Van
van tlsersma-parh
Hsersma-parh hreeg
zursnenpaar
De. levende have

in het Van HaersmaDrachten, díe tot nu toe alleen
.ín
Destond uit eenden en meestal onzíchtbare
-

parkje

gouduissen, ís
.voríge *".t unffi-;:;";;;
zwanenpaar, dat
hoewel nog iong (sdi\i
de bruine vleklcen op de - rieuáetri
t"Zi,
de statígheid, op kan brengên, die
:?ds
men
-uan deze vogels nu eerunaal v-etwacltt.
v ottge week rceds zijn we tijdens
een van

de.^zometachtige. dagen hoopuol
met onze
tuLogtaat naar het parkie getogen toen we
de_ meldíng lclegen,'Hei ur-etd -i"'";;;;
$arcrc een te-leurstelling, want behalve ï;eenop
??!
.de.wandelpaden veel ktndetin,
was ""
et niets
dat op de aanwezigheiizwanen duídde. Aèt te, nit--p;;tïi;'i" iaÁ
êé';

yto,d:.

,t"t"" nLiUiï

*""ï.
t?ns!?tte geuonden, maar ze schuwden
di
ar.uftte en waren niet te bewegen
zích 'iàtl
de
uij.ver te midden uan de ."'*i- ii in
totograteren. Geen wondet ook, want uorige week nog- zaten ze op een rustis
boetenerT,.zo-heeft men ons verteld.
omríngende

zwanen. z.ijn een presentle uan

,^":_!::1",
a.e
utachtste? uereniging van
a.an cte.gemeente. Een cadeau

vogelviiende,

dit

ouerigens

d.oor de. raad officieel nog moet uotden
aanuaard., maar de vogeluilenden
tekenen
de
uaderen tegen deze
"-r-,op:.datgeen,vtoede
sclyntc:ng.
bezwaar zullen hebben.
zoals
is de uercnigíng uan
.bekend
geluríenden onlangs ontstaan uit een uofusie
tussen d.e uolíèrehouders en de kattadercu)etcers ín l)rachten, De vereníging
is íhans
actíef gewotden
,en hoopt o... áooi d.- ;;;,;
van
de beíde zwanen meer bekend?r".1rrq

netd

geuen

haar werk,

,aan
noopt.te
men in
toelcomst de gemeente de
netw.ncte haftd-de
te mogen biedei bíj de ueruan de uolière díe mtsschíenln-íet
llruinU
v an laaersma-parkje gebouwd
zal worden.
Bouendien

Vogelurienden
in Drachten en omgwing

'Wenst U meer te weten over de vereniging.

Dnchtster vogelvricndca

waarin.reeds opgenomen ruim.
en volÍèrehouders, wendt U d;B0 kanariekwekers
t t-,Jà'"""i'Áa"

adressen:

L. KROEZE, Meerkoetstraat 22
J. BIJIS.}[A, Leeuwerikstraat ?9

Van zuq,nen en heiie4
DRACHTEN.

Leeutie-

- kanst en
hen is een speciale
d,egenc die het doet moet er
oel erg bandig i.n zijn. De
heer J. Stienstra ait de Hoatlaan, een gepensioneerd

pluimo.teeàeskwndige, àraait
er echter zijn hanà niet,uoor
ott'.. Dat bleeb gisteravond

andere. Voor het leewieken
gebruiht men een bepaald ap-

iaraat, het zogenaamde lee'

aniekapparaat. Het bestaat
uit een ijzeren doosje, anaraan een draad is beoestigd,
die d,oor elektische stroom

direht roodgloeiend awdt,
De zraanen andren het

roeet toen hfi in àe keuken
ttan d.e beer Kootstra aan de
Berglaan twee witte zwdnen

eigendom rtam .de ,,Drachtster

ond.er handen nam, die

gemeente gvschonken.

h afil

Vogelarienden" madr deze
oeriniging beeft ze aan de

De re-

minuten tids een stukje aan ' den waatom men deze zzoaeen vdn hln vleugels kwijt nen heeft hten leeuieken is
roaren. De beesten voelden dat zij vorig jaar toen de jonzicb danig in hun wiek ge- ge zwddnties uít de eieren uaschoten toen ze betnerkten ien gekropen ernee op de
dat ze leitelfik niet meer in alactrít ziji gegadn. Ee óogelstddt Tudren een eind te vlie- arienl.en hebben tot aller
gefl.
droefheid de pasgeboren
Maar som,mi"gen zallen zi.cb beestjes niet weer gezien, Op
aforagen wdt ilat gekhe 't ogenblih beeft het paar oPwcord.,,leewieken" inboad,t. nie*za jongen en om nu een
Het is zo: het oaderwetse berbaling aan vorig jaar te
usoord voor ,,lit' ís ,,Ied' en aoorhomen heeft men de beer
wieken betekent zo iets als St;enstrd er bj gebadlà. Er
korter maken. De beer Stien- kn+ipen negen zu)ddnties in
stra beeft bij àe zwanen nu het nest achter in de tuin ztan
het lid aan d,e grote sldgPen de heer Kootstra rond,
roeggenomen, utaardoor de zooensdag vtdten er vier jo*
pdtienten uit balans zfrn ge- gen en donáerdag hwamcn er
bracht. Als de zwanen zouden nog drie bg.
wi.llen gaan oliegen kantelen
We stappen tan de zannen

ze onmiddellijk, omdat

ene

de

rietgel langer is dan de

ezlen ooer naar bet herten-

Ieamp, waar dezer dagen een

,,Dr

is geboren. Onilanks zijn prilbeid heeft het
àier al een doontttln acbter de
r*g. Eníge d,agen na de geboofte rdakte Bambi op onjong. hertje

aerklaarbare a$ze ait het
hamp, De heer Kootstd roist
dat er een bertje geboren uas
en àat het'diertje d.rc ergens
rroess zijm, De politie werd
gewaarschuutd en men oond '..=-

het kamp binnen. Want, zo
aertelde de heer Kootstru,
bert mag men
ni*'mer ,/Et d.e blote hand
pakken anders zoillen de ouders h*n kinà niet meer aísn*
een pns geboren

nemen.

Ak dit hertje een bohje
mocbt zijn àan gaat het er
ait, ordat er aI een bok is. Indien het een reekalfje is dan
nag het in het

Efi EÓUfrANT

H?
Voli,ère

in

winkeletaLage

_De Vereni.ging uan Vogelttrienden int llrathtén, die reed.s meer_
mnlen uan zi,ch heeft laten snreken

hpe_ft

thans de etalage tan aè

ftmá

Volbedo" aan de Zuid.kad,e a,ts u,olière

In één avond, en een gedeel,te uam d.e tncltt heeft men, d,e
eta|l,age omgetouer,il àn een frach,ttg
ïnOericht.

bos, wanrin tientatten soorten tró_
pisch,e uogels rond,uliegen. Deze
uogelerpositie zal ongeueerDeer_
ti,en d.agen lang te bezichtigen àijn.

hertenhamp

blijven rondstappen.

achtster Vogelurienden,'
tot het
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3! "ff[!,Í*: :i,.*,
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r_i
*rw
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H
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h; È'-een
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bijwonen

Voodichtingsavond

a e

(spreker Bondskeurmeester
Niewolcl,,)
op donderdag pl maart om Z.B0 uur
in

Phoenix,

/, j'.,rif. qf

Niets kon bem ol haar (men

weèt nog ni.et of het een bole
ol een ieekal.j is) er toe bewegen nddr het kamp terfi{ te
gaan. Enfin, de mensen hebben het initiatief rwíil genomen en droegen de ,uluchteling op een beà van graszoden

nodigt alle vogelliefhebbers uiÈ
van een

\

_--,

het tenslotle briten in de
berm langs bet gazen hek,

ï;;#;':i;i

zaaJ. Do
Toegcng vrii!!!
EIet besi:.-,'*1,

Volière
Een prachti,g bezit uq,n ,,De Blokken-

ia, een kl,e'trye, maar bijziond,er aarilige
aolière die dank zij ite jonge Dranhtster
uolàèreuerenigíng ook meteen reeals rnet

d,oos"

1

uogels ua,n d,iuerse kl,eurige plui,mage be-

uolkt is kunnen woril,en. hoi net kínnen,
I e,o
wrij toegadcel,ijk,
d,tclvt a,an ile strunt?
al, heelt da,t uer-

Het bestuur hoopt het

trouwen q,t meteen een- d.eukie gekregen;
Een beroep op d,e ouders, hun ki,nil,eren te
leren dat ao'n oolidre er mi,et stont cíts
mr,kgrunt ooor met zand,,gmijtende ioqens
-di......
zou etgenlijk niet noitig moeten
Anrl,e,rs oezeod,:

à.m.

èe.m.

mlnn.lo nlo Tt+aan

I
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Verenigingen en gemeenschap
_ De actie ten bate van de ziekenhuisbazar in Drachten leert ons in ieder
ievef
één ding: veel meer aan Aif<wiiis-riorJi
gedacht kan het verenigingsleve" wàraeï
ingeschakeld in het groter geheel van een
a,rg_emener, zo men wil: algemeen belapg.
verenigingen bestáan geheet';,i;T"l
"*1. in een klein besloten-kringetje
zichzêLf.",

waarin men jaar in jaar uit hetzàtfde
xoeienpaadje volgt. Niet uit onwil, maar
vaak omdat rnen de aansluiting 6i: uÀ"
grote,r geheel niet vin.dt en oáAai Oai
grotere geheel daar ook niet o* u""*gi.
is jammer, want het veruniliffsi
,-Dat
leven zou een veel hechter basis vinden
en ook meer zin krijgen ,ts er permà_
nent een beroep werd gedaan op ziin
medewerking. Niet voor het
ÀJ'
lijsten" of zo, maar om als ,,lopen
veienieinc

iets te doen dat van werkelijke *urràï j!
en dat als het wa,re uit hei doel v"" aï
vereniging zelf voortvloeit.
onlamgs van een fotogra_
- Wd hoorden
Ienclub_
in een grote plaats in de Z-uiaoosthoek die zich tot taak had gesteld.
sÍunen een ,,fotobeeldroman', van de

plaats &rarer inwoning

te

ma.f.en.- Wij

kennen in Drachten een jonge volièrË
vereniging did niet aJleen-onáer elkaar
spreekt oÍer_ kanarietjes en popti"r, -"n
zo, maar ook actief is om pláÀtseliik_
voor het algemeen belang zoiets áts
,,openba.re volières', in te -riehte",
openbaar parkje van zwanen te voórzien
"",

Vogeluríend,en treffen

j

uoorbereidingen

i

Een tweeta,l beDRACHTEN.
stwursl'ed,en aam- il'e'Do:l,ièreaerevux'
gi,ng,,Drach,tster Vogelwiended',

il,e h,erem S, Duursma, em B, Vol,be'
da, hebben de laatste ueken hanilen
uol werk geltad, om ile door ile uerenttging g epl,aa,tste neetkast ies ( o.a.
in het Va,m Haersnw,Prkid een
goed,e bewrt te gst)en, aoíXat d,e tne'

zen straks- een sch,oongarnaa,kte
woníng kurlnen betr'elelcen. Ook
uoor d,e gonëen is een mooie brod'

plaats gemonkt, namellik oP een
ulot miilden i'n clc tstiuer tnn het
pd,rkje, omring iI mct unlg entakkcn.
Eén oan de beiile ganzen is un'

lnngs ouededen, mna,r d'olcter E.

utt íl,e Fol,geren, il,io een
aantal, ganaen beëNt, heeft een tmn
zijn dtnren afl,n íÍ,e ueren;i'ging ter be'
schdkking gestel,il, zoda't er nu' u)eer
tuee ganzem 4n het parktie ziin. Oolc

Li,gth,art

eend.en kunnen uteer a&n lLun
trekken komen, un'nt Door h,en i,s
er een zwental lcor"vem opgeh'angemIn luet Reiil,in$swrlcje i's, naast
hot bestoamiln ht'outemfunsie fut niet

de

iloor de a,I.M'nen g eappreci'eerd bliilct
te woril'en, eem tneuwe broedplaats

uoor deze unrl,ijke oogetrs gemaalct.
En nu nwfl,r aïwaÊtuten of d+t fu
'de zin zatr
ïa,mil'te Zwann nq,ar

ë4n...

,

enzovoorts.

ler,selijke voorbeelden zijn er niet zoveel.
De verenigingsbestuien, de ove.r_

ne,ld,, e€n-overkoepelend orgaan van plaat_
set\lBe of
_gemeentelijke verenigingen zou_
oen êan deze publieke activiteit, aan deze

inschakelnig ten nutte van de g"-..rrschap zeker eens wat meer aa^ndacht
kqlnen besteden. Kwesties at" ;;;;td
coónCinatie en een vaste wil tot zo Uràlï
pogg.lijke samenwerking zijn Aaaraan nàtuurlfk onlosmakelijk verbonden.

----v.rru,íríïf# íl^ï{";^rarkj e
in Drachten?

De eerste Drachtster kir.narievereniging, in 1935 opgerich! rnaar dé l:aatste
jaren weinig actief; heett gisteravond
besloten de houders van volières tot de
vereniging toe te laten, Hierdoor zijn de
liefhebbèrs van volières georganiseerd,

terwijl de kanarievereniging meteen

nieuw leven is ingeblazen. Om statutenwijziging met de daaraan verbonden kos-

ten te voorkomen, blijft de naam van de
vereniging voorlopig gelijk, maar naar
buiten zal qzorden opgetreden onder de
naam Eerste Drachtster vereniging van

Oude zwaflenv/erden
niet geleewiekt
de krant van 15 juni
DRACHTEN.
- In ,'Van zwanen. e.n
j.1. was het artikeltje
Lerten" oDgenomen. Daarin komen enkele
forter vóï. Er staat dat de twee witte
zwanen geleewiekt ziin, maar dit is fout.
Niet dezè zwanen zijn door de heer Stien-

maar de zeven jonge zwaanstra eeleewiekt
-die

het op het ogenblik best maken.
ties,
Uiteraard konàen de- beestl'es voor de
,,operatie" ook niet vliegen. Voorts is niet
het lid van de grote slagpen wegg9.no.mel,
heett
zo zei de heer Stienstra, maar hU
'weggehct lid met de grote slagp,enn-en
norr.en. De jonge zwaanties heelt men geleewiekt, omdat vorig iaar, toen, de 19n99
zwanen volwassen v/aren en de trektryd
kwam, z4 op de vlucht ziin gegaan-

Í

kanariekwekers en vogelliefhebbers,
De kanarievereniging, waarvan het bestuur bestaat uit de heren L. Kroezg Ií,
de Jong en A. Hofman, heeft mornenteel
achttien leden; de volièrehouders, waarvan d.e heren J. Bijlsma, tr'. Volbeda en B.
van Dijk in het voorlopige bestuur zitting hebben genomen, is ongeveer vijftien
man sterk. Verwacht mag echter worden, dat de vereniging over een jaar zeker
vijftig à zestig leden zal tellen.
Binnenkort zal iedere afdeling een bestuur kiezen, terwijl voo,r beide afdelingen een overkoepelend bestuur zal optreden, Reeds nu kon worden meegedeeld,
dat in 1958 een grote tentoonstelling zaj
worden gehouden.

Naar verluidt schijnt ook het

ge-

meentebestuur plannen te hebben in het

Van Haersmaparkje een volière te bouweg en de thans georganiseerde volièrehouders hopen, dat zii daarbij in de
toekomst behokken worden.

I

nooít $enoe$ van!
DRACHTEN.
- Laten we oootop stel,
len, dat u met de-Ieer uan Mendel goede
zangters lcunt kweleen. U doet dan utelis.
waat aaft inteelt, maat voor één lceer gaat
het en u krijgÍ goede harcenzangers of
uaterclagers. Zeket, we weten het, men wíl
ín het noorden niet goed aan de watetslagets, maar het is toch maat een feit, dd ze
uitmuntem ín de hol rol, de ftnot de schok
ket en dè waÍercol, waacbij we ouedgens
weet dienen te beden:ken, dat een watep
slaget slechts met moeite een rol uoott-

veÍeniging heeft al activiteit ontplooid, zo.
als men in onze krant heeft kunnen lezen.
Het Van Haersmaparkje heeft een zwanen.
paar gekregen, de chr. kleuterschool kreeg
vogels in haar volière en er ziin nog veel

brengt. IdeaaI ís echÍer als na goede samen'

en noemen hem maestro, want hij is

w*king vafi man en Wp een asatetslag;et
te vootschijn komt, die aanvangt met een
ro1, al of niet gebogett, en daarna aan de
holklingel begínt. Góoit hil er dan ook nog
een belklingel tussendoot met híer en daat
een rclletje uoor de afwísseling, dan kuní
u er meer dan teuteden mee zijn. Maar
zoals bekend ís het kweken op zang geefi
kleínigheid. Gemakkelijket is het werken
met kleuren, utaatín de Engelsen meesters
zijn. Dan hebt u geen gemier meet met
vootzangets en afgezette kloeken en hoewel

het wel eens lastig paren kan zijn (vooral
als men het mef rcod. probeett, waatdoor
natutel verkieslijlcet ís), geldt ook híer de
stelregel, dat men

al

doende leert.

Mochten er nu nog lezets zijn, die zich
afvragen waarmee we bezig zijn dan moeten we eeÍst vertellen, dat we heel eenvou.
dig de kanariekweek behandelen en dat we al
de hierboven genoemde wijsheid donderdagavond hebben opgedaan op een propagandaavond van de vereniging van vogelvrienden
in Drachten. Die vereniging is onlangs tot
stand gekomen door een fusie tussen de eerste Drachtstèr kanarievereniging (die nog
tien leden had) en de volièrehouders, waardoor er thans reeds veertig leden zijn. De

'l

meer plannen.
De heer L, Kroeze is de voorzitter van de

vereniging, die gisteravond een voorlichtingsavond belegde waar een oude vergrijsde rot in het kanariekweken, de heer f. Niewold van Leeuwarden, de ongeveer twintig aanwezigen (en tenminste ons) heeft latdn duizelen van de 1001 mogelijkheden, die

de kanarieweek biedt. Voortaan nemen

wij .voor iederee vogelkweker onze cap af
een

kurxtenaar. Hij. is met liefde voor di vogels
geboren,_ maar oot met eerr onderzoekings-

drang, die we tot nu toe alleen bij hóle

grote geleerden vermoeden. Hij probeert
steeds weer opnieuw kruisingen,

krijgt strop-

pen te incasseren, heeft soms een prachtig

succes, maar raakt nooit uitgestudeerd.
De heer Niewold in de eerste plaats al
niet. Hij is een van de pioniers in ie kanariekweek geweest. Veertig jaar geleden is
hil al begonnen met het kweken ian zang-

vogels, later stapte hij over op het kleui-.
kweken en thans probeert hij het met tro.
pische vogels. En uit die rijke ervaring heeÍt
hij uren lang velteld, het ene sterke staaltje
na het andere. Van een Duitser, die in
Leeurvarden voor de zang alle prijzen weg.
sleepte, de Leeuwarders dure mannen vei.
kochi, maar waardeloze poppen leverde, zodat de Friezen toch nog met de handen in
het haar zaten. Van kwekers die hun kana.
ries liedjes ieren zingen zoals ,,Roodborstje
tikt tegen het raam", terwijl de mensen mit
open mond zitten te luisteren. Van dure tropische vogels, waarvoor de lieÍhebbers vlot
Í 200 en soms meer dan I 300 betalen.
Een kanariekweker raakt niet uitgesproken, hil zou desnoods een halve *e"k áoor
kunnen vertellen, want hij doet steeds weer
nieuwe ervaringen op en als hij er tenslotte
gijze haren van heeft gekregen, zit hiJ nog
met tientallen vragen die hem kwellen.
Maar om de leken die zich tot 't kanarie.
kweken voelen aangetrókken niet al te zeer
af te schrikken, vertellen we er meteen bij,
dàt het toch allemaal nog wel mee vali.
Het eerste begin is misschián noeilijk, màar
door de ervaring wordt men wijs en wat
meer wil zeggen, ervaren en behulpzame
clubgenoten staan de beginner steeds terzij,
terwijl er zo langzamerhand ook at heel
wat lectuur over de kanariekweek is ver.
schenen.

DRACH?STERS GAVEN
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Vara-aktie ,,Van ftrarte"
bracht,,inspeelplaats"
135.000 gulden in't laatje
De VARA-aktie ,,Vatr
DRACHTEN
Ilarte" ten bate- van de Stichting Khr'

tlerboerilerij Maartenswouden-Drachten

hail gisteravontl tot ongeveer half acht
een bedrag van f 135.000 opgebracht' Er

ware,n daarnaast no'g een aantal toÉzeg-

gingen ,,in natura", terwijl te v€rwach-

ten was ilat de stroom van giften nog
een tijdje zou vooÉduren. Voorzitter
Tjeertl Koningsberger noemde het resïitaat ,,fenomenaal". Hij zei: ,,Ik had
wel door de telefoon willen kruipen om
Henk (r'an Stipriaan, red.) te bedanken", Hij hatt tijtlens-rle aktie' tlie van
kwart over zes tot half acht duurde, al
menige jonge Drachtster over de bol

geaaià en outleren erg hartelijk betlankt

voor hun

haa.r rrekening te llemen el1 Thijs
Schaafsma kw,am twaalf kilo centen
brengen, clie met elkaar eetl bedrag van
to' n 1 12,0 vertegeuwoorcligden. Om kort
te ga,an: de aktie slaagde volkom'eu en
Blauw.
dat rr,'as voor wethouder Teije Blauw,
nalr
ziin knllcoa
lvethouder' Jan Kloes
kollega urefhortdeL
ook zijn
gaf blijk van z'ijn belangstelling,.r'o1áoende ledsn om r"oolzitter Koningsberger .,Van HaL te" geluk te lvensen
me-i. hei resultaat van de aktie' De heer
BLaur,l' is vooizittei' van de Raad van
Toezicht van de stichtring.

Het bestu,ur en de rest van de mede-

werkers genoten na een insPa'nnend
uurtje van een lunch in de bar van De
Lawei. De heer Konings'berger bracht
ook de EvangeXisch'e Omroep dank, die

culhe'id..

het
In d.e hal va,n De Lawei zat E1lis een deel van haar zendtiid vool
goecle doel ter beschikking had gestelcl
Berger, ook bekend vam de tv, acht'er de
Ën vergat niet het gironumm'er van de
mikiofoon en een,,s0Penbrijbuske",
rvaarin de giften gedeponeerd werden' stich,ting nog even te vermelden. Het i:
Talloze Dráchtsters maakten van de 609.300 ten uame van ,,Van Harte" te
Ililvelsutn.
gelegenheid gebruik om hun instemn-ling rnet de plannen van de stichting
dooli n-ridd.el van e en gel'dsbedrag tot
uitdrukking tc br''engen' De eerste n'as
de heeL' Re in Conpellts, die natt-teus eeir
g,a|ag'ebedl,ijf wat kwarn bt:engetr.
Daarna volgden Jacqueline (1'2) el)
Lou,ise t,en Cate (9) 'en nog geen halve
minllut later hield de vie'rjarige Rudclf
van clcr Velde, ilie i,n gezelschap was
van;.ijn glotc bt'ocl Andries (9) ziilr
kop boven het bus.1c' Dc
.',,^^toót
'oo oo devuurPijl
kwam toen irct
áe
klro
Nederlands Comitc voor Kinderposizegels de toczegging deed f '715.000 .te. ujlïen afstaan voor dit doel. Het totale
bedlag steeg daat'door meteen tct Iultlt

Dè Vereniging van Drachtstel
Fabrikanten droeg vlotweg f 2000 af en
zo waren er zeel' veien die blijk gaven
van hu,n u'aat'det-ilg voor hst streven
van de stichting.

1 1rgr5.3'grg.

I)at streven, althans het tloel dat

tle

stiohting zieh voor ogen heeft gesteltl, is

uniek
bourv

in Neilerlantl. Het gaat om tle
of aanleg van een kintlerboerile-

rij, inmitlitels omgetloopt in

,,inspeel-

plaats", waarin zorrel de geestcliik gehantlicapte kintleren va,n,''Maartenswoirrlen" als tle rest van de ieugil van
Drachten zich kunnen vermaken' Daarbij leeft op de achtergrontl tle geclachte
dat er een integratie zal lot stancl komen tussen de beide Siroepen.

De eerste fase van het Plan dat

de

inrichtirng van twee helrbare terre'in omva't ]can hierdoor worden afgerond. Er
ligt dan nog eêns vijf hehtarre te wach-

ten,

d"ie

ook bij het totale plan betrok-

ken zal worden. Centraal in het plan
staat het tot vorig j,aar bewoonde boer-

deriitje van de heer Wl'ege'r

Baron.

HieL'in word.t een deel van de levende
have va,n de ,,inspeelplaats" onde'rgebrracht. De stichting had al enkele Vietnamese hangbuikvarkens, m'a,ar kreeg
er in de uitzending van gisteravond nog

een aantal kippen, ga'|nzen, schaPen,
geiten, een varken en een paard bij. De

aan
{ Drachtster volièt'everenigfng boodvoor
I de inrichting van de vogelkooien

DRACHEN

Jottg ett' oud

ktoant'

- de lt'nl' uan d,e Latnet'
in
zijn bijd,rage storten uoor d,e ,,t'nspeetplaats" uan Mo'artenswouden
in het daar opgestelde ,,sít'penbriigisteratsond,

buske". Terusíil

ELLis

Berger (rechts,

o'p d,e rug gezien) toezíet, hel'Pt

su oor zitter T j eer d Konings'
berger híer een Da1'L de uele iongete
geeJsters bi.i het stot'tert' uan haar

slíchtíng

gíjt uoor het goecle

doel.

D;aclit"" krijtr straks
*"positie
,,natuurlijke"
_

*t"r,.

Drachten krijgt in oktober a.s. in De Lawei "",, g"ote
DRACHTEN.
gewijd
aan de natuur. De vorm van samenwerking die een viiftal
toonstelling,
Drachtster verenigingen van natuurvrienden enkele jaren reeds vonden wordt
nu opnieuw verstevigd. uit de samenwerkende verenigingen is een tentoonstel'
lingsbestuur gevormd, bestaande uit de heren c. J. Rommers, voorzitter; a. v[.
otter, sekretaris; D. Joustra, penningmeester en w. Hendriks, technische zaken.
De expositie zal gehouden worden op 1?, 18'en 19 oktober'
De volgende verenigingen zu[en er aan medewerken: aquariumvereniging
Imkersvereniging'
,JVIinor", Ned. Ver. tot bescherming van dieren, Ffigelwacht,
Kon. Ned. Natuurhistorische vereniging, volièrevereniging. aan de nieuw op'
gerichte vereniging van siertuinhouders is eveneens om medewerking verzocht'
De expositie zal zo worden opgezet dat de bezoekers een indruk ffigen van
het werk en het doel vpn de vertegenwoordigde organisaties' Volières met tro'
pische vogels, aquaria met flitsende kleurenpracht, biien-i1 hun doen en laten
àr, ,,og veel meer zal et te zien zijn. Een en ander zal gedekoreerd worden met
veel bloemen.
de
De hoogste klassen van de lagere scholen in Smallingerland zullen in .be
gelegenheid worden gesteld, in groepsverband gratis de trgÍrfs6nsfslling te
zoeken.

Moeiliike tijd

Nu de winter biina weer voor de dzur

sraat en dus voor de vogels een slechte tijd
staat
doet de Volièievereniging van de
".oÉtu"kt, Vogelvrienden een be-roep op de
oi".ttir,"i

aardbrood, áardOud
T)rachtster bóolhing.
bevolkine. oud
ó"""ttttt..
'etensresten
verschillende etensresten ?\n
arloelen en verschillende
aooelen
Zíin
#"iko-. Gooi in de winter geen voedsel
bemaar
**n. *"t voor u waardeloos is,
*"ár h". voor ons. U kunt het naar de

of, als u ons
onderstaande adressen brengen
"enige 'leden
ner
geeft, kornen
lromen enlge lecen het
r;it"È geett,
;een serntle

voedsel wel halen. De vo'gels en andere
u er dankbaar voor zijn. In
zullen
dieren
het biizonder de eenden en zwanen die veel
t*aÉt nodig bebben, gaan indien er straks
nu"r, n.no.g" eten is, 7en zeer zware tijd
ï"s"-àft. Virige week zat er a\ eefl zwaaÍr
iti het iis aan de Zuiderdwarsvaart vast-

sevroreÍL leden van de Volièrevereniging
i.l. zes van de acht zwanen'
àie Dr""htett m--omenteel bezit, naar het-Van
Ëebben zaterdag

Haersmaoarkie gebracht. Vergeet u ook de
kleine vóeels'niet; hang een slinger pinda's
vriest
of een sóekzwoerd buiten. Als het
zet dan een kommetje met laltru 'qrat€r en
suiker buiten, opdat het niet bevriest'

Dracbten. DEVOLIEREVERENIGING'
B. Volbeda, Handwerkerszijde
S. Duursma, Oosterstraat 16.

37;

De

allermooiste kanarie van Drachten

Dit is 'm nou. De allermooiste vogel van Drachten. Donderdag werd de

kanarie van J. Heida, lid van de v-olièrevereniging'f)e Drachtíter Vogelvrienden', door de Nederlandse Bond van Vofeli-ienreblers tot kampïoen

uitgeroepen. De voorzitter van de vereniging, J. van der Heide, toont te
kanarie rnaar al te graag. Er zijn meer bijzondere vogels te zien tijdens de
tentoonstelling die nog tot en met morgen duurt.
Foto: Frans Andringa
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Drachtsters veertig iaan vogelvrienden
Met een uitgebreide tentoonstelling in het clubgebouw aan de Houtlaan
hebben de leden van de volièrevereniging De Drachtster Vogelvrienden
zaterdaghun 4O-jarig bestaan gevierd. Veel mensen kwamen af op de
parkieten, kanaries en veel andere soorten die in hun kooitjes stonden te

pronken. De vereniging zal aanstaande vrijdag tijdens een officiële feestàvond enkele leden-in het zonnetje zetten die sinds de oprichting actief
zijn binnen de club van vogelvriehden. Ook bestaat dan de mogelijkheid
Foto: Harry Blokzi
het bestuur met het jubileum te feliciteren.

tqi0

Yogelbeurs om kweekmateriaal

kwiit te raken
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Volièrevereniging Drachtster
Vogelvrienden hield zaterdag de maandelijkse
voíelbeurs in het clubgebou'sf aan de Houtlaan'
De-beurzen,'die doorgán tot april volgend iaa.r,
vormen.voor de fokkers een mooie gelegelrhelcl
om van hun overtollige vogels af te komen. Als
straks het tentoonstellingsséizoen weer begint en
de fokker ziin definitievé selectie heeft gemaakt
wordt het adnbod nog wat groter, weet secretaris
Sjoerd Swart van de Vogelwienden.

DRACHTEN

Op de beurs komen niet alleen fokkers om

vosels te kopen. maar ook niet-clubleden die een
kaËarie of èen'parkiet willen hebben voor een
kóoitie of een vólière. ,,Fokkers kinne noait alle
ionse'ffisels bruke foaí de tentoanstellings, dy't
áan"st vn"novimber wer begjinne. De prizen wurde beoaald troch fraach en-óanbod. Foar in kanaiiè Uêtéttest om de twintich gune hinne," aldus
Swart. Het houden van vogels is een mooie hobbv. vindt de secretaris. ,,Jo komme der echt mei ta
iédt. it< soe se net sraách misse wolle. It binne
èóttÏJieist<ipsdierefi, dêrst ek mei prate kinst."
(Foto Omke-Oudeman)

