nest metbehulp van Ben plantenspuit behoorlijl< nat tespuiten. Hoer,lel de eigenlijke nestkom in het bin_neste van het nest hierbii niet noe.rensbraardig natuorctr schiint de vochtigheid ven de rucht binnenin het nest aanmerkelijk te sti_igen, uat de uitkomstvan het legser ten goede komt. Laat men het spuitenachteruege, dan drogen de eit j es onherroepeJ.ijk uÍt.vanzelfsprekend brijft dit vochtprobreem achterulegeindien de vogels hun nest in de openlucht hebben
gebourrld,
Als de jongen er zijn, komen de problemen. De
ouders voêren ze n.1. uitsluitend met levend voer.Klein levend voar ulel te verstaan, zoars b1ad1uis,vliegj_es, naekt,e rupsjes ê.d. Een meeluJorm is voorhen vé6I en v6éL te groot en gedode en vervolgens
stukoesnedsn meeruornen uorden door hen niat arslevend herkend en dus ook niet gevoerd.
Indl.En u in' een buitenvlucht een klimroos heeftgeplant, kan dit ook goede resultaten opleveren,daar kllmrozen over het algemeen dik onder debladluis zitten. rïtaar niet iedereen heef t hiervoor
dE ruimte in zijn vlucht. Ik hEb bescheidenresultaten behaald met in rrrater gerrleekt uitbrood.Het uitbrood dient achter uel verzadigd te zijnmet urater.0p deze drijfnattE ondergroÀo krijgen de voqelsdan een schap rrraterulooien. Deze daphnia ?" iijn ,indien u vlak bij schoon u,rater uloont , zelf metbehulp van een schepnet te vangen, naar anderg
zrjn ze b:i de aquariumhandel verkrijgbaar.
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Eveneena zijn daar bloedulormpjese êo-ale u boft
ook nog enchytracËn te verkrijgen. De belde laatst
g"no"táe soortan zijn rrlormpjes van ca 1-1| cm

iengta. 0m echter op de uatervloolen terug te
komán1 de drilfnatte ondergrond die door de in
ulater geuleekte enee brood rrlordt gevormdt draaqt
zorg dat de uatervlooien nog geruime tijd bliiven
leván. De urriemelende massa trekt al spoedig de

belangstelling van de vogels. Spoedig zullen ze
hl.ervan eten en zodra dit het geval is heeft u ---

het pleldool. grotendeEls geuonnen' Naderhand
kunt u ook nog geknlpte mealuroroen op de boterham
leg-oen. U zult merken dab ze op den duur zelfs
nel-brood leren ulaaDderen. $roenvoer, het liefst
zaaddranEnde grashalmen en/of muur dienen eveneens
te u,orden gegeven. oe iongen !!iiven ruim drie ueken
in het neet om dlt dan plots op een dag te verlaÈen.
Ze liïksn op de moeder en hebben een bleekgele
snavelrand. Belde oudets zrjn zourat de hele daq

met de jongen ln de ueato Ik ueruachtte dat de

jonge tànnàt5"" direkt na de eerste jeuqdrui
uft rouden kleuren, doch dlt blaek nLet het geval
te ziin. Hoeuel dLverse Iiefhebbers deze klel'ne
vogeltJes t,n de rrlinter buiten r laten, en naar zij
zetg"n nzondel bezuaatn, heb ik dlt nooit qedaan'
Zoára de kana op nachtvorst intreedtt gaan ze bi.i

mij naar de zolder, vlak onder het dakraam in een

ruimte die vorstvrij is.

E.P.J. lvleyer.

..Vertel op, meneer de ionge onderzoeJ<er'
.wat heb ie met het kppevoer g€daaní
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DE KRUISÍIOGELIJKH€DEÍt FIET ZEBRAVINKETI. (rtot)

De pop regt 4-7 witte eieren tlie 1 2-1J dagen ryordenbebroed.; d.oorgaans afwisserend.. rs Nachts broealen áe vogelsmeestal samên. Na d.e Sste clag ringen we d.e joagen ea a1J zeuitvliegen zuIIe', ze nog geruine iiSa bed.eren om voed.sel,niet alleen bij hun oud.ers maar ook bij and.ere volierebe-woners. vri jwel cle gehele volièrebevolking helpt mee om d.ejonge zebravinken groot te brengen. Niet te vergeten d.e oud.enzeLf , die onvemoeibaar blijven aand.ragen met voed.sel. Kunnen
d.e jongen eenmaal zelfstand.i-g'eten, aan naten we ze blj de
oud.ers wegr om ze tte gelegenheid. te geven aan een nieuwe rond.ete beginnen,hetgeen ze doorgaans zond.er aarzelen doen. onkruisingen te bereiken d.oen we er goed. aan d.e vogelparen
voor minstens clrie weken bij elkaar i.n een ruime koói ond.erte brengen. fn d.eze d.oen we er wellicht nog beter aan ze reed.sin d.e wÍnter bij elkaar te zetten, zod.at zá in het voorjaareventuele broedneigingen in d.e voribre kunnen ontplooiei. Eetlijkt me vanzelfsprekend., clat er bij ons ongelijk kopper geen
and.ere zebravinken noch vogels van het te pàren soort aan-wezig zíjn, omd.at tlan cle nogelijkheicl bestàat d.at de tweevogels uit elkaar gaan en het met soortgenoten rfaanleggenrt
De tot op heclen bereikte kruisingen zija d.e hierond.erllaanae:
Mogen we eens horen in hoeverre het onáe rezers is geh:kt ctegegeven knrisingen te realiseren?
zebravlnk (nan x bichenoastrilaie (pop) en omgekeerd; zebra-vink x spitsstraata'lrand.ine (pop) en omgekeerá; zebravink xgordelgrasvink (pop) en omgekeerd.; zebravink x maskeramand.ine(pop) en ongekeerd; zebravink x d.ia,mantvink (;";i-;;-"rg"t"""u,
zebravink x binsenastrild.e (pop) ea omgekeerd.; zebravink xceresanand.ine (pop) en omgekèera; zebrávink x zilverbek-ie
\popJ en omgekeerd.; zebravink x bnrinborstrietvink (pop) 

"r,ongekeerd.; zebravink x Japans rietvi.nk (pop) 
"t orgèË"Ëía;'zebravlnk,r zwartkoBnon (pop) ; .zebravink-x-i.rj"t""Ë"i'(nJil,

i:l:ï:r*,T._gt. Eelnafazaátje'(pop) ; zebravioÈ:r -."""i'k;á\pop/; d.rLekleurnon (nan) x zebravÍnk (pop).
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HOGEVEEN EIGEN SERVICE

WASAUTOMATEN -

KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS

Radio en Televisie
Kleine HuishoudelÍjke apparaten
Lage prijzen en snelle service

KIES BEDACHTZAAM EN GOED,
,T IS VOORAL DE SJEEN DIE HET DOET

LEENSTRA BoUwMATERTALEN B.v.
De Hemmen 85 - Postbus 191

Drachten
Tel. 05120 - 1il25

I

SPECIALISTEN IN METSELSTEEN

Hebt u
OUD PAPIER

t0tPEil oÍ
TOFFERRO TEÍAIETI

vraag vrijblijvend inl.
brj:

GEBR.

RErrsttlA B.v.
De Hemmen 50,
Drachten, Tel.
0Ë'120 - 31714.

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

GEOPEND

ER IS MAAR EEN RICHTING VOOR

UW WONINGINRICHTING

DUS GAUW NAAR

tapiit / gordiin specialist

ZUIDKADE 80
DRACHTEIU
Tel. 05120- 109{3

alle gordijnen gratis gemaakt

KLEERMAKERIJ

KOOS BAKKER
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 .ranp BoLTER

Stationsweg 231 - Drachten - Telefoon 05120-
16192

- alÍijd goed-
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VLIEG er eens UlT..'

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

Voor uw vakantie en zakenreis.

Zuidkade 36, Drachten
Telefoon 05120-15684

KAMSMA
SGHOENEN

DELICATESSEN
naar

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

Official FORD Dealer
Drachten - De Roef 19

Telefoon 11165

TAUNUS-ESCORT-CAPRI

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

noorderdwarsvaart 171 - W1 kk drachten
telefoon (Flm - 15606

technisch bedríiÍ busmal

HU|ZTNGA 3;E8,t^ï.zAAK
Het goedkoopste adres voor al uw:
Hengelsport - Vogels - 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 - 145$

WeÍkplaats en winkel: Houtlaan 7, TeleÍoon 0512G12@

ERWARMINGSBEDRIJF

EENSTRA B.V.

De Giek 3 - Drachten - Tel. 05120-11953

tzery.rcn - gercad.chappcn - bouubcstag

nunaÍl dÍEctrtcn
tmdmttqt&fulvq

Sl.liomví.g 99 /W.ttêdngal 2 / vdloo90512È12256 S.dlc. 1818E

Het adres voor uw CAMPINGARTIKELEN
zoals tenten nieuw en gebruikt.

Donderdags speciale reparatiedag.
Vraag inlíchtingen.
De Feart 13 - URETERP - Tel. (E120-12S16
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VERJAARDAG? geeÍ dan eens een
ORIGINELE ETS

van Kunsthandel

v/ h e. Q,ottinqowier
Moleneind N.2.22 - tel. 13223

MAITRE-COIFFEUR

POSTMA
voor betere haarverzorging

Drachten, Stationsweg 1 14
Gorredijk, Hoofdstraat 16

't .Áquaríumhuío

J.H. de Vries
Moleneindpr omenade ZZ 15
Drachten
Telefoon 05120-12708

Voor
* Vakkundige voorlichting* En prima service

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

Zuidkade 46 - tel. 13785
Drachten

\ryOUDA

T ETEATGTFD ALEENJI fl'T
MACHINE EN STAALBOUW ORACHTEN TÊLEFOON 05120.I7857

BOONSTRA
MAKELAARDIJ ONROEREND GOED
ALLE VERZEKERINGEN

SPLITTING 6'l-61a, Postbus 135, 9200 AC Drachten, Tetefoon Q5120-17475

MAKELAARS- en ASSU RANTIEKANTOOR

"Ik heb-al mfin verleke-
ringen door de Rabobank
laten vetzotgen, da's
'n zeker gevoel"

BabobanH A

TELEVISIE
Kleu. en Zwaít-wit
Video.apparatuuÍ

HI.FI APPARATUUR. platenspeleÍs . bandrecordeÍs. kleine elektr. huish. apparaten. gíammoíoonplalen

RADIO
VAN DER MEULEN
Zurderbuurt Promenade l5
DRACHTEN Tel. 05t20. 12352

Gb cEAUïoRtsEERD

,''.'g.}:,:,:::.,^,**""""
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Voor al uw

VOGEL- en VEEVOEDERS

COf-drochten
De Bolder 75

Stichting
"Gebouw VolièÍeveÍeniglgg

Houtlaan 129a

Verhuur van dit gebouw
voor vergaderingen en
verenigingsavonden

Te bevragen bij:
Mevr. G. Poort-Veenstra, Zuiderdwarsvaart 1 1, Drachten. Telefoon 05120-17461

D. TALSMA
Pluimveevoeders - vogelzaden
Honden- en kattenbrood
uitgewogen is toch voordeliger!

RAAI 1 DRACHTEN
TELEFOON 05120 - 12494

t/"--"d"*t-rd 
"an 

uw wagen

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

Voor al uw LUXE BROOD en BANKET
naar

,,DE ECHTE BAKKER"
REIJENGA's Bakkerii

Zuidkade 47 - Drachten - Telefoon 12388

Voor al uw VEGE Zelfbediening

kvensmiddelen
naar

Groenten en

Fruit 3. <'fnilder
Klaverweide 1a teI. 14173

Heren,
wilt u modern gekniPt
dan bii

HENK WIERINGA
Bel even 17508, dan geen aangewiPt!
gewacht op LANGEWESÏ 8

srEvENS-VlS
Eens geprobeerd

Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkersziide 1 14' Tel. 14186


