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MEDEDE LINGEN

VOLIEREVERENIGING

fDractrtster
\bgelwrienderr

Aangesloten bii Ned. Bond
van vogelliefhebbers



Dierenspeciaalzaak

1 e4quariumhuio

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

Voor
* Vakkundige voorlichting* En prima service ffi

onbetwist
de hengelsport-

specialist

BOOMI(WEKERIJ DE HA/AN
Drachten, Oudeweg 16g - Telefoon 12916

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

Snackbar - Bar - Restaurant

,,,t HOEKJE"

Handwerkerszijde 116 - tel. .l5404

Hèt adres waar u altijd welkom bent
Voor een hartige hap
Of een drankje aan de tap
Fam. Nicolai

Gaatuverhuizen I I
of neeft u tets te -b..t=tratachten
vervoeren? #lffiË?^ï#x

de Hemmen 9, 9206 AG Drachten
Tel. 05120-124i9. 10625

Ons roggebrood is een specialiteit.
Recept uit 1890.

De brood- en gebaksvakman

KLEERMAKERIJ

KOOS BAKKER
RUITERKLEDING EN ALLE BENODIGDHE-
DEN
VOOR UW PAARD.
OOK EIGEN ZADELMAKERIJ
MOLENEIND N,ZIJDE ZI4 - DRACHTEN
TELEFOON 05120-31533 B.c.c. 12516

Heren,
wilt u modem geknipt
dan bij

HENK WIERINGA
Bel even 17508, dan geen aangewipt!
gewacht op LANGEWEST 8
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goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 14 maart 1973, nr. 124

l2ejaargang-1983/198!

Redaktie-adres

Bestuur:

Voorzitter

2e Voorzitter

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

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

J. Torgdrager, De Warren 59, Drachten,
tel. 05120-16494
J. v.d. Heide, Langewijk 53, Drachten,
tel.05Í20-11928
J. Veenstra, Voermandspad 56
W.J.T. Vermey, De Leppa 36, Drachten, tel. 05120-17242
H. v.d. Tuin, BlauwgrasTl, Drachten, tel. OS12O-22M3
J. Harsma, Wilpsterend 23
K. Meyer, Noorderdwarsvaart 15, tel. 0b120-.l9713
W.J.T. Vermey, De Leppa 36, Drachten, tel. 05120-17242

Lidmaatschap Volièrevereniging:

f #,-- per jaar. Jeugdleden tot 18 jaar: f 17,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 prach-
tige maandblad: ONZE VOGELS, van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.



VERJAARDAG? geef dan eens een

oBIGINELE ETS

van Kunsthandel

v/h e. Q,oltinqog;1ie?
Moleneind N.Z.22 - tel. 13223

ffiffi,IN$.|fu I / tf..!d*rgd 2 / Y.íroo9 612&12156 Scrlc.

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

RAAI 1 DRACHTEN
TELEFOON 05120 - 12494

Voor al uw

I-evensmiddelen

Groenten en

Fruit

vÉcÉ zeruediening

naar

J. <ïnulder
Klaverweide la te|.14173

VLIEG er eens UlT...

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

Voor uw vakantie en zakenreis.

schildersbedriif

ia c . b,t9#:E*[,,"9]í-#m.91í!]94. 
""

behangwerken, gevestigd te drachten sedert 1921

van haersmasinlet 5, tèteÍoon 05120-12568 b'g g' 13431

bouw- en aannemingsbedriiÍ

klaver bv
sinds 1853

drachten - moleneind n.z. 90 ' lel, Q5120'12128

"Ik Èêdáfmilíverzeke-
ringen door de Rabobank
laten verzotgen, da's
'n zeker gevoel"

BabohanH El
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ÀgÉNDA.

Hier volgt nog even de agende voor dE komende ledcnver-
_qadarinoen 83-84.
ugrmeld het even in uu agenda en bezoek deze avandcn,
ook ln hgt bclang van u zelf.

\
I
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DÍt zljn ds datarg g

L e denver3a derlng
Tentoonst, vergadtrl.ng

nov. lt- n

Nabespreking T.T.
JaarvergadorÍng
L ed*nvergaderLng
Slotavsnd '

23 september f85.
21 oktober r83.

20 januari r84.
23 februari r84.
23 mEart r84.
27 april t84.

Al dezE avsndcn beginnen om 20.00 uur in ons
clubgabouu aan da Houtlaan, nr 1294.

Osk dit Jaar zïjn er uear vogermarktan. Daze ziJn op onder-
gestefde datars vaetgelagd.
Kom osk ec*s langs voor varkoop, koop of on gezcllig
eucn eF tueesn uÍt te ziJn, voor son kop koffia of
versnapering.
Datars, vastgcsteld voor seizoen B3-94.

.l 3 september,
ll 1 okt'ober;
ll 5 novambsr.
rl

Ton:toonstellÍng van 16 t./n 19 nov.
| 3 december,
,17 januarl,
lI o fsuruari,
ll 3 maart,
lf z anrrr.

Dus elke 1t zaterdaq van dt maand, rs middags uen 1 tot 5,
in ons cr@?Éiru aetr da Houtlaan.
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lftnblj Èrord u uJ.tgenodlgd tot
herfst v!rgtle_d-9-t!E!l.r te houden

4

íur; fn, one clubgebouu aan de

!.gElB.
't ) 0pcrrÍng.
Z) lstufcs + mededoll.tïPtor
g) grlrcOrtaultaten 1983.
4) Paure.
5) Vssratgllcn T.T. csmml'eaÍ4.
6) Uaagen su,er komEmde T.T.
7) nordrraq." ?

B) sluítlng.

tlp onzr vogelmarktrn ziJn nog
klrnËendcn tg venkriigenr blj
Flaak er gebrulk van om het

het bljuorÍen van orrzt
op 23 aept. on 2O.00
Houtlaan 1294.

dle prachtlgc
orrz r penrrLnqmeeater.

bnndablad tr verzamalen
als bookustk.
U hetrft er vca,l plazier vanr op daze nenrier uu
bsekurrklm tr vslzamelEn.
Osk verkrUqbaar op tcntoonetelll.ÍÍe3fi èodr

't 0NDERH0UD GE80Uld.

0m ona cluhgebouu lrr stand te houdrnr en in. goede
cordltlte te beuaran, La onderhEud noodzakaliJk.
ldïJ vragm lange dezo ucA uoer enktlc vriJuilll.gere,
zl.oh te nrcl-tn op 17 aeptember, oor 8.t0 uur om het
tr verfen. VoEr kuastln r.d. uord gezorgd.
Ook dc koffic gtaat vosr u klaar.
Toch le rrl do hoofdzaek, dat hot gabouu opnLeuu
in dr lek kont.
Kort allra, nl.sschlan zïjn u. aF dan in óán zaËerdag
ner klaar. tlr rekenen op u, tot ziens op 17 sept.
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tt0EÍlE JANSLAG 0p DRINK- EN BADIdATERBAKJES.

soms zÍe jc keurlg gebouude kueekruimtes, ulaarin dc mool.str
vogels zittrn cn hangt Br aan elkc kool zotn vies groen
plastlc fontelntja. BadrrlaterschotEls in de volièrc zijn
soms zo gllbberig groen, dat naurrlalljks te zisn is dat
sr fris uater Ln zit en die dc vogels er van urerhoudan
in het bad te gaan. Za hebban immers gpaag ecn degelijka
veilige basis onder hun poten als ze zlch rrrillen baden.
Voor hEt goed schoonhouden van plastic, stEnan, aardeuark
of netalen drÍnk- of baduatervoorzieningm hebt u behalve
een beetJe geduld niat meer nodlg dan de Inormaler huis-
houdschoonmaakmiddelen. ZBt"u urrl plastic drinkfonteintjas
of badhuisjes maat esns een uurtja in een emmar lauuJ
urater uraaraan asn flinke scheut azijn rrlord toegevoegd.
AIs u ze tna loopt I met een dunna kuaet en een stevige
bsrstel, uorden ze ueer als nieuul. Let er op dat u
re alvorsns ze u,aer te gebruiken goed onder fris uater
afspoelt. Een keer dompelen in uater kraaraan ontsmet-
tingsmiddel -bijv. HalamÍd- is toegevoegd is nog beter.
Glazen drinkrrlaterfonteintjes uaar u niet met de kuast in
kunt komen vult u met ean beetje zand en uat uater. EvBn
de vinger Br op houden, flink schudden, uitspoelen en zc
zljn als nieuu. Flot een stevige a frrrasborstel en esn f les
schoonmaakmiddel I geuapend r kunt u de badrrlaterschotels
hun regelmatlge schoonmaakbeurt geven.
Afgez{en van het slordige aanzien dat gro€ne, glibberige
drink- en baduaterFaclliteitEn kunnen gaveÍï, betakcnt
het goed sehoonhouden van dit vogerliefhebbersmaterieel
simpelueg een vermindering van kans op ziektes,

I
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frpl t 30 jaar geledenr alom urellanden, uat-erenr duin-gebleden etc. uarden geofferd aan industriËle áoereindon,
uoningbouu, td€gEnaanleg etc., had lederecn vrcdedaarmle,
lmmers na de 2e uereldoorrog stond ons land in hat teken
van de uederophourrr,
Als sr personen of (op beperkte schaal) aktiegroepjee
dear tegen protesteerden, ulerd men al gauu tot
demcrn'strant of teq,enrrlerker bestempeld.
In dg jaren zestig ging men zich echter al realiseren
dat egn t6 grote aanalaq op het leEfmilieu toch uel
ernstl.ge gevolgen zou kunnen hebben.
Luchtverontreinigingr uatervervuiling (noge flatsr
toranhoge schoorEtenon, onafzl,rnbare rijen ularenhuizen
voor de tuinbours) gifstortingen atc. uerdan toen nog als
e6n soort overtredingen beschouhrd of als noodzakelijk
kuaad.Uitsraard moet ar steeds spraka zijn van belangen-
afueging en natuurlijk moeten er uonLngen ulordsn gabouud
sn uregen usrden aangelegd, daar Ls ook in on,s land nu
ssnmaal niet aan' te ontkomsn,. Hat is cchter heej. jammer
dat meÍr Ín het vEuladen nÍet heeft uitIEn lulstersn naar
de minderheden dLe al zagen aankomen, dat de zuare inbreu-
It'an op ors leefmillau nlet ongeetraft konden doorgaan.
Nu rcaliseert m6n zich pas dat de aanleg van zuivarings-
lnstallatl.es, het stellen van strsngs vooruaarden
( trinOerrrlet ) aan bedrrjven, de zorgvuldige invulllng van
bset'cmmingsplannen etcr veel eerder hadden moeten plaats-
vindcn. In de ugilanrden is het aantal vogelsl vootflams-
lijk kcmphanen, tureluurs, grtttors etc, drastlEch
tenuggslopen ale gevolg van een intensieve berrloiding
en de lagerc uaterstanden.
In dE dul.nen eiet mcn, vooral als daar industriegebl.eden
of ulocnuijkrn aan gt.nzan, veel mLnder soorten echte
duLnvogels. (Stookolie) lozingen maken Jaarlijks vele
tlendulzendan slachtoffers onder de vogelC, vaak zonder
dat dc overtreders daarvoor ulorden bestraft. Als men
thula voor dà televlsie zÍt of door Nederland riidt met
dc auto, bekommert men zich niet of nauueliiks ovcr dcze
voo!vaI 1en.
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Als men rn de krant Iaest dat. net aantal 9CBfs (poty-
chloorbilenylen, esn klasse van gechloorde koolurater-
stoffen) in ae uladdenzee het leven van de zeehondan Én
de sterns onmogeliik maken, dan gaat dat aan velen voorbii.
Dagetiiks kan men de gifschepen uit Duitsland de meest
qlftigs stoffen zien vsf,voerÊn om deze in de NoordzEs
tg lozen (met toestemmLng van de rijksuaterstaat).
In het Rijnmondgebied en in het ldestland is het urater zo
slecht dat de vissan die er zuemmen voor consumptie-
dseleíndsn niet meer geschikt zijn.
VeIg duizenden vogels uorden jaarlijks op onze ursgen door
het verkegr platgeredcn. Duizenden vogels vliegen zich
te pletter Ëegen hoogspanningskabels en zo kunnen ulii
nog uel even doorgaan o r

uannesr komt ar bij de overheden het besef dat als urij zo
nog een aantal jaren doorgaan, ulii net als de vlinders
straks ook de vogels kuijt zijn?
Aktles Ean Green Peace, uogelurerkgroepen, miIíeubescher-
mers brorden nog te uleinig door de meerderheid van ons
Nedeelandars onderst,eund.
Laten uii allen allert blijven en hopen dat als het om het
milieu gaaË, dit net zo belangr'rjk is als de aanleg van
urêgen of uoningen.
Het mag niet zo zijn dat ons nageslacht het voorgeslacht
zal verulijten dat het milieu nagsnoeg onLeefbaar is
geuorden.

?
I

OITIZE ADUERTEERDERS.

Ondankg de elcehte econon{scha omEtandlghedan, ook
voor onzs zakanmenlan, hcbbcn ook uegr voor het
niguue vercnlgÍngaJaar 1983 / 1984, dlurret z!k.rï-
m.naln Ean advertEntlr ln ons msdedellngen boekJ.
cí.llen plartarn.
Oaar onzc urrenl.glng hrt aan htn ta dankcn hre?t,
dat uiJ nog stredr dtt boekJt kunnsn uitgrven, uat
voor hct contact tussrn lcdrn en bcatuur ztet
bclangriJk ls, ulllcn uij u drlngond verzoekcn om blj
uu aankopta etn onzc advertterdets te rlllan donkln.
Imnsra: n?[ hrlprn ona, dua u halpt hlnlrt



StrÍp rn tekanfilsr hcbbrn van dr elnd ean nog domarerschcparr gcoraakt dan hij ln hrt oog van vetcn el eÍndadr oudhcl'd uaa. ZiJn krakcn urra hit 
"ynoni." voor hrtIuId en loos geptaat van m€nltn ultr long nooÍt stÍlsbÍrnd. Het gemak uaarmer hil- zrch riet toftcn rn dc pup.nvan dr kooÍkrr gaf zcrfs pt'edikantcn atof tot strcnlsiijkrvergeriJkr.ng. Zï zagrn Er €an voorberld r.n van da rlcht-vaardLghsr'd uaarnes de mtns gcnel,gd uaa de ueg van hctverdsrf ts bruar:ldrren. zo grorÍdr met hardnrk[lgheldhst cchgrp vertekand brrrd van o.n vogergoort dr.e veakveel mo* blijk geeft ven srtnhrrd dan-van onbonul.Ecn bgst'aan in de buurt van dr nene bracht da kaná ophet sinde Ín da braadpan of de etoofpot dan mrsschrsnuat-d{chterbrj, h?t 99f dc zgkerhsld ven vordocndc voodacllnodl.g om te overl3v6n, Dus vErschesn hij 1n vijvers anstadsgrachtan, uarr hij zich tegocd kon doan aan al uatoud en jong hcm torularp.

Zo krrm hlj ook terscht in handon van de menc di.e acthe' sgn 6et expcrimantEren eroca om ziJn fanr.rlo uÍt tebroldan met ecn aantal nlrurc láocn, àerre voor dc sirr,deslr voor dr naále
Er ontrtonden soorten mct ecn axtra hoog geulcht, uoordc-rlg voor dr vlersvoorzÍenÍng. Andrre tamms Daarrn vsr-sÍerven zl.ch egn urrdooruocá bestarn ara er-rprooucent.
somg rlrdcn door hrt krurgrn dc vleugele zó tsruggebracnt,dat vllegen niat good meer mogelijk uàs. De loopecnd,fUkrnd op crn achternecf van àc jtnguÍn, uas gcborcn.
'ok 

net dr krrur voltrok dc mcne zrjn aprl van procf opproal', tot tr nn soott ntt cpltruit ,"".np"k ,""uÍtgcarocÍd' Torn daarbfi ook i-rrt lÍch"", nió tot durrg-onvanf rr! geDeducrerd, uae hrt brfacmdr utitc tuakcriJcontetaanl prcarnt in velr viJvera en plant"o"n"".

t



lraar ondanks al dle kunctnatlge lngrcpcn hebbcn zerfsde' tammc goorten..r:rl gedfagskenr"ik"n ,"i- o" roildeeand behouden. Z[ betràlren dc holte van E.n korf ofnegtelhok om er hun cÍarrn te lcagen 
"o uii tc brocdrn,maar ara er ruimtc an begroedrng-i", i"""i zg ook gsnoa-gen met een plaats Ln da open fucfrt.Ecn deol van dc dagen ,.""in het vriurrrtja de elerenbebroedt, staat os-uoeiJ-ii"n""" buurt op uacht.z[n do Jongcn ult.hct er. gekropan, dai usrden zïJ mctgrote zotg o0Trl.ngd. Zrj krÍgen urijual meteen deuaterdoop en lersn hoe zil-Ëun veran moeten hestrijkanmst vct urt de stuttklr"". Rr r"-Àrt Ji-io"t"n ,uhet gedrag ncegckFegrn rrcÉurn u€a!Íaec zij zlch verde-dlgen tegen kurkenráuers uli dc lucht, zoara kraa'enen ekaters. Ote-dutkcn vriJual altUd "; ;;-;;ntlnglogaDsF krul'pcn jonge ecnden in nun uoi"p"r.-oilcht tegcnelkaar sn vonnra zo e6n kluit dÍe bedrileiUk u""flljkt op ean voluaa'sn eend dre zÍt ta "uJt"n, en daarbegl.nnan kraaÍ en ekster niet aan.Ds klelns snavels zeven uanef het eerste moment defijne voedsgldaeltJes cÍt hat rrraber. Eán uoorbeeldvan dn mseder reart hen hoe zij vaater uo"i-i""" b'nnann'q'eten usrken ngt een srokJe vocht. rdordcn ziJ grotar,dan brijkt het grondelEn eei uezigherd dÍa geen proble-men geeft- En hebhen zïj het stadium u"n ,oirressnhe'dberaÍkt, dan uordt de Èalt" uitg"uoerd zoara de urldescnd dis sl.nds msnsanheugenLs háeft laten ,i.o, mEtknlkkcn, buÍlenr veren schudden, grommen, fruitens drup-pels qooicn sn rondJea zuemmen. Alteen hát vttegen isnÍet mesr het sterkste punt van de measte.tammc goorten.Usor hsn gefdt dan ook nlet merr de noodzaak on opdg trak tc aaan zoarg veer van hun rooriq"iot"n. 01ekunncn duLzendrn kilornsters afleggen tusscn hunoveru,:lntaningeoorden rn hun broedgeblÈden. Oe snel_he'd uaar'ee 2r kunnron vriegcrn-rr;t o"qe',-dr negentigkÍrsractrr per uur. Do hoogtá ar" Lrn ,J"Jai gatozen rssoma maer dan vlerdulzend mater. j

_a. :1 _r+ 
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vgren sllJten van zove€l krachtsvertoon Ln de lucht.
fvlaar osk daarvoor heeft dc natuur een oplossl.ng, uaarinzdfe nog steeds da soortcn meedclen dl.E zcldEn of nool.t
Fgtrr op de ulekeh eaêhr olc oploaelng La ds ruÍ., raar_hlj het oude vsrenpak verduijnt en ssn niEure ontstaat,
Dat brtgkent uoor ds uilde egnd een perl.ode raarLn hijÍrÍet kan vll.egen. Hij proheart zfln kurtshaastrotd in
d1c tfjd te verml.nderan door een gebled nat zovecl
mogelijk dekking op te zoeken.

íÍog uat ksrte byzonderheden van de eend zijn;

Íqet vet uit eEn speciale stultktier uordt
u,af,er€fstotËnd en lushtdicht gehoudan,
ïusssn vtsren en huld heerst een constante
van ongsvser 41 gradan Celsius"

het verenpek

temperatuur

In ondÍep uater kunnen da eandan grondelen,
Zïj steken de kop on'der urat-er en uoelen mgt hun snavEl
de msdderige bodem sm, op zoek naar voedsel.
Aan de b'innenrand van de snavel zLtten rïjen fijne
hoornplaatJae blaermes voedseL uit het uatgr kan
uordsr gezeefd.

De kuikene van de ul.tta kuaker beginnen hun leven ale
gelr donsballetJee, In paradspas lopen zij achter de
msedar aan, Gaat een Jong in zijn ecntJa ta ver op
avontuur, dan haalt zij het terug.

Adreewi.'lziging.

Indl.ea u gaat'verhuLzea, wLlt u dan ook even een
atlreeulJzÍ.ging gturen nêa! de sekretanJ.e. Deze
vord.ea ilan per eerete ven d,e volgencle aaand in be-
hand.ellag geaonen.
Sedeakea voor het lidnaatsêhap noet schrlftel$k
geechl.ed,etx aan de sekretarÍe,

Í
t



Het speciale behanghuis van het Noorden

KRANENDONKO,
Zuidkade 5 Drachten t.o. Hema

De Dracht 78- Heerenveen OOK lN
Groentemarkt 4 Leeuwarden VERFI

nrcedasctlnref.
LngGWct g- O.*hto factoi

AINO MATENNTEil

Voor al uw

VOGEL- en VEEVOEDERS

COf-drochren

Uw speciale adres voor:* Gereedschap* Elektrisch gereedschap* lJzerwaren
* Hout- en metaalbewerkingsmachines* Elektrisch installatiemateriaal

* Verf* Sanitair* Metaaldetektors (merk C-scope)* Tuingereedschappen
* Hout- en kolenkachels



V O O R SCIIOENA EPA NA TI E S
HET JWSTE ADRES

CAFÉ PETIT RESTAURANT

't JAGERTJE lanp BoLTER

Stationsweg 231 - Drachten - Telefoon 05120-
16192

HOGEVEEN EIGEN SERVIcE

WASAUTOMATEN
KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS

Radio en Televisie
Kleine Huishoudelijke apparaten Van Haersmasinget 14, Drachten
Lage prijzen en snelle service Tetefoon 0st2ci307o

Voor al uw bloemen, planten en
verzorging van bloemstukken

Stationsweg 82
Dwarswijk 104 - Winkelcentrum
De Wiken - Tel. 154{XBLOEMENHUIS

Ë: stil'iïènberg #ii.iïi'".''- 
Handwerkersz jde 106

Noorderpromenade 5 - Tel. 05120-12369
Drachten

Containervervoer
en -verhuur

'llE Pl,fP' B.U.
de Bolder 1 Drachten

0s120 - 12907G.F. DIlRstn Jr.
Depót kerastase - ParÍurneriën

verkoop van haarwerken

Stationsweg 50 - Drachten
TeleÍoon 05120 - 19009
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SCHILDERSBEDRIJF JACOBI
Glas-verf_behang
Dealer Red point báhang
Valspar vakwerkverf
Handenarbeid_artikelen

Privé: Oudeweg 9b - TeleÍoon 05120 _ 14539

Werkplaats en winkel: Houtlaan 7, ïelefoon 05120_12662

HUTZTNGA DIEREN

Het soedkoopste adres roïï:,t'fo 
L zAAK

Hengelsport - Vogels - Vissen - Aquaria_Voeders
Tel. 05120 - 16019 b.s.g. 15241
NOORDKADE 32 DRACHTEN

KAtutsmA
SCHOENEN
Zuidkade 36, Drachten
Telefoon 05120-15694

MAITRE-COIFFEUR

POSTMAJ voor betere haarverzorging

Drachten, Statíonsweg 1 14
Gorredijk, Hoofdstraaf 16

noorderdwarsvaart 171 - gZOl Hi aácfrtentelefoon 0S120 - í5606

antenne

technisch bedrijf
electrische installaties
brand-, inbraak- en
techn. alarmsystemen
dem. ruimte beveiliging

AUTOMOBIELBEDRIJF

Official FORD Deater
Drachten - De Roef 1g
ïelefoon 11165

TAUNUS-ESCORT-CAPRI

M.N.v.d.TOLb.v,
Eens geprobeerd

Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkerszijde 114 - Tel. 14186

STEVENS.VIS

DE SPECIALIST VOOR AL UW VLOERBEDEKKING

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

Voor onderhoud van uw wagen

AUTO.SERVICE LAIUI'IERS B.V.
Vlasakkers 1 - Drachten _ Telefoon 05120_14095



Geluidstechnisch
Bureau

TELEVISIE
Kleur en Zwart-wit
Video-apparatuur

HI.FI APPARATUUR. platenspelers . bandrecoÍders. kleine elêktr. huish. apparaten. gÍammoÍoonplaten

RADIO
VAN DER MEUTEN
Zuiderbuurt Promenade l5
DRACHTEN Tel 0sÍ20- 12352

W. Scholte

Leeuwerikstraat 49
9201 SP Drachten

Telefoon 05120 - 13130

Voor al uw RECEPTIES EN BRUILOFTEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM,,DE OPDRACHT"
Stationsweg 150b, tel. 12027 b.g.g. 19129

Bel. aanbev. L. Hoogeveen

Voor uw verhuizing naar

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

Stichting
"Gebouw VolièÍevereni

Houtlaan 129a

Verhuur van dit gebouw
voor vergaderingen en
verenigingsavonden

Te bevragen bij:
Mevr. G. Poort-Veenstra, Zuiderdwarsvaart 1r, Drachten. Telefoon os12o-17461


