Lezing/presentatie CULTUURVOGELS.COM, 15 maart

Vrijdagavond 15 maart zullen twee liefhebbers van CULTUURVOGELS.COM hun ervaringen
met ons komen delen. Het gaat dan vooral om de ervaring met insectenetende vogels. Alle aspecten
van het houden van en kweken met deze vogels komen vanuit eigen ervaring aan bod, bijvoorbeeld
inrichting volière, beplanting, geschiktheid gezelschapsvolière, vocht, voeding, supplementen,
medicijngebruik enz.
Twee liefhebbers presenteren, daarom zullen de diverse aspecten ook van verschillende kanten
benaderd worden, neem alleen al de verschillen in voeding tussen deze twee verschillende kwekers,
totaal verschillend!? Wat is uw mening?

Luc Gielen
Zoals de ouden zongen piepen de jongen! Luc is een van die jongen. Hij heeft al vogels sinds zijn
kinderjaren, natuurlijk gestart met zaadeters, parkietjes enz. Sinds enkele jaren legt hij zich toe op
met name de insecteneters.
Dieren en groen spelen een grote rol in zijn leven. Na de opleiding dierenmanagement werd hij
bedrijfsleider bij AVEVE. Onlangs is hij filiaalmanager bij een van de grotere Jumpers geworden. Ook
hier worden dieren en groen gecombineerd. En alsof het nog niet genoeg is valt er thuis ook veel
over vogels te praten omdat zijn vrouw als vogelverzorgster werkt in één van de grotere parken in
Nederland. Wat kunnen we verwachten van de pas geboren dochter?

Luc neemt ons in zijn presentatie mee
naar zijn volière en vogels zoals de
shamalijster, hop, Japanse nachtegaal,
roulroul en baardman.

In 2017 verraste hij vriend en vijand met
12 jonge shamalijsters uit één koppel.
Hierbij zondigde hij nogal tegen een
aantal door sommige liefhebbers in steen
gebeitelde gouden shamaregels.

Uitgebreid en gelardeerd met foto’s zal
hij in gaan op alle aspecten met de kweek
van deze vogels. Aan de orde komen o.a.
huisvesting, voeding, nestmateriaal,
kweek en handopfok. Mogelijk, en zeer
wenselijk, laat u uw eigen mening horen ondanks het feit dat die misschien totaal anders is.
Interactie daar leren we van!

Mart Rousseau
Na een aantal jaren ervaring met de Temminck tragopaan, tropische vogeltjes en zaadeters is ook
Mart zich meer gaan toeleggen op het houden van en de kweek met insecteneters.

Mart deelt op 15 maart zijn ervaringen met de Water roodstaart en Verditer flycatcher, minder
voorkomende soorten in onze Avicultuur.
Concreet zal vanuit eigen ervaring worden verteld over de biotoop, huisvesting, voeding, gedrag,
kweek, nestmateriaal, nestgelegenheid enz van de Water roodstaart.
Bij de Verditer flycatcher blijft het bij een kennismaking omdat Mart ze pas sinds najaar 2018 heeft
en dus nog niet gekweekt heeft met deze soort.

Wat mag u verwachten?
•
•
•
•

Twee enthousiaste liefhebbers die graag hun kennis delen en samen met u er een gezellige
bijeenkomst van willen maken
Geen wijsneuzen die denken dat ze alles weten en u even komen vertellen hoe het moet!
Een presentatie van volieres, vogels en alle aspecten van de vogelliefhebberij door middel
van foto’s en filmpjes, natuurlijk voorzien van commentaar en eigen ervaringen!
Een interactieve bijeenkomst, waarbij uw inbreng en vragen zeer welkom zijn!

Info over een lezing/presentatie?
Mogelijke onderwerpen voor uw vereniging of bond:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tropische vogels
Inheemse insecteneters
Uitheemse insecteneters
Parkieten
Biotoopvolieres
Inrichting en beplanting van volieres
Techniek in de voliere
Voeding insecteneters
Enz.

Afhankelijk van uw behoeften en de beschikbaarheid van de liefhebbers kan
uit het bovenstaande een “menu” worden samengesteld voor een bijeenkomst
cq dag op een overeengekomen datum en plaats. Er kan dus afhankelijk van de
interesse een breed aanbod gemaakt worden zodat de diverse liefhebbers
binnen uw vereniging allemaal iets herkennen in de lezing. Een ander
mogelijkheid is een “menuutje” afgestemd op een meer specialistisch
onderwerp.
Informatie:
•
•

mjm.rousseau@gmail.com
06-37450124

