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 De spiegelvijver was hard aan een opknapbeurt toe en er was een 

filterinstallatie noodzakelijk. Dino Breda heeft tegen inkoopprijs een 

filterinstallatie geleverd en geplaatst en het benodigde bedrag is door onze 

sponsors Hofkens Beheer, Zuylen Crematorium Breda, BASF/PCI, Dela 

Goede Doelenfonds, Specsavers Goede doelenfonds, Donateurs 

Vrienden van het Mek, bijeengebracht 

 Groenenboom Containers hebben een opslagcontainer gesponsord 

 Basf/PCI hebben in een teambuildingsdag de vloeren van de 

quarantaineruimte, voederopslag en voliére voorzien van een toplaag met 

coating. Voorts hebben zij nieuwe transparate golfplaten op de kippenkooien 

aangebracht en daarnaast nog een donatie gedaan. 

 Kiwanis hebben tijdens de haringparty een sponsorbedrag van 2500 euro 

gedaan en komen een dag klussen 

 Jan v.d.Heijkant Hoveniers hebben de drainagekratten in de paardenweide 

aangebracht. Hierdoor behoort de wateroverlast in de paardenweide tot het 

verleden 

 Leonard - Oosterhout heeft een geheel nieuwe, aan de eisen van deze tijd 

aangepaste, website gebouwd en gesponsord. 

 Het terras is geheel opnieuw bestraat zodat alle meubilair weer netjes 

stasat en struikelen over de tegels tot het verleden hoort. 

 ABN-Amro heeft ook dit jaar weer 2 teambuildinsdagen gehouden op het 

Mek en daar de stalletjes een nieuwe verflaag gegeven en weer een gedeelte 

van het hekwerk vervangen. 

 Jan v.d.Heijkant Hoveniers hebben de beplanting rondom de 

kinderboerderij gesnoeid en al het snoeihout versnipperd. 

 Martensgroep Oosterhout heeft er voor gezorgd dat de paardenweide 

opnieuw kon worden gedraineerd en tevens 2 betonnen bakken gesponsord 

voor het kunstwerk met betrekking tot zwerfafval. 

 Dela Goede Doelen Fonds 

Dit jaar hebben we een start kunnen maken met het vervangen van de 

hekwerken rond de heuvelweide. Het bedrag dat beschikbaar is om de 

materialen aan te kopen, moest wachten op vrijwilligers om het uit te voeren. 



 Bogers dakpannen - Sprang-Capelle 

Ook nu konden we weer aankloppen voor dakpannen zodat het nachthok 

voor de pauwen, kalkoenen, ganzen, eenden enz. kan worden afgebouwd 

 GO! voor mensenwerk  

heeft in maart een teambuildingsdag gehouden op het Mek een hierbij een 

groot deel van het hekwerk rond de Deal weide vervangen. 

 SpecSavers Steunt 

In februari werden we blij verrast met een geweldige donatie vanuit het 

SpecSavers Steunt fonds. Hierdoor kunnen we weer een niet onbelangrijk 

deel van onze wensen uitvoeren. Hiermee kan de ganzenvijver verder 

worden opgeknapt. Onze klusteams zijn reeds begonnen met het vernieuwen 

van de houten brug. 

 Medewerkers Defensie - Breda 

Begin mei hebben zij een teambuildingsdag gehouden op het Mek. De 

schuur heeft weer een nieuwe laag beits gekregen, hetgeen hard nodig was 

omdat de voorgevel permanent in de zon staat. 

 Martens Kunststoffen - Oosterhout 

Levering van materialen voor ondergrondse wateropvang in de 

paardenweide.   

 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.  

 NL-doet  

Op 20 maart hebben 10 vrijwilligers zich aangemeld en in teamverband de 

nodige onderhoudswerken uitgevoerd  

 Bouwbedrijf Balemans - Breda  

Ook dit jaar konden we weer beschikken over bouwmaterialen voor onder 

andere renovatie hoenderhokken, overkapping koetsje, uitbreiding 

houtopslag 

 Donateurs Vrienden van het Mek  

Door de permanente steun van onze donateurs hebben we ook dit jaar weer 

de nodige aankopen kunnen doen voor diverse herstelwerkzaamheden. 

 ABN AMRO Foundation  

Ook dit jaar hebben zij weer twee teambuildingsdagen gehouden. 



 Jeu de Boule club Breda  

Ook in 2015 heeft deze groep enthousiaste mensen een dag hun diensten 

bewezen bij het MEK  

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 

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van een van onze vakmensen 

door het plotseling overlijden van Bert van Gils. Wij wensen zijn vrouw en 

dochters veel sterkte met dit verlies. 

 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 

 Rabo Bank Amerstreek 

 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 

 


