andere winkels, onder andere in 2004, is de
oppervlakte uitgegroeid tot 120.000 m². De
woonboulevard ligt direct aan de A76. In 2010 is er
net naast de woonboulevard een treinstation,
Station Heerlen Woonboulevard, gerealiseerd

Deze maand zijn we te gast bij Tim Grootjans die
met zijn vrouwtje Tanja en dochter Britt in Heerlen
woont. Wel in een woonblok op de tweede
verdieping en de vogels zijn ondergebracht in de
kelder.

De geschiedenis:
Tim is thuis grootgebracht met vogels, zijn vader
heeft vanaf zijn prilste herinnering altijd vogels
gehad. Eerst gewone kanaries, dan waterslagers,
dan de zangkanaries en ten slotte agapornieden.
Maar nooit de grasparkieten en dit waren de vogels
die Tim het liefste zag. Als Tim jaren geleden
Tanja tegen kwam en de relatie ontstond gingen ze
samen wonen in het appartement van Tanja, en na
veel gepraat werd dan toch beslist dat er vogels
mochten komen. En het werden natuurlijk
grasparkieten, maar omdat er dus enkel plaats was
in de kelder die bij het appartement hoorde, moest
er ook eerst nog met de medebewoners gepraat
worden, of deze het wel zagen zitten. En gelukkig
werd er groen licht gegeven.
De inrichting:
Daar de ruimte beperkt is in de kelder, deze is 4 bij
1,5 meter. En misschien het grootste nadeel geen
rechtstreekse buiten verbinding voor verse lucht.
Er moest eerst een luchtzuiveraar aangekocht
worden, en het mag gezegd deze machine werkt
perfect, er was een aangename lucht in het hok
niets muf of bedompt, normaal zoals het moet zijn.
Er zijn 16 kunststof kweekkooien van de firma
Heesakkers opgesteld met een grootte van 60x
40x40 cm daarnaast nog 2 kleine vluchten waar de
vogels verblijven die niet in de kweek of op rust
zijn. Achteraan staan er dan nog 2 vluchtjes waar
de baby’s in afgezet worden. De verlichting word
ge regelt met 2 TL armaturen en een nachtlamp
alles op klokken. Dit is natuurlijk nodig daar er
geen daglicht kan ontvangen worden. Verwarming
is er niet nodig daar er een constante temperatuur is
van rond de 20 graden, zelfs in de zomer is er een
maximale temperatuur van 22 graden gemeten.
Wat ook weer een plus punt is.

De geschiedenis van Heerlen gaat terug tot de
Romeinse Tijd. In de middeleeuwen was het een
vrij onaanzienlijke nederzetting. Door de
kolenmijnbouw groeide
Heerlen uit tot de
grootste gemeente in de Oostelijke Mijnstreek, en
de tweede grootste stad (plaats) in Zuid-Limburg.
De motte (De) Struyver, Struijver of Struver was
een middeleeuws mottekasteel gelegen bij de
buurtschap Ten Esschen in de gemeente Heerlen in
de Nederlandse provincie Limburg.
De Woonboulevard Heerlen is een woonboulevard
gevestigd in de Limburgse stad Heerlen.
Woonboulevard Heerlen heeft winkels op gebied
van wonen, woninginrichting en diverse restaurants
en cafés. Het winkelcentrum beschikt over ruim 50
winkels en 3500 eigen parkeerplaatsen. In totaal
hebben de bedrijven bijna 1000 werknemers. De
woonboulevard is in 1991 met 40.000 m² gestart.
Het was destijds de eerste in zijn soort in Limburg.
Met de komst van IKEA en uitbreidingen van
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En dit is dit kweekseizoen eigenlijk voorhanden,
hij heeft uit verschillende vogels van deze lijnen
tegen verschillende poppen kunnen kweken en hier
wil hij volgend kweekseizoen een begin van
lijnenteelt mee gaan opzetten. Want er zijn voor
2018 al een 90 jongen op stok en dit gaat de basis
vormen om er mee verder te werken.
Ondertussen heeft Tim toch al enkele succesjes
geboekt bij babyshows in de rayons en dat is als
jonge liefhebber bemoedigend en geeft het de puf
om verder te gaan.
De voeding:
Zaadmengeling van Slaats; de Jo Mannes
mengeling
Tijdens het kweekseizoen krijgen ze elke dag
eivoer en in de rustperiode 1x per week

De afstamming:
In 2015 werden de eerste vogels aangeschaft.
Na wat probeersels van aankopen bij enkele
liefhebbers is Tim vooral gecharmeerd van de
vogels van Franki Van Den Abeele en deze van
JJJC Budgies. En hier wilt hij nu zijn lijn gaan op
baseren, want toen ik hem vroeg of hij lijnenteelt
toepaste antwoorde hij, dat het de bedoeling is
maar dat ge eerst wel vogels moet kweken uit een
bepaalde lijn eer je iets voor jezelf kunt opbouwen.
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Het dry eivoer van Joels als basis; als toevoeging
gaat hier nog geweekte haver bij, een geraspte
wortel, broccoli, venkel en knoflook. Verder
diverse vitamines van Oropharma zoals optibreed,
ferti-vit, omnivit, oro-digest, calcilux en
probyzyme. Ook nog Blattin, Terramix,
gezondheidszaad, grit en Foniopaddy.

Elke dag vers drinkwater waarvan 2x per week
aangezuurd met appelazijn; 1x per week met
vitamine AD3 van Sjoerd Zwart; 1x per week
vitamine van Tollyamin Forte; 1x per week een
citroen in het water en 2x gewoon water.
Tevens is er in iedere kooi of kweekbak pikblok,
sepia en grit voorhanden.
Zodra er jongen in het blok liggen, gaat er elke dag
trosgierst bij en ook nog de eerste periode als ze in
de babykooi zitten.
Onder tussen was het al na de middag en Tanja
kwam ons roepen in het vogelhok dat er boven de
tafel gedekt was en of we een broodje kwamen
eten, best gezellig met de kleine Britt er bij die wel
haar mannetje stond of moet ik zeggen vrouwtje en
ons dikwijls aan het lachen bracht. Tijdens het
gesprek aan tafel hoorde ik dat ze wel uitkijken of
ze een betaalbare woning kunnen vinden met een
tuintje, zodat er zowel voor Britt als de vogels wat
meer in de buitenlucht kunnen zijn. Ik zou zeggen
alle succes met de dochter, vogels en zoektocht.
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