
 

 

Jaaroverzicht 2016 

 Stichting TBA+ 

De stichting heeft een zeer zichtbare start gemaakt met het opknappen van het kabouterbos en de 

donateursboom op het terras 

Voorts is de toezegging gedaan om jaarlijks onderhoud hieraan te plegen. 

 Hoveniersbedrijf Jan v d Heijkant  
heeft een dag graafwerk verricht rondom de containers zodat we daar bestrating kunnen aanbrengen. 

 Martens Beton - Oosterhout  

heeft beton rioleringsbuizen t.b.v. drinkbakken voor de varkens gesponsord  

 Gemeente Oosterhout 
Heeft de bestrating voor het hoofdgebouw aangepast en uitgebreid en echter het hoofdgebouw 

hersteld 

 Gemeente Schouwen-Duiveland  
heeft de inboedel van het door hen opgeheven EcoScope in Renesse geschonken aan het Mek 

 De Graaf Logistics uit Oosterhout  

heeft het transport van Renesse naar Oosterhout gesponsord  

 Rexcom B.V. te Nijkerk  

heeft de databekabeling voor het camerasysteem en de automatisering gesponsord  

 Dijnsen Beveiligingen  
heeft een camerasysteem t.b.v. de beveiliging van het hoofdgebouw en terrein gesponsord  

 Nijkamp Aanneming  
Voor de beveiliging van het buitenterrein hebben zij 2 lichtmasten gesponsord. 

 Overdekte opslagruimte bij de containers alsmede bestrating rondom de containers uitgevoerd door 

onze klussers  

 Balemans Bouwbedrijf  
stelde de materialen voor de omkasting van de vijverpomp ter beschikking en is gerealiseerd door 

onze klussers 

 Specsavers Goede Doelenfonds  
heeft een donatie gedaan waarmee o.a. de brug bij de ganzenvijver geheel werd vernieuwd 

 Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) en Enexis  

Door hun bemiddeling is een Digitaal Educatief scherm geïnstalleerd waarop het energiegebruik en 

de opbrengst van de zonnepanelen goed is af te lezen.  

Ook is hiermee een leerprogramma over energie beschikbaar voor scholen. 

 Met steun van een van onze sponsors is op woensdag 5 mei een middag georganiseerd voor 

basisschoolleerlingen. Zij konden zelf een insectenhotel bouwen en mochten dit meenemen naar huis 

om in hun tuin te plaatsen. 



 Biesbosch Regiofonds  
heeft een schenking gedaan van 6000 euro.  

Hiermee is de ganzenvijver in het najaar voorzien van een lemen bodem zodat de lekkage tot het 

verleden hoort en de vijver een fraaier aanzien krijgt. 

 Onderhoudsbedrijf van Halderen  
heeft een grote hoeveelheid planten en struiken geschonken waarmee de heemtuin en ganzenvijver 

zijn aangekleed, 

 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. 

 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 

 Arvidi automatisering - Oosterhout 

 Archi Service – ‘s Hertogenbosch 

 Hanneke Offereins - Oosterhout 

 Veiligheidscentrum 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 

Helaas hebben we dit jaar, om gezondheidsredenen, afscheid moeten nemen van een van onze 

vakmensen Wim Timmermans.  

 

Bestuur  Stichting Milieu Educatief Centrum en Kinderboerderij (MEK) 

Bestuur  Stichting Vrienden van het MEK 

 


