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Deze keer zijn we te gast in Lier bij Jacky en Joke 

Deckers. Ze wonen in een mooie landelijke woning 

met nog een mooier vogelhok. Bij het binnen 

komen zie je al een terrarium maar hier worden 

zeer speciale kikkertjes in gehouden. Zeer mooi en 

kleurrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lier (Frans: Lierre) is een stad in de Belgische 

provincie Antwerpen. Lier ligt ten zuidoosten van 

de stad Antwerpen[1] en bestaat uit de 

deelgemeenten Koningshooikt en Lier zelf.  

De stad telde op 1 januari 2017 35.244 inwoners en 

ligt aan de samenloop van de Grote Nete en de 

Kleine Nete. Lier wordt "de poort der Kempen" 

genoemd en kreeg de bijnaam Lierke Plezierke. 

Haar patroonheilige is Gummarus en de spotnaam 

voor een Lierenaar is "schape(n)kop".  

De etymologie van de naam Lier is niet helemaal 

duidelijk. Meerdere verklaringen zijn terug te 

vinden in het Germaans, Keltisch of oud-

Nederlands.  

De geschiedenis van de Stad Lier begint ergens in 

de tweede helft van de 7de eeuw wanneer de  

 

Heilige Gummarus wordt geboren. De stadsrechten 

werden verkregen in het jaar 1212. Het wapen van 

Lier bestaat uit 2 leeuwen die een banier 

vasthouden.  

In 1496 vond het huwelijk tussen Filips de Schone 

en Johanna van Castilië plaats in Lier. Dit was een 

ongezien evenement voor die tijd. Een Spaanse 

koningin die vanuit Spanje naar de lage 

Nederlanden kwam om te trouwen. De 

huwelijksplechtigheid gebeurde in de Sint-

Gummaruskerk.  

Een opmerkelijk gegeven is dat in 1860 een quasi 

volledig skelet van een mammoet gevonden werd 

in Lier nabij de Dungelhoefkazerne 

Als we deze reportage maken ergens in het 

voorjaar, was het die dag schitterend weer en de 

koffie met het bijbehorend lekkers werd dan ook 

op het mooie terras geserveerd. voor de knappe 

vijver met de grote koi’s. 

Jacky heeft met de paplepel de vogels 

meegekregen, daar er vroeger thuis al met de 

vogels geshowd werd, zijn vader was ook een grote 

vogelliefhebber, maar dan wel van exoten en 

inlandse vogels, en hij was ook keurmeester van de 

inlandse vogels. 

Daar Jacky zijn beroep zelfstandig veranda bouwer 

is en hij zijn woning ook nog eens volledig 

gebouwd heeft was er in de echte actieve carrière 

geen plaats voor de vogels, te veel werk en te 

weinig tijd om vogels te houden. Maar daar is voor 

een achttal jaren verandering in gekomen. Waar ze 

woonden in de garage tijdens het bouwen van de 

woning werd nu terug een volière ingericht en de 

hobby met grasparkieten houden terug opgestart. 

Jacky koos voor de grasparkieten omdat hij dit de 

mooiste maar ook de rustigste vogels vind, en het 

hem een mooie ontspanning geeft na een dag hard 

labeur.  

Het hok: 

Het mag gezegd worden, als reporter van de ten 

huize van ben ik in mijn leven al in veel hokken  
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geweest, maar zelden in zo een mooi ruim hok. Het 

staat in de tuin achter de vijver , als je binnen komt 

heeft u direct links een technische ruimte waar de 

stofzuiger staat, de machine voor de beneveling. 

De stofzuiger buizen lopen door de kooi tegen de 

zoldering en op verschillende plaatsen kan de 

zuigslang aangesloten worden, de stofzuiger wordt 

bedient met een afstandsbediening. 

 

 

 

 

In de kweekkamer annex leefkamer staan aan de 

linker zijde 24 kweekkooien opgesteld, eigen 

fabricaat, aan de rechterzijde staat een verrijdbare 

volière die dan nog eens aansluiting geeft op een 

grote buitenvolière die kwart rond is en zeker een 

goede grote want de straal is zeker 4 meter van 

deze kwart ronde en de vogels kunnen hier goed 

vliegen en voldoende afstand, deels hiervan is 

beklinkerd en in de hoek is er ook een gedeelte met 

zand in waar de vogels kunnen spelen, al wat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier staat is er opgemaakt dat de vogels geen 

verveling kennen en allemaal zelf gemaakt. In deze 

volière worden vooral de jonge vogels gehouden. 

Als we dan verder gaan komen we in de 

keukenblok, zeg maar keuken, hier staat de 

volledige keuken nog van vroeger en deze is 

integraal behouden gebleven, alleen het kookvuur 

is eruit gedaan, maar ijskast en al de rest is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behouden. In deze ruimte zijn er ook nog 4 kleinere 

volières gemaakt waar van er 1 is onderverdeeld in 

2 grote kweekbakken en het ander een kleine 

volière waar er enkele koppels kunnen opgezet 

worden als het wat moeilijker gaat met bepaalde 

stellen. Dan hebben we rechts nog 2 volières waar 

de mannen en de poppen verblijven. Let wel alles 

staat op wielen zodat het kan verreden worden om 

te kuizen en te onderhouden. Ongelofelijk 

praktisch. De buitenvolière grenst ook aan deze 

ruimte en door een raam die kan opengeschoven 

worden kan Jacky ook deze vogels verzorgen, 

zodat hij iedere keer niet langs buiten moet 

omlopen. Dan is de vroegere badkamer nog 

ingericht als bergplaats voor de zaden en het toilet 

is daar gebleven, hij moet voor niets naar binnen 

alles is aanwezig. Hier staat ook de afzuiging 

opgesteld, dit is volledig automatisch, zelfs als je 2  
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keer op de voeler ademt slaagt hij aan omdat er te 

veel CO in het hok is.  

Nu de vogels, daar Jacky van oordeel is dat ge 

eerst moet leren omgaan met de vogels en kweken. 

Heeft hij in het begin een aantal vogels gekocht op 

markten en verkopen.  Na enkel proefjaren heeft 

hij deze aangevuld met vogels van JJJC Budgies en 

Harry Vangenechten en nu recent met vogels van 

Mattieu Billy en het partnership Heylen-

Waerzeggers. Daar deze wat op elkaar passen quasi 

afkomst en model van de vogels. De laatste jaren 

worden er ieder jaar toch meer dan 120 jongen 

gekweekt, wat toch niet zo slecht is zou ik denken. 

Jacky staat ieder ochtend om 6 uur op en dan 

worden eerst de vogels verzorgd voor dat hij gaat 

werken.  

De voeding: 

Voor de zaadmengeling gebruik ik de kleine 

parkietmengeling Van camp, deze zaadhandel is 

dicht bij Lier gelegen namelijk in Boechout en daar 

vind ik alles voor mijn vogels. 

Ik meng wel nog wit platzaad en kanariemengeling 

onder de parkietenmengeling omdat deze volgens 

mij te rijk is en de vogels er te hevig van worden in 

de kweekperiode; Ik geef wel het hele jaar apart 

rode panis (mohairzaad) bij. Deze word zeer goed 

opgenomen door de vogels en ze voederen daar 

zeer goed de jongen mee. Om de twee dagen wordt 

er eiervoer gegeven, dit bestaat uit: 

° 1 maatje eiervoer met kruiden - ° 1 maatje 

proteïne mix van CéDé - ° 1 maatje Frutti van 

CéDé -° 2 maatjes voor geweekte haver -° 1 maatje 

voor geweekt kanariezaad -°1 potje mais uit blik. 

De gepelde haver en het kanariezaad zet ik max. 1 

avond in de week in koud water, voor gebruik zeer 

goed spoelen. Bij het eiervoer word regelmatig 

mineralen toegevoegd. De vogels hebben altijd 

grit, sepia en rode piksteen ter beschikking, ook 

geef ik altijd al badwater, ook aan de kweekbakken 

wordt 1 maal in de week een bad gehangen. 

Wekelijks word er ook groenten voorzien zoals 

wortel, venkel, broccoli en citroen , deze snijdt ik 

in twee pers het uit in bad en drinkwater en prik ik 

de schil met het vruchtvlees op een plankje. 

Bij het huiswaarts rijden dacht ik, er zijn toch veel 

liefhebbers met een passie voor de hobby, dit zie je 

als je zo een mooi hok binnen komt. Bedankt voor 

de ontvangst en de goede zorgen Joke en Jacky.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 


