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M E DEDE LI NG EN

VOLIEREVERENIGING

f)raclrtster

\bgelwrienden
Aangesloten bij Ned. Bond
van vogellieÍhebbers

$
.:$-

Spaqeryreglk,d{treft,
deRa5obank
zitomdehoek.
Bekeken sparen scheelt veel rente.
sparen kun je op tientallen manieren.
Lang sparen, kort sparen.Voor kinderen
sparen.Voor een hurs sparen. En overal
ztin er apane voordeelties te behalen.
Daarom: eerst even prat€n met
de Rabobankl Want dat's
vertrouwd.

!íant

HabohanH trl

Í

TELEVISIE
Kleur en Zwart-wit
Video-ap paralu ur

HI-FI APPARATUUR
. platenspelers . bandrecorders
o kleine elektÍ. huish. apparaten

.

g13mmoÍoonplaten

RADIO
DER MEULEN

VAN

Zuiderbuurt Promenade l5

DRACHTEN Tel 05120 - 12352
(*r
GEAUToRISEERD

ffi ï,:::","."*".*,
Snackbar - Bar - Restaurant

Hèt adres waar u altijd welkom bent

,,'t HOEKJE''

Voor een hartige hap
Of een drankje aan de tap
Fam. Nicolai

Handwerkerszijde 116 - tel. 15464

.

BOOMfr(WEKERTJ
DE HA/AN
Drachten, Oudeweg
- Telefoon
168

BOMEN. HEESTERS. ROZEN ENZ. ENZ.

12916

.

GRATIS ADVIES VOOR DOE.HET.ZELVERS

l,

volrËREVERENrcrNG,

orhtst,n

V o 1,tlwienlen"

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 14 maart 1973, nr.124

15e jaargang

- 1986 /

Redaktie-adres

1987

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

Bestuur:

Voorzitter
2e

Voorzitter

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

J. Zorgdrager, De Warren 59, Drachten,
tel. 05120-18194
J. v.d. Heide, Langewijk 53, Drachten,
tet.05120-11928
J. Veenstra, Voermanspad 56. tel. 05120-10210
W.J.T. Vermey, De Leppa 36, Drachten, tel. 05120-17242
H. v.d. Tuin, Blauwgras 71, Drachten, tel.05120-2ffi
J. Harsma, Wilpsterend 23
K. Meyer, Noorderdwarsvaart 15, tel. 05120-18713
W.J.T. Vermey, De Leppa 36, Drachten, tel. 05120-17242

Lidmaatschap Volièreverenigin

f

35,- per jaar. Jeugdleden tot

g:

18

jaar:

f

17,fi per iaar.

Betaling kan plaats vinden bij de pennÍngmeester, door storting of
overschrijving op rek. 30.90.10.012 Rabobank te Drachten t.g.v'
Volièrevereniging.
Of op postgiro123 38 39 t.n.v. Penningmeester Volièrevereniging
Blauwgras 71, Drachten.
Leden ontvangen tevens zonder b'rjkomende kosten: Het prachtige maandblad: ONZE VOGELS, van de Nederlandse Bond van
Vogellief hebbers.

Stichting
"Gebouw VolièÍeveteniging
Houtlaan 129a
Verhuur van dit gebouw
voor vergaderingen en
verenigingsavonden
Te bevragen bij:
Hr. R.S. v.d. Zee, Moezel 103, Drachten
Telefoon 05120 - 15067

"

HtJtztNGA

Tectyl t.L.
station

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

Hoofd.dealer Drachten
en omstreken

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

VOOR AL UW
AilT'.ROESÍ BEHAIIDELiNC

3;E8,tÀrzAAK

MAITRE-COIFFEUR

POSTMA

Tussendiepen 63 - Drachten
Telefoon 05'120-221 12 b.g.g. 23531

voor betere haarverzorging
Drachten, Stationsweg 1 14
Gorredijk, Hoofdstraat 16

Tevens het iuiste adres voor
al uw autoschades.

Voor al uw
VER BOUWINGEN
Langc W$19 - Drachlên Teleloon

AUTOMOBIELBEDRIJF

M,N.v.d.TOLb.v.
Tel. O512O-12316

oÍ O5157-3241

Official FORD Dealer
Drachten - De Roef

19

Telefoon 11165
lOO jaar JORRITSMA
toch wol degeliik'n nsam

NIEUWBOUW
RENOVATIE en
RESTAURATIE

TAUNUS-ESCORT-CAPRI

Voor uw verhuizing naar

HOLWERDA B.V.
Drachten - De RoeÍ
Te1.12157 - 15760

Bekkema's
vishandel

Noordkade 27
Telefoon l20g7

VIS
EN
DELICATESSEN

23'Torenst'aal22

Voor al uw RECEPTIES EN BRUILOFTEN
GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM
,,DE

OPDRACHT"
Stationsweg 150b, tel. 12027 b.g.g. 13129
Bel. aanbev. L. Hoogeveen

ir'

Ultnorllilng

voo:

lct

blJroncn
van d.c hilan vcrgril,crlng op ]O JanuuLe 1987 in hct
gebour ren êc Eoutlern 129s tc ileohten. Ilc evonil bcgint
on 2O.OO uur ca dc tgrnil,r Ír slg volgt.

r

0Pcnl.ag

-r.Ëcilcilollngca ca lngctoncn stultcn.
= Tglrlrg vorígu vrrgrêrrlng.
r lcllng oycr llcurkanr,:rtcl dool dbr. f,.SulobÍcr.

I

Pluza.

r, velvolg 1osl,n6.
r Yraag cn tenbod,.

r Bonêvn1g.
* Slultlng.

.

Zoale ïI alet 1r hat oae alct gclult or c.n rprcler ov.r
Grotc Inrllctcn ts lrlJgcn. llJ blljvca trct probcrea.
l[er erulca ven ile lcaLng yrn dbr. snrsbrea hct volgpaèel
wlJ vcrroelen êrtlcurlanerÍ.e krelcle ou ilcrc avoail trec
of naer vogole.ncc tc Deaerr goilat aea ile hlna vea ilerc
vogulr ile lcalug 6rhouëen kan rordtr. Dê vogclt bocrcn
allclrer gcrn toDDcg te rlJn êr Eogrr ook llnil,oro turecn
rlttcn sodrt bct vrrrèhll bctor u!.t kont.
lÍ.lJ .rerroa U con lccrlruc evoad, toe.

.:t:.r.

i ,: ..

Ítr het teatoonrtclllngn relrocn rt rcar btjng opzit .vcn
aéa or,grzlobt^.ven dLegano dlc op rndere tentoonttalllagen
glng vertc genvoor{,lgË€ r - :'.. "'c'Elstrlcttentoonote1I.1ngteEroetetenouile3
Eler,bcbealdc tnee ledel een Sonilstsruls naneltJk rthr
R"$.v.d.Zee ln ile Etaonen kleurkeae:rlee cn ilhr f,.ttelJer
net een troplsohe vogelr. tevern weiltgp fT,,tree Boaileneilalll,ea gesonnen door E.$?lnrtet ên X.figlJer..
De overige leelen ille op desa redlatriJcl nse êed.en behaaltle
goeite reeulteten gezLea het aentEl verentglnge prlJzen
o4lp., verent

ilet

gewonrên rcrd..

d,lstrlct tsntoonstcltln6; fr, f"**or"w*"" êe aaagkanr
arlee ond.er gebracbt raten rerd, tl.e llerbÍJ prÍJs btJ de

Op êe

EerzerE geïo;nnea door tÍ.TernelJ.'
|lt$itene il,e Ecr-qtshov ta Ieeuwarêeu rerd'ilbr $,0everlng
Eoofêgroep kqlrplqgn btJ de grote parkleten.
,:lI.le rinpeare .-v.94qf êl:r,,qlaete- nognaale.van Íeite gefe.,llclteerd nct bet bghdl,lde',rseultaet. :: -;':'"

:
De afgelopen

. l-.-:-.-..:..-.-,
Letlenetanil

v{Jf, Jaar eobonnelt ons le<tent:al stóettg

ronilde155ledens}anilop1-1-1'9&T;.íe1J21óaea
ssêtvaJe t0 .Jeugd.Leden.' ïn dtez€ stalrd. le, nogfel verend.erÍ.ng
te brangel. Geef ELs ltd. een nienrl:til aan d.en at.eunif]E
verenlglng en de Sond. Ook ile vogeïaport la'blermee
gobaat, 1{tJ zÍen 6rac6 dat hÍe:riloor bet leden bestand
poaltief 'botnvloed. yordt. EiJ voorbaet d,cnk.
Opgpve biJ Ur georetarlsr J.Veanatra Voeria,nspad 56 Drt.
oaao
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In ilit klubbladt vl.ad U rle ecceptglràtabrt voor het Jaer
1987. It kunt iloor enel betaLea onse penaingoeebter veol
vek berpe.rsa. Uttert"tJk lleart venracbt btJ Ur* batclLng.
bLnnen te krlJgen, Bij ilcge alvaa.t bsdÊakt.
3fJ te lete betallngea rorden etra.f ea Borto kosten'l.n
rol
kealng gebrecht.

!008Iof Dr[.
r-a-l-a-at.-a-i-.

Sroedselzoan r86
het *l pne€D $area ile rdsultsten posi.tlaf. Ook êe
-Ovcr
lnbrcng na8r onge tentooastellÍng res hl.erd,oor goed.
0ol tt baê er goeite hoop op g€y€stigil oG j ?O vogeJ,a.
Ín tc rturg!." Iloor irltbrcldÍ.ng van niJn brosilkool.en
koa,1k ln totael 16 broeilparen hulevcstotr. D€ grote
vluobt rcril aohtrr ite heatt gehouiten voor ila Jonga
yogel.e. Dcre zet lk necgtel let egn eud,e nan ln rlá'vluaht
on zod,oende aog uet biJ te Yoctgn.
Ilc cergtc roadc rat voor niJ goed. ! 25 Joager op etok,
sl.a aloct Je vet. Ook ] Jongs ltsarda vsren groot en
drer hg{l t& nlja zlnaca opgerat.. Ds 2a ron&c vqrll-sp
*1 rret stroever. Door,tonperatuu* :rl.sseling gir€pn veel
Jongpn ilooèltussen rle 4i1e en "loite dag. 3e elsrde roade
glng Íctg beterl DBu nlJn aenlng kon $c dan verder
la ite tiJdl en tla tenperetuur worrlt aschter.
á,rn het elnil vra hct-broed,geÍ.zoan brrl fL 45 Joage vogeLa.
ldaar óoor nrllte gebrek rtt Lk geaooiluaakt scn gêdêêltê
te verkopgu. fair Lrtcr bLeak nar tllt ulet noó1g,
:
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na ile vgliêntle veel van nlJu vogal.q
gug,,tLggen. Ile 1oI rÊ3 er sf. Ib verkoobt uog

Er s*{1Íen

.gL.I1

d"

Eat vogel.e
".
.ea hLelil la totaal 11 kaaerXeg ovari Ela:rvan aiJa er
1O nner- tle tcntooagtelllag gpïcact. tloch kredli lL ile
. ,, . kootrts vaer ea ben au d.rrrk bcalg niJn vogelbeetenil reer
.li.
.-:.;:!.
pelI tc braag€n. 0,vor 10 vcken begint he!,broeilaelzoen
,,.,;r..gP
'l-,..."r1alrser lnzlobt ts koton. S€n ertre stiuulens door ong
10 Jartg bectecn on &a goeit nogaLlJk voor de ilagl te
konca oB onre JubileïÍà tantoonstelllng.
:i1;à
'""8êO lk gezagË on S0q"vogek neer de tentbonsteLlílg ts
;:i:t-; b3"trgen? lÍlJn ueile bestuuraLlê ze3. niJ er veL "ean
:ir^,''..:: herrinncrea, luki het nlet 4an hsb lk tooh
lfJo b-9et
"', 1,ïr$"t

4.,

gedaan.
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EtJn er nog lcitcn ê!.e verenlgings kooLea ln b;1g, bezít
i.'..!r'he&ban? Deze cohoon inlcva!6n. Feent II oven koatakt oP
.,:.
r.,.,..* Eet'- E. l{e I J er
.',i,ÉS6t êà ranech*f vaa elgen lf.l[. ksolaur,.rord aanbgtolcn.
'irips'ii[i1àtgte ?5 aÍeure koolen van ile vereglSlng. g$i$
*r '-.ss3tocht. -tr uorden ln ee:rgte lnstantle 'g,rto nÍcuue
, r','Ëooien aaagekoobt door de vcranl.gÍng:. BÍJ het beetnur
o
kunt tr rel tr rcoht Toott aêrcass[ vaa ].sïc?anolsta.

t,

t.

..

i".'
l

I

t,

:':
a-a-a-a-a-a-a-t-a

::.'

8lagen bssteLl'en.

.

Ecoft II nog 6oen riagen betteltl of noet U h'ég,.biJ bestellen'
iloe het d.sn nu. l{et opgpef van krecknuonet eR blJgepart
geLê en rLngrneat. I{ecnt U evon oontsct op net l.Yclocl.J
lepge ,6 lrt. telefooa 17242.
.

a-a-a-a-a-o*a-o-a

ISr onae JaarLtjkso teatoongtellLng ríeer aobtcr d,o nrg ls
vol.gt hler sen klein verglag van deze teatooneteLllng.
VfJ kunnen teng sLen oB een zêêr gealeagd,e tentoonotelllng
ïaar zowel èe beaoeker eLe ile Lnzenêcr een goede oolLeatie
vo6e1e kon aien. Ook ila lrrbréag ysrr ilc lrlozaÍk klub lÍoord

poritlef geuarkt

op dcze tentoonrtelllng. 'Ovcr
cla keurLngseleg hunncn wÍJ kort zíJn êezp Ls,EêGt Boeltlef
verloBen. Ook êe spbouu en af,braek rt's; aLs vaaouês ea rlJ
llJn tltegene ille sloh voor ElLes lngnaet lrebben Eeer
ilankbaer voor hrrn neiterarkl,a6.
Ect aantal bezoekers verteonde dit Jaar.oen,gtlJgenêe llJn
vaardoor ileze tentooastelllng o9k flnsnoleel- posltleg
efgeeLoten kan rorêen.
flanone het ![.1!I.,..lgautrrur lft;Y. ernelJ.

heef,t
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Terbrrur,
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Yoor verenl.gi4scar bnrÍdapeel' .d nee| g_e,tr9uu-i13, Eet Julete
adreg voor aen g:eaLaegile nltlèi,g gf a39ni1. T9-qï Lnltcbtlngen
kunt, U gloh wanden tot R.!i.y.d.Zêe..UoereL
Ort.

llelgfoon
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Ect bertuur ï.trrt een leèer :eS yoorspocêlg en rporfirf,
í9g? toe. Yoor Leilcr ecn gocil krrscksclroea
tot 1.,:;,.*
en
,_.i
.. ,t
zÍeus op' onrt vcr6têcrlngoq .a'onss 10 Jerig€,ïubíi"Ëil|,
tsntoonrtollía6.

i'

D. tentooortellïngprocl l'e voor oDsc vercnlging.ïo?t
voorbiJ. Itder bccf,t tlJn steentJe ve9r,'bfJgr{reggn aa l.g
La alla optlohten gcrlregd. fu de tftd rc€t aankont ou
nlourc vogelr tc lnrckca (vroeg broeiler not rrnntc) etJa rlJ
$lueer bcalg net Êe.tcntscmstclllag oyer hot Jaer 1987.
ïe probercn aovrel,rcgall.Jk vogulo op.,rtok te krd.Jge,q,
' . yrt de kculc srt ErkLelÍtlrcl nrakt.óu,êe Julrte 'vogrls
ln tc stuuca at+T. o!!c T.!iq,. In 198? beaft orse vcrcplsíqg
het l0 Jealge bcrtlqn ilus ceu ertrr gtlnulans on ro6cle''

i
:
.
i
t-

,

ln te Ëturàn,

: OoL hct',bl8enLeeren

van aadere eyea€nenten Ln oac I0-rte'
rrtiea
voor een fesgt:1
. ... .
l_::r
cvoa0r fÍlnbeaockr lÍaletodel e,ítrt1 beroek êaD oD6e ie!gederÍagon ca brea6 brt arlr.vor.D. tÍlJ lckencn op U,'
:

.

yoot iXlt Jrer atJa ah voIgt;.
]0 JrnuerÍe lpdcavergdbrtag net ern rpreker.
Fcbruerle Jarrvcrgedertag.

De vargeilorin6ra

Scptenber Eerfs tvsrgeilorlng

OktobcllentoonctclLtngrvergaêrllag,:i
lÍovenbc I fcntoonatollíng.

nfgulc

'Jaa1,,oon êaÍryêlg

hcoft gguouga kont
bet aleuve brocêraLzoea ook Lnaioh!. Br llJg"deEa raqlccl
nog tuac gxotc teatooaatellingen te yeten àa bonêsebsw
ts Broda cn ilc G.O.!f. rcilltrlJê tc Eooq€lare.
Elarra le bet cabt gubeurd nat.hot eeizoeu 1986.
ISU ls het reer eao o[s ile kyekerr vao ilq voge]?,èia...
ilcze teatoonrtelllagea nogeltjk Es,ken. Er slJa cT raed,s
Bu bet.

itlo tle cerote

Joage

al

hebben Llggenr dtonk aser

ae.E

de parkieten kreksrs ËD tropen kyckelE.
!ê rarn broeêcrr oaêer ile keanrl"elmpke:cE zuLl,en au vcl
bealg ztJn uet'bun voorbercfulldgcn v.9or. bEt egLzoEn.
Da keohel le rs,! êe ilagen soróen rarlongd ea d,e vogel,r
vorêen ln ile broe0coaêttte gebraeht. l{&&,t ilonk 6r oE
ils aatuur lsat sloh gcileeltellJk ilrlngan Daar nlet la el1os
De.:poppan noetea rcl de locf,ttJil bebban op tot breedlen
ovêr ta gaan. Ook ile Dannea aoeten in cle oondltts zíJn,
Eat bltJkt elk Jaar veat dlat vogels ill.e naat êê tentoono
rtelllngca riJn gercest cr lenger ov€! iloen ou Ln ..d,e
Julste aonêitlc te konen êan êtegcae ill.e rre thul.e .
gsbouden hebbea. I& boef II niot te vertellea boe II
noet bendclen on lÍs vogels la ile goede conêltLe te
krlJgent EÊat er zlJl rel aea aaatel. Buaten èie
aiet te veek herhaalil kunaen rorêan ilus za1 ik niJ
bier toc beperkcn,
Seem d,Le vogele ille toed gozonf cl.Jnr d.ue cen hutd,
kleurlge buik,ge€n blgurc of vlekkcrlge kleuran.
Inet ook op d.e artenbal.iag ileze nag nlet plepea.
l'lg de vogel let yat ean do vette kant 1s nooten re
nlet gaen bêglntlÊn eat tlc yogels tê ver&agpr6n, popp€[

lunucn bcet rrt vrt grbnrlten blJ bet brorêcn. Dc laanrn
noctra dtrt tc vtt rljnr trr"t hct"rprirt roort ..gi
orn goodr bru lr nÍot yrt.
0o& bet folurlt rtlcolt eca ror, trclnc voguk t
g.c!
"r!
vogrle ven f,ororrt. ook d,c rancnrtcrrlag ven ilc krculca
Een

problclcl gtyon, ilcnl lrar mn iatenrlof lul

lutcàtlcf. Dlt gccf,t Dcet problclcn.
Ovcr bct vocr rorilt ilr lretrtc tlsd g.nocg guohrcyen
cn ík nocn ran itrt cen Ícd,lr blcr toor rrn cÍgrn riJrtron

Ía hoeft.
zo dtt ïrrotr oaÍgr puntcn',0Ír blJ bot brordcn vrn Dclrng
runncn riJn. II alrra ccn gocil brocihcÍrocn toc rcnrcad,
laat Ík het blcr nu bÍJ.
.

U.J.p.Tanrt J.
t.t: .-.
a_a_a_a-a_t-r!,

r_
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:

yrn ilc eeretc cn hrucilc bcetelrlng lr blnaoa,
0err kunt u rfbabn biJ l.TerociJ .r,cBra 16 te nr*óltca
Dc ringsn

of op ile vogclnciLtcn.
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Bodra voor: Kamei en Zastrow

spoilers

Pennzoil motorolie.

kapsalon

G.F. Dllkstn Jr.
DepÓt kerastase

Staiionsweg 50 - DÍachten
TeleÍoon 05120 - 19009

Vrijbliivend advies en inÍormatle.
TUNII{G

.

SERVICE

.

ONDERHOUD

Zuiderdwarsuaart 78. Drachten.

*

SCHOENENMAGAZIJN

- ParÍumeriën

verkoop van haarwerken

Maar ook voor: Betaalbaar onderhoud Bougies en contaclpuntsels.

KAMSMA

Voorbeeld voor
ROilgnStOCh kwariteit:

*

v(xtr kwaliteit
z0rornoe

ge

Ons roggebrood is een specialiteit.
Recept uit 1890.

I-

PROGRSSIVI

-

het optimale brilleglas voor
scherp zien op iedere afstand,
zo aangenaam en vanzelfsprekend als vroegeÍ toen u
nog geen bril nodig had.
Laat u zich door ons adviseren.

De brood- en gebaksvakman

ZU

IDEABU

U RT

20 DA AOHTEN

ÍrnrllinanranratoÍ

en -verhuur

.ITE
SCHI LDERS- en BEHANG ERSBEDR IJF
BOORNBERGUM
Jouke Jochemwei 3 - TeleÍoon 05126 - 2394
Werkolaats: Íine Talmanstraat,Drachten.

ERWARMINGSBEDRIJF
EENSTRA B.V.

I
I
I
I

FIJP' B.U.

de Bolder 1 Drachten
05120 - 12e0€

AANLEG
ONDERHOUD
SERVTCE

STORINGSDIENST
DAG EN NACHT

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
De Bolder 28 - Drachten - Telefoon 05120-11953/20@5

pa I nonar"artbedríjr,,HARMONIE"

I.<___=--.

ztE FRtEs/,Á, tD ZOA|-S HET H@RT, WELKOM AAN BOOBDI

,,llatnonb" dt rrOta' te huw wq g€zdcclnpa,
Am;Wen, enz Ruim Ëlw erumtg.

Fmt

UW

ICOB

KJIsQa. Tel.

6ltulZZSt.

BOEKHANDEL

DEEL VOOR DEEL VOORDEEL!

BBOUIPEB'U
t

meerderu kercn per jaar hebben wii
SPECIALE AANBIEDINGEN

kunst€port{atuur{andenryolken

íranro deintie - noorderpromenade
DRACHTEN - tol. 12191

aan

TEENSTRA

beddif !rcman,
electrische installaties
brand-, inbraak- en
techn. alarmsystsmen
dem. ruimte beveiliging

í^r;';d

Vr,

MACHIN€ EN STAALSOUW

NooRDERDwARsvAARrlTr

ffiii:ïiï

?:tJ#&ïàï',ït

Voor: hout - gaas - sierblokken - zand - cement - verf
alle bouwmaterialen - hang- en legkasten - blank
houten meubelen - wandvloertegels - parket

'n Dijk van'n
wandset.
ln blank eiken of

-

ORACHÍEN

TÊLÊFOON 05120.17857

DOE-HET.ZELF BOUWMARKT
Noorderdwarsvaart 21
9203 CA Drachten
Telefoon 05120-16300

E50

leverbaar. Zoals hij
hier staat meet hij
255 cm br, x 195 cm
hoog x 53 cm diep.
Het front is van zwaar massief eiken. Let eens op de

fraai gevormde toogkap.
Werkelijk'n plaatje voor 'n tegeef-prijs.

enz.

Voor al uw RECEPTIES EN BRUILOFTEN
GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM
,,DE

OPDRACHT"
b.g.g. 13129

Stationsweg 150b, ïel. 12027

Bel. aanbev. L. Hoogeveen

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

Voor uw vakantie en zakenreis.

AutobedriiÍ'Uan Eyck
De Gestaalde Perfektie

Official Mitsubishi Dealer voor Drachten e.o.
De Hemmen 17, Drachten, Tel. 05120-'16126
MlïSUBISHI Motors Corporation

Ook voor bedriifwagens.

ERWARMINGSBEDRIJF
EENSTRA B.V,

I
I
I
I

AANLEG
ONDERHOUD
SERVICE

STORINGSDIENST
DAG EN NACHT

ire- e n ve rwa rm in g si n sta llaties
De Bolder 28 - Drachten - Telefoon 05120-11953/20895

S a n ita

*

.flii h.tÍhGn beter brord en bartcl

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

GOSSE TIOEIKER
Winkelcentrurn
De Wiken
Drachten
Tel. O512O:'12751

H U tz tN e
bouw- en aannemingsbedrijÍ

klaver bv

A 3JE3,t^ï. }AAK

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

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

Heren,

CAFÉ PETIT RESTAURANT

wilt u modern gekniPt
dan

b.ij

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

't JAGERTJE unp BoLTER
Stationsweg 231 - Drachten - Telefoon 0512016192

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.N.v.d.TOLb.v.
Official FORD Dealer
Drachten

- De Roef

19

Telefoon 11165

TAUNUS-ESCORT-CAPRI

scliildersbedrijf

iac. brouwer bv drachten

t

urtvoerdeÍs van alle voorkomende schilder-, glas- en
behangweÍken, gevestigd te drachten sedert 1921
van haersmasingel 5, teleÍoon 051 2O-12568 b.g.g. 1343'l

D. TALSMA

OR SCH OE N REPARATIE S
HET JUISTE ADRES

IlO

Pluimveevoeders - vogelzaden
Honden- en kattenbrood
uitgewogen is toch voordeliger!

RAAI

1 DRACHTEN TEL 05120

-12494

óe&assage
Party, Bowling, Zalencentrum
Petit - Restaurant
Noorderbuurt 59 - Drachten - Tel. 16929
Voor al uw Personeelsfeestjes en bruiloÍten,
zalenaccommodaties 20-350 personen.
7 daqen van de week

STEVENS.VIS

Eens geprobeerd

Steeds weer begeerd
ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkerszijde 114 - Tet. 14186

