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\bgelwrienderr

Aangesloten bij Ned. Bond
van vogelliefhebbers



HYUNDAI DEALER
Voor onderhoud van uw wagen

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

schildersbedriif
iac. brouwer bv drachtent urtvoerders van alle voorkomende schilder-, glas- en

behangwerken, gevestigd te drachten sedert 1921
van haersmasingel 5, telefoon 05120-12568 b.g.g. 13431

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.

* Voor werk en vriie tijd * Vakman en amateur

ATh.deBoer
&Zonen bv.

Folgeren 16 - Drachten / tel.0512O-18205

lJzerwaren en gereedschappen - Gaas enaÍrasteringsmat.

VOOR SCHOENREPARATIES
HET JWSTE ADRES

BLOEMENHUIS

E. Stuivenberg
Stationsweg 82
Dwarswijk 104 - Winkelcentrum
De Wiken - Tel. 154(M
Winkelcentrum Handwerkerszijde 106
Tel. 15575
Drachten

Voor al uw bloemen,
planten en verzorging
van bloemstukken

STEVENS-VIS Eens geprobeerd
Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkersziide 114 - Tel. 14186

Snackbar - Bar - Restaurant

,,'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
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'.L.ËREVERENT.TNG 
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goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 14 maart 1973, nr. 124

Lidmaatschap Volièrevereniging :

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

13e iaargang - 1984 / 1985

Redaktie-adres

Bestuur:

Voorzitter

2e Voorzitter

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

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

J. Zorgdrager, De Warren 59, Drachten,
tel. 05120-16494
J. v.d. Heide, Langewijk 53, Drachten,
tel.05120-11928
J. Veenstra, Voermandspad 56
W.J.T. Vermey, De Leppa 36, Drachten, tel. 05120-17242
H. v.d. Tuin, BlauwgrasTl, Drachten, lel.05120-22ffi
J. Harsma, Wilpsterend 23
K. Meyer, Noorderdwarsvaart 15, tel. 05120-18713
W.J.T. Vermey, De Leppa 36, Drachten, tel.05120-17242
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Ultnodleine tot het bljwonen van onze Jaarwerqaderlne,
te houden op 15 febr. 198t"

Àanvang ts avonds om I uur, in ons clubeebouw aan de Eoutlaan.
A Í:F r,!f'tA.

L. vYe.:r^4É.

2. Notulen.
Ingekomen stukken.

3. Jtrarwersla€ secretarls.
4. Versla4 pennlngmeester.
5. Verslag stlchtJ.ng gebouw.
6. LezJ:ns. vogelzlektes etc.
7 . Pauze.
8. Vraag en aa.nbod.
9. Rondv:raag. F

10. Sluiting.
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RïNGEN*rl I gRINGEN

Heeft u voor dit jaÍr:r nog geen ringen besteLfi ?
Doe het nu.
seTepr ringsaêt en krEc*nurrmer cluldelifr doorgêven.
Voor uw bestelllng kr:nt u terecht bij onze rlngencomissaris
',{. Vemey, Leppa J6, Drachten. ÍeL. 17242.
Graag gepaet geltl bi$.evêrratlo

RINGENI:: ::RINGElilr l:: rRI]'IGEN: ::: :RINGEN:: :: :RINGEN:;: :;RINGEN
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De spanning stjjgt..k
AIs bestuurslid. heb ik, bij 6dn van onze leden een interrriewgehad, voor het insturán lran vose.l-s.wat hier aan vooraf eaat, aI w_int hii geen prirs, ls toch een
l:1l"t*"*ie waard, voor Éet vele werr'wai f,i, i' zilr hobby
De gebrulkelifie handelingen saan vooraf om de voqet zo moolmogelift ln de kool te krijsen.In gedachten ben i: "] soor jezelf aan het keuren.Je habt voor J ezelf al onseváer de waard.e .,rà 3" vogelslngeschat, en zet de p'nten dl" J"u"ii-;;";;'";"r;;i;;,D1t ls ook een leuke ver*eri.Íkingl als j"-"r-a" keu:rlne, depuntenliist krijqt, om dan d.eze ounten tá weerleggen.Dlt is ook een test, hoe j"""ri o'." j; ;;;;i denkt enbeoord.eelt.
Priizen geven wel voldoening naar zegt nlet dat Je er nu
3. b"Tt. zít Je aan de too da^n ls het noelliik om deze tebehouden, berg opwaarts is meeetal reuker ààr, 0""* afwaarts.Toch ls het een hobby met ups en downs.ELk Jaa-n ben Je weer nr-euwschlerlg, hoe je het er af brengt.Ptrljzen z{p'een reuke stlmulans, maa^r nlet rhet elnderr het1s het begin om oD de hose lad.der te bliiven sta8r,.
Nu een klein overzicht, wat te doen bij lnzendlng va.nvogels. Ditmaal parkieiesoorten, waerr extra werk en tiil
ll"i";j;3j.wordt, om artes zo-goed nogetift lroo" de das te
Twee dagen we?k.
ï:ngezond.en vogels * 40.

Stlopen bijwerken.
l{agsen.
fi de kooi, wser biperken.
Met kwastJe strak Jtrjgcen.
Stam uitzoekenr rre"schlllende vogels beoordelen,
Koolnumm"""^,-il 

"ï:q"ï;ïl::;:.,"*e1 in koo 1 plaats en.Her-controle op de laatstá a"g. 
- -êv- -"

Nu gaat het vervoer beginnen. Het busje rill voor, wa.ntvoor zorn erote partrj heb Je aan ""t í*" auto nlets.IIet 1s een slagvèfar """fr"Ipezand, 
koolen controleren,zitten de stokken goed vast, fs áe f.i*-.rofdoende ul.ten zi,or er geen scherpe voorwerpan aan het front.Je staat uits? 16 3u? op Je benàn, om ae-voeets op dekeuringstafel te kr{fgen.

)
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Laat uw kamers door de VAKMAN

BEllAllGEll sn SGlllLDEREll
Advies thuis. Ook op maandag-
middag geopend.

Vraag de scherpe gijzen van

VOOr een fiets naan De Drait Eems 26'26a

rweewierercentrum' n#1Jj,?,:lïï:lg,iYLïï

I-ammert PaUlUSma 1778s

Batauus, Juncker, Sparta. Motobecane, Puch Mercier
Peerless, Phoeníx, Kalkhoff, toer' race en trimfiets.

KOSTEI{ DUBBELGLAS
ZIJN ER I}I VIJF JAAR UIT
wilt u ook MEER WOONKOMFORT
en .... MINDER STOOKKOSTEN? ...
laat dan nu dubbelglas plaatsen
met 10 iaar verzekerde gaÍanlie en Komo Keur! ...

Vakkundigê plaatsing volgên3 de voorschÍitten van de tabÍi-
kant.
Topmerken .ls THERIIOPANE, POLYGLASS èn RAPID-PANE
VanaÍ f 115,- per m2 incl. hêt plaaGen en ercl. de B.T.W.

Bel voor een geheel vrijblijvende piljsoryaaf:

GTASHANDEL VAN RCENCN b.U.
OppeÍbuoÍÍen - East 2 - Oudega (Sm.), tel. 05í27.1906

automaterialen
Stationsweg 68-70

9201 GR Drachten
Tel.05120-16160

a AutobedrijÍ Van Eyck
O De cestaalde Perfektie

^rXrBr'ïiffi:ïïÈ:??ilfli:d".rilij,[,l;,t

ONTSPAN JE AKTIEF BIJ DE NVB-BOWLING

BOWLI ilG DRACHTEil ZONNEdAUW 1, TCI



bouw- ên aannemingsbedrijÍ

klaver bv
sinds 1853

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

NELE
MACHINE EN STAALBOUW DRACHTEÍ{ TELEFOON 05120.17857

rraelrnr-cotFFEUR
POSTMA
voor betere haarverzorging

Drachten, Stationsweg 114
Gorrediik, Hoofdstraat 16

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

RAAI 1 DRACHTEN TEL. 05120-12494

1 1, Drachten. Telefoon 05120-17461

Stichting
"Gebouw

Houtlaan 129a

Verhuur van dit gebouw
voor vergaderingen en
verenigingsavonden

Te bevragen bij:
Mevr. G. Poort-Veenstra, Zuiderdwarsvaart

I AANLEG
I ONDERHOUD
I SERVICE
I STORINGSDIENST

DAG EN NACHT
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
De Boldèr 28 - Drachten - Telefoon 05120-11953/20895

ERWARMINGSBEDRIJF

EENSTRA B.V.

Voor al uw

VOGEL- en VEEVOEDERS

COf-drochten
De Bolder 75
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De Gloster-kanarie.
Nu dan een veel gekweekt vqeltje cnder de liefhebbers
van postuurkanaries. Daar dit vogeltje heel gemakkelijk
kweekt,wcrden er jaarlijks duizenden geboren.
Er bestaan t-n'ee soorten, n] :
Consort :di+. is de vogel zonder kuif
Corona :dif is de vogel met kui.f.
Het, nroet een zeep compact vogeltje zijn van klein fornaat.
De kop mcbt goed gevuld zijn en ook in de breedte. Dit raatste
wordt,dcor de kwekers nog al eens vergeten.Je ziet vaak wel
kleine Glosters,maar dan hebben ze een heel smal kopje en
borst. Dit is natuurLijk helelnaal fcut,. De borst mcet rond
en breed zijn ei: de rrleugels moeten aan sluitend aan het
lichaam gedragen worden.Het, moet een Lichtf'gebolden ruglljn
hebben en het staartje mcet kort en srnal zilt.
Ock de pootjes zijn kort en de diin net zichtbaar.
De bevedering is la.ngrwordt echter geslotcn langs het hele
lichaarn gedragenrzonder pluizerigheid en zonrler uit te zak-
ken in de broek. De snavel ngoeL heel kort zijn.
Schuwheid is het ras v:"eemd
De Corona draagL een rozetvormige kuif well<e zuiver ronct
moet ziyr. Het middeLpunt van die kui.f is ni.el groier dan
potlocdp'"mt. De kuif mag niet zc groot zijn dat ogen en sna-
veL ook mar iets afgedekt wonden. Glosters mogen wenkbrau-
wen hebbenrnaar het gezichtsvemogen nag er niet door be-
lerunerd worden.
De lengte van dit vogeltje is cp 11.5 cm gesteld. 0p Ce
shous zien r+e dat z.e reestal groter zijn.
Ik heb wel cens gelezen dat ren de GLoster als een mini-.
Norwich moet zien. l{anneer rnen dit beeld kan real:_seren zit
men behoorlig< goed. Op de laatsie Bondsshow te Breda heeft
raen daat een gele Gloster kuni:en zien die ook werkelijk cp
setn mtni-lkrwich leek en dcze vcgel !,as d?'n oc'l: lal:picerr.
feder k!Íeker rraiËgr-Osters was lreg van deze vogel.Zo nu en
dan was heÈ dan óo* Oringen geblázen oÍn deze ioeel goed te
kunnen beki}en. ThF .rerduideliging hierbij nog ees paar af-
beeldiagen van de.kuif van een Gloster-corona. Ik hoop dat
ik in het kort U weer een indruk heb kunnen geven aan welke
eisen een Gloster moeb voldoen om er op de TT's succes mee
te kunnen hebben.

.'-
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De Sngtvosel.

Tot de groep geel met groene boomzangertjes, $oort ook de spot-
vogel. De bovenzilie is gri.isbmln met esn groênlge tlnt, de
onderka.nt is opvallend. citroengeel, en de pootJes zlle blauwg?iÊ.
Hil li$t dus wel iets op <ie fiti.s, maa! hij heeft grotere

afmetlngen, in teeenstelllng
tot de fltÍs, d.la hlor trlytsc
glele hogsJongelt' (tleine gelo
hofzanger) heet.
Een a.ndere streeknaam 1s bastaard-
naehtegaaL, maar d.1e komt reeh-
tens toe aan de heggermrs.
Het geelborstJe, zoale hij ook
wel wordt genoemd, houd.t zlch
g?aag op, ln de buurt van
wonlngen en boerderijen, maa.r
eveneens 1n stadsparken en
tuinen.
Daar wccËt de toekomstlge kind.er-
karner, een kunstig en keurlg
stukJe werk, zowel d.oor hEt
nannetJe als het vrouwtjê vêt-
vaardlgcl en bij voorkeur gebouwd
ln een takvork vaÍr eeïr vl1er-
struLk, hoewsl ook hessters
(blpoorbeeld sering en Jasnj$),
strulken en d.lverse boomsoorten
worden geaccepteerd.
D1t bouwsel, sanengesteld uit
plantaard.lg materlaal, reepJes
papier en spln:rag en gevoerd net
halmpJes, sprietJes, haren en wat
veertJes, bevlndt zl.eh gewoenliÈ
op ee:r hoogte van twes tot drle
metêr.
In de bui-tenwanden van nesten
d.1e gebouwd worden op plaatsen
waer zich berkebomen bevlnden,
vlechten de vogels heel d.lkmils
strookjss berkeschors.

Daar danken de voAels hun Noord-Brabandse nar?n berketastJe ba.n.
Nletternln zits er eveneeng nesten aangetroffen, srechts een
handbreed boven de grond en andere daarentegên op eerr hoogte
va.n tlen meter. De vler of viif eitjes zifrr byzonder mooi.
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Nu mam afwacïten, de vogels z{p gekeurd.
De spannlng is te sni..!den, ts tret dlt iaar beter gegaan of
Juist minder goed.

Qe kLeuren varr vogels w€cg Je tegen elkaar af.
De keurbrlefJes er bfi.
Je benf tpvredon onCat Je weet, dat ïva.rrneer Je met d.eze

hobby bezlg bent, Je Je geem rnlnuut vervesldl.
Itfir stast het broedselzoen t?e:. voor de deurt
wat zal het worden ?

Wist U dat..... -
Als een vogel plotseling doodgaatpit meestal een beroerte is.
Hier zijn geen t^raarschuwende symptonen voor.Soms is een be-
roerte minder hevig-en wordt de'vogel alleen gecleeltelijk ge-
troffen door maar één vleugel of pooL te geUruiken.
Een vogel die in deze t,oestaand wordt aangetroffen, moet a1-
leen in een kooi gezet worden op een rustige plaats.
Het duurt enkeLe weken voor de vogel zijn gezondheid weer
terug heeft.
Dat hel samenvoegen van kwartels zonder enige probl.emen kan
plaats vinden, als U het maar doet als de duj.sternis is in-
gevallen.l,lel moet U beide vogels met eenspïaybespuiten,
bv. eau de cologne of parfun,zodat ze beide dezelfde lucht
dragen.Het is namelijk het verschil in geur van beide vogels
die het vechten bevorderen.

Dat vogelsrdie kou gevat hebbenrhier vanaf te helpen zijn
door ze in een vertrek te plaatsen met een temperatuur van
tussen de 20 en 27 graden C.
Mocht dit onverhoopt niet helpen na êén of twee dagen,dan
iets aan het drinkwater toevoegen
Nl.. Dianimol-siroop of stroop van Bucktorn.
0ngeveer 5 druppels op een eàtlepel water.
Dat HF eea bruine man te leen gaf aan GG en dat GG hem de
volgende dag opbelde dat de bruinetrnanuhet nestje .al klaar
had.

Dat als U een neushoorn kruist met een roodborstje,U een
neushoornvogeltje krijgt. 

.,

Dat GG op de Meppeler Vogelmarkt "Lizardsff uitmaakte voor
bonte kanaries. De eigenaar hem dit zeer kwa-tijk nam en dat
GG en FH toen van dezelfde eigenaar een nadere uitleg kre-
gen hoe die vogeltjes er wel en niet uit moesten zien.

ït
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GLOSTER

Gr,osTER CqI{SORII

TepitGoede Langwerpige pit te pit



ír

*

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.N.v.d.TOLb.v.
Official FORD Dealer
Drachten - De Roef 19
Telefoon 1'1165

TAUNUS-ESCORT-CAPRI

Voor uw verhuizing naar

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

bedriiÍ busual
electrische installaties
brand-, inbraak- en
techn. alarmsystemen
dem. ruimte beveiliging

noorderdwarsvaaÍt 171 - 92ÍJ1 kk drachten
telefoon 05120 - 15606

Heren,
wilt u modern gekniPl
dan bii

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

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

BabohanH El

H U t Z t NG A 3JE8,t^ÏL ZAAK
Het goedkoopste adres voor al uw:
Hengelsport - Vogels - Vissen - Aquaria -Voeders

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

Containerven/oer
en -verhuur

'llE Pl.fP' B.U.
de Bolder I Drachten

05720-12907

G.F. Dllkstn Jr.
Depót kerastase - ParÍumeriën

verkoop van haarwerken

Stationsweg 50 - Drachten
TeleÍoon 05120 - 19009

ljzenarcn - get$dachappen - bouwbcstag

nwvd<nsrqtMlvq
Strtion w.g 99 / W.deÊiÍnel 2 / Vertoop 05120-12256 ttGnlc.181t0

. tnuil - frmout . aafttctanhlim r@a faÈnlb d

BOOMfr(WEKERTJ DE HA/AN
Drachten, Oudeweg

BOMEN. HEESTERS. ROZEN ENZ. ENZ.
168 - Telefoon 12916. GRATIS ADVIES VOOR DOE.HET.ZELVERS
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BouwbedÍilÍ P. de Vc
Een jonge, energieke ploeg. Bouwt vakkundig.

kalkuleert scherP.

Voor verbouw - onderhoud, tenovatie en nieuwbouw.
Bel voor een vrijblijvende offerte.

Bouwbedrijf P. de Vos
Noorderdwarsvaart 109, 9201 KH Drachten,

Tel. 05120-12783

6e&a,ssage
PaÍty, Bowling, Zalencentrum

Petit - Restaurant
Noorderbuurt 59 - Drachten - Tel. 16929

Voor al uw PersoneelsÍeestjes en bruiloften,
zalenaccommodaties 20-350 personen.

7 dagen van de week open.

l.aEleF:Vsr
fbges€nice.

BreedaesortiÍnent
L.í{c Wst 9 - Drrcilen Telel@n

De BoUcr 18 - Tclcíoon O512G23399
fu*qd estomoilcbedrïJ' lddnc prlpen

Het speciale behanghuis van het Noorden

KRANENDOITIKo"
Zuidkade 5 - Drachten t.o. Hema

De Dracht 78- Heerenveen OOK lN
Groentemarkt 4 Leeuwarden VERF!

WOUDA'S GARAGEBEDRIJUE}I
Noordkade 105 - DRACHTEN Tel. 05120-10594

05't20-14440
05123- 11160

UW SUZUKI SPECIALIST
ooK vooR occAsstoNs

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS



Sormige enthousiaste auteurs gasrr zelfs zover, ze te betltelen
raet rf snoepgoed- of suikergoedeitjesn.
De kleur van d.e tere schaaltJes is nrachtlg roze ; híeron
staan slechts een pasr donkere vlekjes en streepJes.
Belde vopels nemen een deel van de broedperiode, d.ie een
klelne twee weken 1n beslag neemt, voor hun rekenlng.
ïÍat bli de sperrende- d.1. rnet rird open snavel om voedseL
bedelende jongen, ilirekt 1n het oog soringt, is de oranJe-
rod.e kesl .
ïn het veld valt de spotvogel vooral op door zip za$g, deze
o"dt erg lang aangehouden en is erg lastig te beschripen.
et j-s als het ware een potporlg van lied.Jes, eesr reekg hoge,

neldere fluittonên, ve:rmengd. met i-mitatLee van allerlel
andere vogelgelulden en af en toe cerr paa knarpend.e gelui-
den (dlssonaÍrten). ïn Llnburg hebben ze hem waarschltslilr
dasom de karalcteristieke naarn Allerleisángerke gegeven.
Tiilens het uitbundige en luj.tle geJubel, waarbij geregeld d.eIt detteruuie rr roep na€rr vorên komt, is de brulne sneb wi'rd
geopend en kan men de fe1le oranjekleurige binnenkant
bewond.eren. Tussen tle beclri'rven door wordt ilverig jaeht
gemaekt op ínsekten d.ie zich schuilhoud.en tussen het
geblad.erte van de boomkminen of opgaanrt hout.
fn het na Jaar wordt ook wel eens een besJe gesnoent.
Evenals de cleftlee rrwielewaa.lrt vertrekt ook de spotvogel
laet uit tropisch Afrlka, want d.e meeste exemplaren komen
hier ln mel, en in auqustus verla.ten d.e meesten ons weer,

Het is waarschiblift volkomen oye?bodig, rr aLs vogel_liefhebbar
te attenderen op de vogels buiten in rle vrieskou., d"a"o,
vertrouw ik erop, tlat u hen nlet_ve3g-eet.
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\[e kunnen elkaar toch niet
zo blijven ontmoeten.

6êdtrE en-fird

Itauleer Je rloor de eerste keer als tan4l,loen êlndigÊ-ln het
klassenrent ?€Ë een têntoonatelllng dan-krtjg Je veel raarde
rlnq,zeker al9 het ls gelukt o8r een 'groos rsartploenr te ver
;Ë;:D-G-vè6fágen tcaforoen vlndt he€ meestal nlet zo leulc
naar dl,e denkt weL dat itJ epde vglgende keer weer bl1 zal
zlJn.lÍal Je het raolgen<le Jaar weer'ln-de pr.llzen,-dan I's de
gróà áie-eat pracn€tg vtndt al wat klelner.llet derde Jaar
Ë"rryïoor-r"reá fs elóenlgk al-nlet lerilË meer.Je fhoortl
ae ïéifi"zerJ aenientí'íat áou dÍe Offer.,€oèh voe*_en,zou het
allenraal $etr sulvere lcoffle ziJn?'Ik heb beillst'geen S9h9f
*"* "p voedtngsgebíed'Íedereea-qag on 9fk-1no1e1t-btj mlJ ko
ner.r kilke* mr-vást te stellen wát-en hoe Lkihet doe.Het enl'
ee gèhËfur dat 1ïc heb ts er veel tljd tn steken en-daarblJ
Ís áe regelmeat zeer belangrtjk.oín in de toP m99--te- kunnen
draal,en áoe€ men Eatur,rrltjk ook wel een goede kLJk hebben
op,de: kleur'het fornaaat eá tret tlpe-Dle kUlc op- de vogels
iá:'eerr aarrgeboren elgenschap'Je hebt het of je hebt het
nfet.$€l fá free zo dát Je veel kunt leren van entaren kwe-
kersrDËar ate Je tret ntét zlet leer Je het noolt.$rat wel e1
ke lnreker zelf-kan regelen 1s de tiJd die hiJ wanst- t"e be-
steden aan zlJn v.ogelá'orn nu een beála te geven welke ttjd
ik am nlJn vegeis-'besteêd zal Ík een opsorrnLng gerren van
nríJn werkácAemá.alle dagi sta 1k om 6 uur naast miJn bed ora

el*É ge.verecrgi.ng van de vogels te beginnen.Het kost mlJ
êan ongeveer fOnfn.om de vogele |n de broedkoolen elvoer en-
aaad té \rsrstretcJcen.voor de vollèrevogels heb lk ongeveer
Í3 mdn,nodiqr,'s Mtddags worden alle vogels nog eenC gevoerd
zqêat 1k rear 3 lclÍertJêr bezlg ben. rs Àvonds,cm oígeveer
h6LÍ & vsrversl tk het r,a@r'koatroteer de nes-ten'rlnE de
Ícrgerr "êrr hs{rd Ík n#n lqte^elíboek Pfl^.Dlt kgst-nlJ elke a-
iore ongev€etr I rxrr.voor lJc naar bed ga máak tk het elvoer-
tje reooi de v<rlgende dag klaar.Dlt kost mLJ oolc weer onge-
r,,eer ea half urrtJêellotden al deze ,ËJden blJ elkaar ge-
tËIdde blukt dêa Lk per dag ongdveer 3uur ín de weer ben
rooratJa vogetrs.op de donderdagavondên ben 1k nog eens on-
gpv.eJ,2r5trur ttr de eeer met het schoonmaken vëm de broedl-
Éooteo.záter:dags beÍr Í.k een uur te*lJt'met de schoonmaak van
de volttère.Per weelc bêsteed Ík dus ongeveer 24 uur aan
ni.Ja-voEelrr9o rreken per Jaar.TiJdens de vele tntrtJes dat
tk ret ntJn zebravlnken bezig ben. lrcet lJc vaak f-enrg denken
a66 de afgunstíge.reactles dle lk soms hríJg als lk weer
eelg ln dá gttJàa Èen gevallen.Ik denk dan:rZouden ze wel
rÍêg raË t* errtoos glrer heb?rDlt tÍas voor nLJ eeB rêden om
nfjr ovcrfp4nztngps eelrs vdor u oE pq)ler tÊ zettêD.

i.qllfurbt
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Voor al uw
VERBOUWINGEN

BouwbedriiÍ
Jorritsma b.u.
Burg. Wuiteweg 62
DRACHTEN
Tel. O5'l 2O-12316
oí O5157-3241

(sinds 18801

lOO jear JORRITSMA
toch wol degeliik'n naam

NIEUWBOUW
RENOVATIE en
R ESTAURATIE

Tectyl t.L.
station
Hoofd-dealer Drachten
en omstreken

YOOR AL UW
AilT'.ROESÍ 3E'ATDEI.'TG

De Bolder '10 (lndustrieterrein) - Drachten
Telefoon 05120-22112 b'9.9. 23531

Tevens het juiste adres voor
al uw autoschades.

* Wil ha}*iea betcl, hrord cr !r*cl
BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

GOSSE TIOELKER
Winkelcentrurn
De Wiken
Drachten
Tel. O5120-12751

kies bewust voor
een eigentijdse

kapsalon

Dames, Heren- en
Schoonheidssalon

Jan Veldhuis
Burg. Wuiteweg 18
9203 KK Drachten

Telefoon 05120-13583 €gibítlstra
boek- en

\ 
t"ntoorboekhandel

Buitenpost: Kerkstraat 19 - 05115-1309
Drachten: Winkelcentrum de Drait - 05120-18322

CAFE PETIT RESTAURANT

't JAGERTJE -ranp BoLTER

Stationsweg 231 - Drachten - Telefoon 05120-
16192

- altijd goed-

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

\ryOUDA 6iiX[ïS; 
46 - ter 13785

voor Vis en

DELICATESSEN
NUU'BEKKEMA

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



Gaatuverhuizen I I
of neert u tets te tlulstr.Cl-t..]rten
vervoeren? #àffit?fl:X

de Hemmen 9, 9206 AG Drachten
Tel. 05120-12419-10625

Ruime keuze
in Manou-

klein- f_{l
assortiment
U slaagt vast

in de

,,ROTAIII
BOETIEK"

Stationsweg 113
Drachten

Tet. È51N-1M72

Voor al uw REGEPï|ES EN BRUILOFTEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM
,,DE OPDRACHT"

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

Bel. aanbev. L. Hoogeveen

TELEVISIE
KleuÍ en Zwart'wit
V id e o.a p pa ratu u r

HI.FI APPARATUUR. platenspelers . bandrecordeís. kleine elektr huish. apparaten. gÍammoíoonplaten

RADIO
VAN DER MEULEN
Zuiderbuurt Promenade l5
DRACHTEN Tel. 05120. 12352

(d?, GEAUTORISEERD

ffii::ï","."*","*,

M
;.$

'fl] HOGEVEEN ErcEN sERVrcE

WASAUTOMATEN -

KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS

Kleine Huishoudelijke apparat€D Van Haersmasinget 14, Drachten
Lage prijzen en snelle service Telefoon 05120-13070

Ii


