In het hok bij Gerard Klein Nulent
Van jongs af aan ben ik opgegroeid met de kweek van vogels. Mijn vader kweekte
kleurkanaries en is later overgestapt op parkieten. Wij woonden in Harfsen en mijn vader was
van jongs af aan lid bij De Volière in Gorssel. Op mijn 12e ben ik ook lid geworden bij De
Volière en begonnen met de kweek van Glosters. Dat was niet erg succesvol, maar wel heel
leerzaam. Net als mijn vader ben ik daarna overgestapt op parkieten, in het begin
Geelkopkakariki’s.
Vanwege verhuizing naar een flat in het westen van het land heb ik tijdelijk geen vogels
gehad en ook mijn lidmaatschap opgezegd. Na ruim 3 jaren verhuisde ik naar Terwolde en
voor ik het wist was ik weer Lid bij De Volière in Gorssel, waarvan vele jaren als voorzitter.
In Terwolde heb ik destijds een volière gebouwd met 3 vluchten van 5 meter lang en heb ik
gekweekt met Pennant- en Geelbuikrosella’s, Berg-, Elegant- en Catharinaparkieten. In 2010
ben ik tijdelijk gestopt vanwege privé omstandigheden en in 2011 verhuisd naar een andere
woning in Terwolde.

Een aantal jaren geleden hebben we in Gorssel als vereniging besloten De Volière op te
heffen en ben ik overgestapt naar VVTO. Inmiddels was ik weer begonnen met de bouw van
een hok. Het hok bestaat uit een nachthok in de schuur en een volière van 5 bij 5 meter
opgedeeld in 5 vluchten. De vogels lopen/kruipen via een horizontale opening onder de
stalraampjes naar binnen en buiten.

Via John Eggink heb ik een aantal vogels overgenomen van wijlen heer Renleo, te weten een
koppel groene Halsbandparkieten, een koppel Berg parkieten en een koppel
Koningsparkieten. Met de Halsbanden en Bergen heb ik inmiddels ieder jaar wel een aantal
jonge vogels gekweekt, zodat ik dit jaar voor het eerst weer een aantal vogels naar de show
kan doen.
Naast de vogels in de volière genieten we ook in de tuin en/of wei van leuke gevleugelde
gasten, zoals putter, vink, groenling, grote bonte specht, groene specht, boomklever,
boomkruiper, torenvalk, boomvalk, buizerd, havik, sperwer, steenuil, kerkuil,… Voor de
putters laten we speciaal vele Kaardenbollen staan.

In de winter lokken deze distelsoort putters in hele groepen naar onze tuin en de putter is dan
ook een vogel die we dagelijks in de tuin hebben. De fruitbomen die we in de wei hebben

gepoot hebben daar ook positief aan bijgedragen. Ze zitten graag op het hoogste punt in de
boom te kwetteren/zingen.

Met vriendelijke groeten Gerard Klein Nulent

