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Aangesloten bii Ned. Bond
van vogelliefhebbers
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Bekeken sparen sóeelt veel rente. -N'at ;

lfant sparen kun je op trentallen -a.tieren. $'.--- f
lang sp_aren,kort sparen.Voor kinderen )#{ /
:l,rul,i:t ;::l#,ï.ru;ïmfn, ffifi
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LUXE SALONBOOT
Vaart gedurende het hele jaar.

Voor uw receptie, familiereunie,
personeelsfeest, vergadering etc.

lnl. en reserveringen:
Rederii Midden Friesland 8.V.

Moleneind N-Z 160 - 9203 Zf Drachten
Telefoon (051201 15453

ilZONatCn - get@dachaPpn' Douwblag

Staliomweg 99/ W6lêEin9Gl2 / Veíkap 05t20-12256 S.dlc. tElEA

NDAIDEALER
Voor onderhoud van uu, wagen

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

STEVENS.VIS
Eens geprobeerd

Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkerszijde 114 - Tel. 14186

schildersbedriif
iac. brouwer bv drachtent uitvoerdeÍs van alle voorkomende schrlder-, glas- en

behangwerken, gevestigd te drachten seden 1921
van haersmasingel 5, telefoon 05120-12568 b.g.g. 13431
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HooÍd"dealcr Dnchta
on omstÍ€kofr 
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Yo{'n'ALAW

^xÍÍnae$I8E 
tttDEfttc

Tussendiepen €Xl - Drachten
Telefoon 61n-221 12 b,g. g. 23Íil1

Tevens hst iuisto adras voor
al tnfl autoschadsa,

. .ï'
HUtztNGA 3JEË,1ï.ZAAK

Het goedkoopste adrés voor al uw:
Hengelrport - Vogelr - Visren' Aguaria' Voeders

Tel. 05120 - 16019 b.g.g. 15241

NOORDKADE 32 DRACHTEN

MAITRE.COIFFEUR

POSTTIA
voor b6t6Íe haawezorging
Tel.05120 - 13153
Drachten, Sationsweg 1 14
Gorredijk, Hoofdstraat 16

,: Voor uw verhuizing naar t

HOLWERDA B.V.
Drachten - De Roef 23 - Torenstraatu

.T.1. 12!á7 - 167W

l4erËzcn-
tlreservtce

nrpedácathrgil"
tGt .U..t9-Dnc'llm Íd.ÍooíEl2o-1307t,

CAFAVANHANDEL

'T Z;,UI D'
Vallaatsterend 25 ; ..:

DRACHTEN - TEL. 05120-2(ts'19

* lnkoop, verkoop en verhuur
van caravans

* Verkoop van occasÍon cdrdvans
* Alle merken vooradig
* 0nderdelen en reparatíe

van caravans '.. ,,. ,,

Tevens kunt u bd ons terecht op het gebied
van tuinmeubelen.

Met autoschade naar

HERMAN RAM

f,ric.tcrtrr.ffil Autoplaatwerk spuhsn.
mctffelen, zutoíichtspecielist,
inbouwstation voor Hollandia
zonnedaken.

TUSSENDIEPEN 49
DRACHTEN
Tel. (Fl1l - 148fl1,
b.g.g. 148?9 of 14901

.{.
DeW*eM

riidt stsvig dooÍ
trapl v€derllch! ,

op ëên'slerke fieis
ln eon elgentijdEe kleur
en wil geen pÍoblêmen

Kiegt dus 6.n

GAZETLE
(Op VREDESTEIN banden)

Bli: ; -.' 
.

FIÉT8E}IHANDEL EN FEPASATIEEEOf, IJF.

Fa. Wed. G. Smeding
Srrrbu'iiog r$, r.l.06l2qi2rc+ eeOl CL OËct tct

.f!l :trtvítl rt I I 1r! rt I rl í |t# l
tËzt.tt!íli

OCCASION CARAVANS - VOUWWAGENS
STACARAVANS
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IíUBI( dè rndore rloeitoíelrlng
Slecds moer menson onuókhên dê voordobn vrn aon kur*vber-

o rnorm $lêtk
. allïdvoêtwaím
. pJur natuuÍ
. pÍaklisch
. hygrónisch
. bÊlaálbaar

Ni€uwl Nu ook in wil 6n griis lgvêÍbaar

s
Kurk, Ênol on €oÍlvosd€ zelÍ te laggen,
Mêt onrg iaíenlaÍ€o ,,vloereruaring" kílgl u van
offi eon {sstunclig lógedviês.

Onze pnizon zÍn g€base€Íd op zelí
lsgE€n en halÊn. u b€6paaÍt
daardooí tiêntall€n gudenst

OllSïERHOfF Dol,SIJElP"
boÍd.riioudoga
't t4rosr 4d t.o. ds wrg naaiàblÉootddmnËn'
'r Midfier gêop€nd ol na lel. atsprr6k 05127-2270

Ook voor:
VLOERKL€DE}I

EI{ PARKEï

s. klaver en zoon bv

Moleneind n.z. 9O Drachten.
Tel. 05130 -11128.

Alneer dan 130 jaar ha degdírte ffi vorïqtda bouwadres

ffi nq sÍailds wn dynamiw;hlll

oeze 2+ 3"zltter. in leatherlook, is met recht het bultenkansje al ? 
^E::'lm;*:ll'**'lï"#'ï,!;Ï'H$,Ëitrekkeiljkquavorm I CYC.'
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Op de laatst g€houdlen JaarvergacterÍng ig er een

nieuw. beetuur gekonen. Door het aft:reilen en niet
herkieebaar ziJn van dlhr J.Zorgilrager ie tloor dle

vergailerlng als VoorzLtter gekozen dhr J''v.d.Eeide.
Verd.er 1e in bet begtuur gekozen ilhr R.S.Y.d.Zêe'

De aanenetelllng van het beatuur is nu'e1e volgt:
Voorzltterl tlhr J.v.d.Eeiile.

i

2e Voorzittert dlhr W.J.P.YerneiJ.
$ecretarie: d.hr J.Yeenstra I
2e Secretarisr dlhr J.Eersne.
Penningrueester : ithr Erv. d. Tuin.
2e penningmeeaterl alhi R.S.v. &.zee

Mat. conn: tlhr K.lïeLJer.
Ring:en eonmi 1{.J.P.VerneiJ.

: a - a -a _a -a-a - t _ a - r.- r - a -

C.0.l{i ueilstrijd te Roeaelare.

D*ar onilergetekendle uitgenodligd wes on op {eze
redatriJit te nogan keuren llikt het hen wel leuk

on hier iets over te vertelLen.
ZoaLs nenig een.ttêêt rorden door ntj ile zangkanaries

gekeurill meer ne d.e keuring clie drie tlagen duurcle

bliJft er geneog tlJil ovel on dan door sorn

Ínuense hsl te sycFFrtll en Je ogen uit te ktJken

ne allerlei noole vogels. Want op zulke tentoon-
stellingen zitten hele kleine vogels' kolíbl1-s'
tot hele grote vogelss arers.
Uat miJ in Belgte opviel rae cle grote verschelilenheiil

I
/



r.D ïl'ldleag voglrl!, Dc,mrtanten ven ile nrrrsen
ln ile a6art scrle cn'Ës Íno aerl.gr Dê nutanten
van de noruale rBresuron, llfatera, breuenl
gppenllngên sn putterêr .n*et,Íe overetetrbaar
vat er ln het vogeltfÈb ,lend ken. -,-

Zelf vonil lk ite vinkeu,hêt,mobl",eti, Dele.rárea.,
hier ln gebrecht voor ,een vÍnkerÍ.uedgtfiJd.
Ale. nen hier nletí,ivên'Têe,t êra-kort Eorn
retletrtJd sofre iiráead,'.oíer,. , ilfir_"a1Ê. àr;:,gooilê :

uitleg biJ 6egeven rordtr,là:hêt greheel,.reer.
interegeênt. 0'ok ile. .tropen rrren ^ tn grote ge-
tel1.6n aanvezig. Hier vlelen vooral de soorten
ult da rrrnêïe gebleilen op. De nooLate- aiJn en
br-{íven nóg alt{Jd ile loltiríerretr dap"d.e elgen

.,krr"gak van"dere vogela, !íaer de'ander": to"pro
,rrtan ltaÀl -À;l '.'-'' .rraren qua-kleuren heel inooi.',' -" r

ll net al. ken er gesteld.rorilen d,àt er op Barn.
''r'edatrtJil veél te rten l..e en hct bcgt de nsríte

yeard on culke wedatrlJden te besoekcn. .

.YcroclJ
at:

t

í:i'-..
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GLOST.ER CORONA

#k
'{c[it\5s-"

Goede plt

GI.OSTER CONSORI

Laagrerplge pit Te grote plt



I

De Glos.ter_kanarie.
Nu dan een veel gekweekt vogeltje cnder rJe liefhebbersvan postuurkanarles. Daar Oit vogelt:e neei gJ*kk"iijkkweeki,worden er jaarttjk" àuir"noen geboren.Er bestaan twee soorten, nl:Consort :dit, is Oe vogeí zànOer" r<uifCorona :dit is de votel *"i-:_rir.
Het' noet een ueer conpact vogertje zijn van ktei.n fornaar.De kop moet goed euuuïJ "*-li ook ii o* u"""àie. Dit laatstewordt door de kr+ekers nogït-*un" vergeten.Je ziet vaak welklelne Gl'csters'maar dan-hcbben ue een heel smar. kopje enborst' Dit is natuurrrlr- rt"i"*J'l fcut. o"-iol"i mcet, ronoen breed ziÍr ei: de 'rlàuger" 

-*oËten 
aan sluitend aan hettichaam gedragen wonden.H*t mc"t een :.icÀliÀJoiro.,, ruglijnhebben en het staartje *"ut Xo"t en snal zijn.Ock de pootjes zijn kórt, un O"-ài.ien net zichtbaar.De beverrering is la.ng,wordt 

-ecÀter 
geslorcn iangs het helelichaam gednagen,zonder pruize:.igheid en zonrier uit te zak_ken in de broek. oe snavài-il; heel kort zijn.Schuwheid is het 

"o" u""*rA.----
De corona d'aagb."un ro"*ïJàrrnisu kuif *.e'<e zuiver ronclmoet ziyt, Het middeLpunt van-Jie tuif is niet gro.ier danpotl0cdpunt' De kuif *e nl;t-ic groat zijn dat ogen en sna-veL ook maar iets areeaàti-"o"i"n. Groste:"s nog€rr wenkbrau_
ï:il:::ï:;ffi: her lezicrrtsveàosen xras er nier door be_ ,

De lengte ven diÈ vogeltje is cp.1l.5 crn gesteld. Op Ceshors zien we dat ze-ne""i.i-gràter zijn.rk heb wel cens gelezen ori-mËn'oe Glosten als gen mini-.Norwich moet ziei. wànnu"r-*"i"ait_beeld kan reallseren ziLnen behoorlijk soec. 0p de i;;;"L -oonc"êno,l'rà"Ë""c" heefrnen daat een gele_'toster kd"; zien die-áor.-"1*r.ufijk cpeen noini*lrlorwich leek en Aaz" i=gel rras si3;1r sr6:[; ]an:;,::cerr.reder k*eker rm#fJ.ost;;"-;;; ooàe u*n deze vogel.zo nu endan was het can 
3or< arineen-Ë*Ëi*""n.om deze vogel goed Èekunnen bekijken- I"t r*"oiiJ*ïi:iins hieruqi nos eèn paar aF-beeldingen van de kuif o"á u*,i'ctóster_cJr"ri."ix hoop daiik in het kort u rreer een indruk heb kunnen geven aan welke;:ïffi:i i:ffi3;: 

*o"r uàrc;;;-;; er op de Ti.s succes mee
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Illtnodltglng tot hat btJuonen vaa de slotavoarl
.i

ven hat nátzoen rged - ntii, ;'b ïhij'dag 27 urart
1987, Ile'ednvaug ls 20.00 uur en dle Dleets ls
het Yol, gebouv aan de Eoutlaen.
Dàar de verenlgtng iltt Jaar rtartlg Jaer bestaat
heeft het bestuut geneend, on êr een gerellige
avond van tê' naËen. Eoe'ite avona nrlling er ult
rel alen ault U let nerkon.op deea avond...::r', --i , ; , ,
De partnêrs vsn ain leder zÍJn natuurllJk ook. :_/. l

van harte relkon.
Tot rle 27ete 'naert.

rË r<r ; - i- a - .;ê a e.'r. r o - o - 1 o. r, - a -a - a -a-- a -

Zo als U rlet zit ons clubblad roer in een nÍ.euy
JeeJe. Iltt uoritt nogel.tJk genaekt.door d,e

atlvErteerdere ln one blad, daaror ilenk biJ
eventueale tn. of eent<open aên hul vant aiJ daohten
88n OnB,

31J voorbaet hertel{k danL.

Iet Eerhrur.



Contrlb$tiF.

Ur rcceptglro iE reer biJ U blnnen gekonen.

líIlt U onae pennlngrneester behulpraan rtJa en Uv

contributle nog overnaken a}e U ilít nog.nl.et geilean

beeft. Eet bespeart hem veel we:rk en rlJ betlenken

U al.vaat voo? ïIn nedewerkí.ng.

r-r-.-r-..-,1-l L

Eet bestuur wenst glle letlen êen dpo"tlef en gezond

'!987 toe.
Ook rtit Jearl proberen ve neer met zrn-alLen Er eon

goacl en suecêÊvol..Jeor van te na'k€R. 'Ala U op onuo 
3

Jaarvergailerlng bent €ierêêBt heeft U generkt ilat ile

vereniglng €t goedl vó'orstaat. Eet Leden bestanct v€lP-

toont een lÍohte etlJgtngi en de vetenÍ-gingsavonclen

worden goetl beaochi.
Eet konende geizoen zal ln het teken staan van ons

dertig Jarig beataan en ziJn hoogte punt vindén ih
onze tentoonetell-ing in [dvember,

WtJ hopen op eqn gpedle tentoonsÈelling, nea? het "

ie nog altlJil zo dlat dte l.etlen doo:r: hun lnzendlng er
een geslaagcle tentoonetellÍng van kunnen neiien. "

Eet beetuur.
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BLOEMENHUIS

E. STUIVENBERG
Stationsweg &l - Tel. A)681

Dwarswilk i04 - wink"l"tntrum De Wiken - Tel' 15404

Winkelcentrum Handwerkerszi.ide 106 - Te| 15575

Drachten

+ voor al uw bloemwerk x

HeÍen,
wilt u modern geknipt
dan bii

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

EIGEN SERVICE

WASAUTOMATEN -

KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS

Radio enïelevisie
Kleine Huishoudelijke apparaten Van tlaersmasingel 1^4' Drachten

ràË" priii"" àn rnêtÉ r!i"i." t"ffi

vervoeren?

Gaatuverhuízen I I
of heeft u iets te tlulstraEl-rachten

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

Voor al uw

VOGEL- en VEEVOEDERS

COf-drochten

VOOR UW VOLIÈRE
vier- en zeskant gaas
draad, krammen
dakleer, golfPlaten etc.

WOUDA 6ï:1[13; 
46 - ter 13785

V O OR S CTíOENR EPARATIE S
HET TWSTE ADRES



Snackbar - Bar - Restaurant

,,'t HOEKJE''

Handwerkerszijde 116 - tel. 15464

Hèt adres waar u altijd welkom bent

Voor een hartige haP

Of een drankje aan de tap

Fam. Nicolai

BOOMI(WEKERIJ DE HA/AN
Drachten, Oudeweg 168 - TeleÍoon 12916

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

Het speciale behanghuis van het Noorden

KRANENDOIVKo"
Zuidkade 5 Drachten t.o. Hema

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

ECHTE BAKKER W. FEENSTRA
Hoofdstraat 34 - Beetsterzwaag - Tel' 05126-1213

Eems 18 "Drait" - Drachten - Tel. 05120-11324

De Kolken 72 (De Swetten) - Drachten
Te|.05120-11910

'l Packhuis brongt oen rssorllmonl kars cn wun
atal unisk voor Oiachlen kan worden gonoomd'

Ecn Packhuis vol natuurPÍoduklon, wells nog oP

ambachlellike wilzs worden gêPÍoducooÍd'

Produklen, die ultstokond mol olkaar htÍmoniËron
en bepaleád zlin YooÍ sÍesr sn gozsllighoid'

Moleneind N.2.42
9203 ZR Díachten

Tel. O5120 - 2 22 00

boek- en
kantoorboekhandel

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

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

RAAI 1 DRACHTEN TEL 05120 .12494

Noorderpromenade 5 - Telefoon 05120-12369 - Drachten


