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lÍARtA

LUXE SALONBOOT

ijaat*arcn - ger6alachapgen' bouwbtslag

Vaart gedurende het hele jaar.
Voor uw receptie, familiereunie,
personeelsfeest. vergadering etc.

nunErÍr dmchten
qrMa@lvs

lnl. en reserveringen:

vwualcnwr

Slátaomrrg 9t / W6lêniÍEÊl2 / VoÍt@p 1r5120-1z256 S.dicc 18188
. iníuil tafrulr - taqlc.al&lino too, t.o.dh..n onCêtfuld

Rederij Midden Friesland B.V.
Moleneind N-Z 160 - 9203 Zf 0rachten

ïeleíoon (05120) 15453

YUNDAI DEALER
Voor onderhoud van uw 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

bv drachten
lac. brouwer
glasuitvoerders
alle
van

voorkomende schrlder-,

en

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

voLrËREvERENrcrNG

o

Q, orhtthr V o fielwienlen"

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

16e jaargang

- 1987 /

1988

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

Redaktie-adres
Beetuur:

Voorzitter
2e

Voorzittor

Secretarls
2e Secretaris

Pennlngmeester
2e Penningm.

Mat. comm.
Ringen comm.

J.v,d,Helde,

Lang:ewÍ.lk

5ïr tel .Ar120-11928

W.J.P.VermeiJ, l,eppa 16, \e7.O512A-17242

J.Veentra, Voernanspad. 5.6., te1.Ó51 20-10210
:

terend. 2 3.
H.v,d..Tuin, Slauwgraa 71 t tel-,05120-2248,
R.S;.v,d.Zee,'Moezol- 10J, te1.0l1 ?0-15A67
'

J . IÍarsna, \^Iilps

K,MeÍ'f er, Noorderdwaf

W.iïP.VerneiJ, Leppa

evaart 1 5, tel.

ï6,

O5120-1871
te1,O51 20-17242

Lidmaatschap Volièrevereniging:

f

f

35,-- per jaar. Jeugdleden tot 18 jaar: 17,W per jaar.
B€taling 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 prachtige maandblad: ONZE VOGELS, van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

Stichting
"Gebouw Volièrevereniging
Houtlaan 129a
Verhuur van dlt gebouw
voor vergaderingen en
verenigingeavonden
Te bevragon bij:
Hr. R.S. v.d. Zee, Moezel 103, Drachten
Telefoon 05120 - 15ffi7

"
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*i

schilderwerken
drachten bv

kdpaalon
G'i'F: Dltketn,lr;
..i_

Depót keraslase

.

ParíurnèiiËn'

verkoop van haarwlrken

onderlrord / nieuwbouw

starionsweg 50 - Drschren
Teletoon OS t ?0 ' 'Í gOOg

JVooóeetd voor
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One roggebrood is aen sp€cialitsit,

M

Recept uit 1810.

hst optimale brilleglas vooí
scàerp zien op iedere aÍst?nd,
zo aang€naam en
sprekend als vroeger toen L
nog ge6n bíil nodig had.
Laa* u zich dosÍ ons advisêren.

vanzetÍ-

.

4JIDER&]UNT 20 DN ACHIEN

Contailcraren@t
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SCHI LDE RS. en

en -verhnur'
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BEtlANc ERSBEDF tJF

BOORNS€RGUM

,i

Jouke Jochernswei 3 - Teiefoon 05126 . 23Í)4
l{/elkplaats: ïine Talmanstrarr,Orachten.

rrAcHr'\l€ Ëit

sraaLÊouw DÉACHÍEN f€LEFooÍt

06rto.t?8Bt

'llE PIJP' B.l.
&BrJldrr. l Drachten
osrzo . tg90r
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81.J dlege'een boêkJe wat..yoqt tl€ vakantie uitkont
cn ïeal a]]erlei wêtcnBvearillghetlen ln ataen Gn
dug aan te rarlen is on tq !.e.yr-rên. Eet.beatuur heeft geDaendl itit boekjo utt !e nogt4n brcugen ond,at dc
ocri.odc tueaen dc elotavond, en.,de. :eefgte volgÊAetlng
:

o"o rr"t nleuvelàeLsoen cts tint Í".
}Í1J hopen dlet U ,bet op

gcbaurt.

'!

prlJs cte'l.t.d,at. dit
.

,,

.. :.

Eet Sest8tr''
.-.-a-a-.

r-.-a-a-t-a--_

-.-ta_._a-.r.<iaoa

In ile Jerrncrgadering ven de {Draohato! VogclvrLcnilenl ven 2? Febnrerle J.1- uurín èc heer

:

J.Sorgilrager àe voorllttergtraocr overil#a.S
""o
- alJn opvolgpr bet vollenilal
1. Uia is rlJn opvolger .
2. tíat yoor bclald uordt cr nu g€Yoeril.''
.

'

t-t

,

:

tt

:

:

biJ het eerste te bltJven Joop v.d.Íeiilc 18 ntjn
nsam en sinèB 1972 ?,Ld van ile nDrachteter Vogel0n

'vrl.endl€nrt.

EiJ heeft al eea aaatal Jaren ln het bcs-iuur otêgedraeful met ela funatle 2e voorrÍttcr en, ile laatete
viar Jeer els voorztttgr van onse JaA:fftr5se tsn-

toonatell.lng,

I

Tevcne ben lk rrrlg trnalf Jarr- bpstuurslíd.'Yan ecu
vakbevegÍng rrp.t..l/.Ír d'c le*tsls, goht Jaer .els

voorlltter.

o'i

'"'

iÍsd

lÍÍJn hobbyts a{Jn ulteraaril het houilen van vogelgr
viesen en net nÍJn gezln naar de canplng in
Gaagterlancl.
TrouuenE !n het kweken van kaagrlee

ka'wat betrtft

de reeul.taten ven de raatete Jaren neeq.aendae.ht.
en vootal meer t-lJd aaq de vogele -bes.teed,,vord,eg
1{a! betreft punt tvee, wat voor beleÍd rord er
in ile toekonst gevoerdl kan ik heeL kort zlJa,nanellJk er verandercl niet veel. De redlen ,ài€rvoor iB, wat goetl functioneert rnoet Je'alet zo
Deat geen verandleràn :ale êr geen vooruit zlcbt
ls op no6 beter ftmotÍoneren vaJl onze verenigiag.
Trourens is het niet ao dat de,voorzitter.het
beleidl van de verenlging nlet bepaalil, uea=:dat
dearin tn het gehelg bsatuur vo?entyoorileltJk lb. , .'
In ieiler gevsl noril het beleiil vaa het begtuur
niet aengepast aen vat êen inilivictueel litt uil.'
DtrE net anrlere wooorilea bet beleiil ven het beetuàr
zal oo ztJn dat Leiler llct zÍoh thuls voelt in onze
verenigl.ng.
:

EierbiJ wil tk nogq1a.L9 rlhr Zorgdpagrer namene d.e
leilen hartelíJk tlank ueggên voorel ilatgehe !Íst hiJ
voor d.e (ziJn) vereniging geilaan heeft.
fk ben nlJ er den ook van bevgst tlat .het ngei1lJk
is on aorn pêrsoon dl.e over Briua neneelijke
en bestuurliJke capacltetten beschÍkt te nog:en
opvolgen, neêl varend op clatgene rat dlhr Zorgdrager
._
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ov€rdlroeg cn aet de steun ven
hopelf.f.t< uet lukken,
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JO oktober ![entoonstellingsvergartering

ItovenleïÍ llentoondteltÍ.ngsrieek ven pl tot an
net 28 november.
l8D,ecÊnh.err, filrêvonil van,'ile àonrl van ËÍega
Vogelnachters.
22 Jenuarl.e, Nabeepreking trf1 lezing ea"n de
henil ven vóge1s êoor dhr l,t.ScUuiiirËuiii. "::

"'l

I

26 Febnrerlo, Jaarrrerga{larlng. , '''
25 !íeert, Fllnavontl net tlbr Bouna uit Sounega.
:i
-Zaterdas'2l' Aprll, glotavÈ'nd;"i:
' i
'r '''
f,elg Yerraeefng.,. -'
1

-

'

-,

18 Septernler, leden ver.gad€rlng etr Diereherl" :' ':
Beier ovêr vogêLslekten.
Oktober; êroursiê FrlJske Gee (zle lnechriJf

foruulter)

i

'

tiet fconeniià

r:

r:

lfelke vogelkneker echui.lt er achter het kreek
nuaEer.

Dit ts een nieuwe nrbrlek d.ie van tlJtl tot tÍJil
in het bleil van onzê vereniging gaat verechiJnen.
Als eerste ie voor cleze nrbrlek gekozea het
kseeknunrner 3682, ofrel rlhr R. IilabrLng, ronendte
in dle 'rfllp.
De keuze ves voot de red,actie nlet uo etg poeiliJk,
rrant rie preeteert het on eigen kweek Rooiletsart
papageaien op ltak te'kriJgen.
Roel. due wel. De ingeutjrlen in cle ver. kennea
Roel ven de tentoonstelling uear hij eltiJil
êen ven dle ecbriJfers is rtie zorgen dat alle
punten van de vogels goeil op papier konen. Daarnealt worilen de vergad.eringen regeLnaÈig bezocht,
Nu iets neet gver de.petaoon ze't.f. fn het begin
ïeren het ile kaneriee dlle de eanilacht vaet hielden,
oaa? via dle troBen ie Ro.e,l" toch biJ de palkieten
en d.e papageeien terecht ge.konen-,fn 198J verd
ile eerste GriJse Roodstaart aangescbaft voor in
de kanerr tnêêr êen $eB zq alleen dug is er een
biJ gekocht. Set blekên na een bezoek aan dr
Kaal tuee poppen te ziJn. Een ven rle poppen serd
I'e:nrlld voor êen man en in llovember wertl het
eerete el gelegcl'. In toteel verden er vl.er
eieren gelgd naef'drte van bevnrcht rerren.
À1Le bevrnrchtan eieren ziJn uitgekonen. f,a 14
ueken kranen fle twee Jongen voor het eerst uit

i

i

|'
ti

het blok, Ja ïI leest het goedl, tïêê. Een Jong
bleek nane!.iJk ninder goetl te groeien en is
veriler net .de band groot gebracht, me.t zeer goecl
resulteat.
Eet anrterê span heeft dlit jaar nlets gedaan.
daar deaa voLgens het onderzoek nog te jong
vetên.

I
t
I

t

I

E

il'
i
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:

I

A1 net e1 kan er.geateld vor-rlen dat dit een zeer
geslaagde inreek ia geveest.
l[east ile papagaEien heeft Roet ook ngg Neophenare

Fergonatare on .lgepourltten,
ll"at cle schrijfer van ilit stukje opvíel wae de
nakheid ven de vogels en de schoonheld.van.de,
vluchten rear cle vogels g:ehulsveet mrenr:
Op de vreag: of er eigenliJk op
"hg.t vggelgebie.il
nog: uenËen ïa?ên ueril het antwoorcl.ÈeliJk.gegeveni
Àmazone paBagaAiea, pracht Roqe.llers ete..,.,
Ele-r uit bliJkt dat Roel ziJn hapt .heleuaal . ,.
verpant heeft ean rle perkiet acbtige en hun.
grotere broere eb zuaters.
lÍ1J reneen Roel voor ile toekomet nog
veel succea in ile kseek en heel veel pleaier
ia .de vogel.eport toe.

nevol.girg::.vea .onao nleurc voorrltter is erook ':''
aan nlJ govraagË, op lF. ce.p PefsoonliJk.roord lets '"
nlJrelf te velielLen. l{1Jn ni8r,lJ ^'- 'r'::ï:-'1';.i'
nêêr over
r.|'' '::
Bob v.il.Zee en elnile f9?8 ftd vrn èe vercnigÍlï$: "' "'o'
.
Op 2? febnrarle,,J.l. ben .f$, lnrhei beatuaÍ'gê'+'- ''::i :i:r
kozen van de Drachteter Yol.vat, Voorêier voonile

fn

:

:

de bestuurgvergaileringtn al btJ ulthoofdle
van nlJn vcrt jriunen,tle .stlahtlug.
;
traagt ntJn grootte bgttnf vogetr's, uítgelplttet
.ên, dlu{venr neg.l.k ooh, crg, €ítrag btJ of
ln kenarLgg
i ;' "'*
op b€t rttcr vertoeven. Dlt ,oD:,9€tr ,su?fplenk of
Ln een eell.pooo-t. Ef,anen ile,,vogel ïelold''kent'nij
els ile nan ve,g,ilo,.tecegstef ultte klnari.cs ên'de
laatste Jaren go$r,(oor eÊn peilebeetuursLlili'" elg
de nan ven ile aangkanarÍss.Oo& ile gtotere voguÏe
hebben ntJa aaldecht en elnils kort heb tk'ite
ellerearste liafile recjr Lu cle {rl!Ên geeloten '
neocllJk tte dlulyen. l[on. aenaica vrp'ile,: resutrtetea
'::l
uag lk nlet outgvggil?p ft.i.n.
r''
Binnen bct bectuur hoop tk ntJa ateentJe te kunaen
btJilregen aen het gocil .filrotlons!Èn naa ile tr
Drcsheter Vol_1er_e. T-sr. I ln bet "blJaoad,er

tk

.-..i,F

.]'-"

l

vogeleport

ln het elgesêell

i

1l
.l

ll
f,'

il

Enfele hoogte puntea ult het voot btJgaand.e Jaer,
gebaaldl uit 'het Jaar vereleg van 1986,
0p 24 Janauri serd er een leclen vergatlerÍ.ng gehorden
*eer een leaing veruorgil werdl door ilhr ïrl,lloInen,
?e Jaarvergaclerin€: uas op 26 Febnrsriê en cle elotavondl

fn

vlel. ín maart.

ïe ile herfstvetg. en in
oktober de tt verg. 0p dle tt. wag de nozalk club
aeptenber heililen

noord, onze geat. Z,LJ brachte4 110 nszeik kenarles
tlÍo een verrijklng root onzê tentoonetelling
reren. AL net el kon er geetelrt vorilen d.et de
tt aeer gealaagd was.
:

raten onae letlen
eucceerijk, denk naar êen het ilietrict te Samwoud.e,
de nationa.le nedstrtJtl te teeuwarilen en de Bonila
shorrt te Sretla,
Ook op endere weitetrijden

fen aenaien van dle cl.jfers sopel cle vereniging
als da stiohtlng etaan er. financleel gezien goetl
vool.
Eet Jaer overziencle kan er geeteld uorclen rtat
de verenlglng een goecl Jaar ecbter de :nrg heeft.

*t
I
,

r*
t

.

'i

ÀAilttELDIilcsrOSflItIEq !0pÊ ; Dpq.ErcEESrE
InfGAÀtrDEi.YlS' XHIXI8IJSÍS"ÊEA!9 i + ' .. ''

':

:l

lrngg-l

ïooHPltttS
DOm

!tg!

,i...,.

PEnSo@{ t{EE
:'t'

De

e:ourslc

ror{t

'i'i

lrs
t:t

'

gehouiton,op

EE',ErgUnsrE.
1:

raterdrg

1?

oktober 1997.

-----------------'----Togelnerkten voor het konelale telroopl
,
2
JenuarL
I SeBteuber
6 Febnrari
1 oktober
5 ttaart
? lÍovenber
2 lprtl
5 lecenbar
-------------------'-Yer{er ïres hêt ilc beiloeltag ven Uv fcil.ctêur go btJ
het stukJe tea tarrllctr Taa hÊt tucehuuct fotrN
1n het bled te dlrril*elli Dlst ittt tc hcl+es niet
'

noglêllJk.
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Het goedkoopste adres voor al uïry:
Hengelsport - Vopls': Viiien - Àquaria - Voeders

I

Ïel. 05120. 160[9 b,s.s. 15241

NOORDKADE32

voor AL atw
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Voor:uw verhuizing
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Lage|xtzerr

CARAVANHARIDEL

&dasrtlnrern
Lrrgn

MgtautoeeÊade
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I.IERMAN RAM
.trro.t

voor llsllándia
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zonnedaken.

"
.

"'

t..

' ,:

i

iï I rI

firr.dlsd Autoplaatlqeik'spuiten,
rnoffelen. autorichlspecialiet,
.,''inbouws-tadon

Tevens kunt u bij ons terecht op het gebied
van tuÍnmeubelen.

?{rtifrlrfrlrtl l Íll

ndar ,l
,:

Vallaatsterend 25
DRACHTEN - TEL. 05120.20819

'it.r.
van canvanS
* Verkaop van occasion ca;áttanÈ'
* Alle merken voarradig
* Anderdelen en reparatíe
van carcvans

Fl

rrcl I - óradrlfn .tebto)

.

'T ZAI D'

* lnkoop, verkoop
en verhuur

't

Floseairn icà

Draehtèir'''DC Roef .íS -lïoren"traat 22
Tet. 121W - 1960
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TT4SSENDIEPEN 49

DRACHTEN
05120: 14ffi!.
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Wartr,fur
riidt slevig door

;

lÍapt vederllchi

.

op €on sterkê'íiets
ln een eigeniljdse kteur
en wil geen probtemen
Kiest dus êon

.

.

GÀZEttE

(Op VREDE STEU.I iranaen)

8ti:
FIETS€NHAilOEL E'{ FÊPAFAïIE6EONIJF

OCCASION CARAVANS - VOUT,VWAGENS

STACARAVANS

.]',

Fa. lVed. G. Smedinp
tge. t.t.ott2oírfio,

s||fion.w.t

erot

oi ofr tr.n

\

bouw- on ttnnomlngrbcdrif

s. klaver en zoon bv
Moleneind n.z. 9O Drachten.
Tel. 05120 -12128.

ï3il?xilli"
iï5,",ïiiï*
*
BOUWTEKENINGEil
BURGERLIJKE

linkl.bouuwrrgunnlngrnrubridicmnvragcnl

2
IIURI(

Atneer dan 130 iaar het degel$ka on
en

dà

nq

. praktisch
. hygrànisch
. b€taalbaar

rndcn rlooËrislrlrlns
Kurk,6nal en oonvoudig zsllte loggpn
Mêt onze iaronlaqgê ,,vb€rêÍvaíing" kriigl u van
ons eên deEkundig legodvies.

Onze priizen zijn gebasoerd op zell
legg€n en fialsn, u bêspaarl

daardoor tièntallên guldens!

Nieuwl Nu ook in wil en gÍiis lgverbaat

00SïERI|0FF De,,SfJElP"
bo.rd.Íii Oudoga
'l W€êl 48 t.o. & ureg nter do tlooilrmman
'r Mirtdrgs geopend-of na té|. .tsPrsak 05127-2270

tY

\$!f

vsítdrwh

stËds wen dYnamischlll

Slecds mc€r mens€n ontdokkàn dê voordolen van ecn ku*vloet.

a onoÍm slètk
e altridvoetwarm
a FJur natuur

ffi\

Ook voor:
VLOERXLEDEN
ÉII PABKET

H Y1r

bouwadres

s

?
BLOEMENHUIS

Herên,

wilt u modern geknipt

E. STUIVENBERG

dan bij

Stationsweg 82 - Tel. A)681
Dwarswijk 104 - WinkelcentÍum De Wiken - Tel. 131{X
Winkelcentrum Handwerkerszijde 106 - Tel. 15575

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

Drachten

+ voor al uw bloemwerk

x

EIGEN SERVICE

WASAUTOMATEN

-

KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS
Kleine Huishoudelijke apparaten Van Haersmasinget 14, Drachten
Lage prijzen en snelle service Telefoon 05120-'13070

Gaatuverhuizen
or neeft
VefVOef

I

I

u terc te EiutstraEtFachten

en?

rRAr{sponrEr{
VERHUIZIT{GEN
de Hemmen 9, 9206 AG Drachten
Tel. 05120-1241 9- 1 0625

Voor al uw
VOGEL- en VEEVOEDERS

COf-drochten

i

ï/O OR

S CH OE N REPARATIE S
HET TWSTE ADRES

VOOR UW VOLIERE

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

WOUDA 6HXh?3; 46 - ter 13785

Snackbar - Bar - Restaurant

,

Hèt adres waar u altijd welkom bent

Voor een hartige

,,,t HOEKJE''

haP

Of een drankje aan de tap
Fam. Nicolai

Handwerkerszijde 116 - tel. 15464

DE HAIAN
BOOMKWTEKERIJ
- Telefoon
Drachten, Oudeweg
168

BOMEN. HEESTERS, ROZEN ENZ. ENZ.

.

'12916

GRATIS ADVIES VOOR DOE.HET.ZELVERS

Het speciale behanghuis van het Noorden

KRANEIVDOIYKO"
5 Drachten t.o.
Hema

Zuidkade

78- Heerenveen
Groentemarkt 4 Leeuwarden

De Dracht

OOK lN

VERF!

ECHTE BAKKER W. FEENSTRA
- Beetsterzwaag - Tel' 05126-1213
"Drait" - Drachten - Tel' 05120-11324

Hoofdstraat 34
Eems 18

De Kolken 72 (De Swetten) - Drachten
Tel. 05120-11910'

Tel. 05120'2 22 00

Moleneind N.2.42
9203 ZR Drachten

eon assorlimênl kras on wiln
kan wordsn genoemd'
Ecn Packhuis Yol naluurProdukl€n, wolke.nog op

'l Packhuis bÍgngt

djri,iiái ioor Diachten

a.uaJtitetilre wiize woróen gePÍoducsard'

Produklen, die ullslèkènd mel €lkaaí haÍmoniëren

iit-uápiieáo ziln YooÍ sleer en gozêllighsid'

D. TALSMA
Pluimveevoeders

-

vogelzaden

Honden'en kattenbrood
uitgewogen is toch voordeligerl

RAAI

boek- en
kantoorboekhandel

1 DRACHTEN TEL 05120'12494

Buitenpost: Kerkstraat

19

- 05115-1309

Drachten: Winkelcentrum de Drait - 05120-18322

Noorderplomenade 5 - TeleÍoon 05120-12369 - Drachten

