
Jaaroverzicht 2014 

 A-GAVE Accountants 

Jaarlijks Onderhoud van de administratie, jaarrekening, accountantsverslag 

t.b.v. de Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij 

 Bogers dakpannen - Sprang-Capelle 

Levering dakpannen zodat de houtopslag kan worden uitgebreid 

 Graumans Timmerwerken - Galder  

Levering hardhouten deur ter vervanging vanee n dubbele deur in de potstal  

 Automatisering Arvidi  

Goede gebruikte PC's door Amphia geleverd zijn voorzien van software en 

geimplementeerd in het netwerk. Beveiliging netwerk geoptimaliseerd en het 

netwerk opnieuw ingesteld nadat we over zijn gegaan naar een andere en veel 

voordeliger provider.  

 Tuinservice en onderhoud van Halderen - Oosterhout  

Levering planten, struiken en bomen om de tuin en weiden weer op orde te 

brengen  

 Schaafstra Bouwmaterialen Dongen  

Levering van alle bouwmaterialen voor de bouw van een insectenmuur en voor 

de renovatie van de voliere   

 Damen Recreatie Service Oosterhout  

Stelt regelmatig een aanhanger ter beschikking om materialen bij sponsors op te 

halen of afval naar het stort af te voeren.  

 Tuincentrum Sonneveld Wagenberg  

Levering planten, zaden en aanverwante artikelen om de tuin en weiden weer 

op orde te brengen  

 Bouwbedrijf Balemans - Breda  

Levering bouwmaterialen voor onder andere renovatie kopgevel hoofdgebouw, 

hoenderhokken  

 Dohler Nedertland  

Donatie waarmee het hekwerk heuvelweide kon worden aangepakt  

 Donateurs Vrienden van het Mek  

Aankoop materiaal voor herstel hekwerk varkensweide, palen en ketting voor 

afscheiding voedergedeelte in weiden  



 Jos Hofkens Beheer, Mnuta Westen en Donateurs Mek vrienden  

Gezamenlijke sponsoring voor het nieuwe hekwerk bij hoofdingang en 

parkeerplaats. Door vernieling bij insluiping en baldadigheid was dit hard 

nodig.  

 ABN AMRO Foundation  

Hebben toegezegd ook dit jaar weer met 2 teams een teambuildingsdag 

gehouden  

 Accountancy van Oers  

Dit bedrijf viert in 2014 hun 50 jarig bestaan en heeft onder andere het MEK 

uitgekozen om in oktober een teambuildignsdag te houden  

 Ondernemers voor Breda e.o.  

Ook in 2014 komt deze groep enthousiaste mensen een dag hun diensten 

bewijzen bij het MEK  

 Koen Infra Service - Oud Vossemeer  

Heeft ook voor 2014 weer een aantal dagen ingepland om de bestrating van het 

MEK op orde te brengen 

Vrijwilligers team MEK 

Gelukkig kunnen we continue beschikken over een team van vakmensen die alle 

voorkomende  

kleine werkzaamheden onder handen nemen. Er zijn echter altijd handen te kort dus 

schroom niet  

om ook uw medewerking één of meer dagdelen beschikbaar te stellen. 

Om alle werkzaamheden op tijd te kunnen uitvoeren zijn constant materialen 

nodig, zoals b.v. stenen, palen, planken, verlichtingsmaterialen, beits, verf, 

gereedschappen enz. enz. 

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Peter van Leijsen in verband 

met de erstige ziekte van zijn vrouw.  

 



Ook de structurele steun van onderstaande bedrijven en instanties 

willen wij zeker niet onvermeld laten 

 Gemeente Oosterhout 

 Adviesburo Robbe bv, financiële raadgevers - Oosterhout  

 Notariskantoor Heijkants - Oosterhout 

 Leonard Communicatie b.v. - Oosterhout 

 NederlandSchoon.nl 

 Van den Berg Food Import - Oosterhout 

 Arvidi automatisering - Oosterhout 

 Archi Service – ‘s Hertogenbosch 

 Hanneke Offereins - Oosterhout 

 Veiligheidscentrum Oosterhout 

 Rabo Bank Amerstreek 

 Ratatouille Podiumvereniging – Oosterhout 

 Colours Grime en Visagie – Oosterhout 

 Jos Hofkens HIG – Oosterhout 

 Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant - Oosterhout 

Zonder deze steun zou het voortbestaan van ons aller Milieu Educatief Centrum en 

de Kinderboerderij, kortweg MEK genoemd, ernstig in gevaar komen.  

Wij zijn dan ook iedereen bijzonder veel dank verschuldigd en streven naar een 

volledig up-to-date MEK bij het 25 jarig bestaan in 2017 

Bestuur  Stichting Milieu Educatief Centrum en Kinderboerderij (MEK) 

Bestuur  Stichting Vrienden van het MEK 

  


