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Overzicht bouwwerkzaamheden gerealiseerd door de Vrienden van het MEK 

2021 

 

Afdak in paddock 1 voor de ezels inclusief ruiven aangebracht 

Het dak van de linker schuur, wat ingezakt was, gerepareerd 

Bij de ganzenvijver is de boarding verhoogd, keien aangebracht ter versteviging zijkanten en het filter 

van de spiegelvijver overgeplaatst 

In het hoofdgebouw zijn de installaties aangepast aan de nieuwe indeling, te weten, verlichting data 

bekabeling e.d. 

De rottende steunpilaar bij de ingang is deels vervangen 

Er is een begin gemaakt met het repareren van door wortelopdruk kapot gegane paden 

Hollander konijnkooi deuren gerepareerd, kooien samengevoegd en afrastering geplaatst  

Schaduwdoeken in de zandbak aangebracht 

Damestoilet reservoir vernieuwd 

Milieustraatje voorzien van electra/verlichting 

Volière muur nachthok voorzien van houten spouwwand buitenzijde 

Tegelplateau gemaakt tbv filteropstelling filterinstallatie ganzenvijver 

Hydrofoor pomp voorzien van nieuwe zuigslang om deze werkend te krijgen 

Verlichting bij de ingangsdeur gerepareerd 

Oprijplaat mestcontainer meerdere keren opgelapt 

Stroomkabel warmteplaat kuikens in de potstal vervangen 

Doorgebrand stopcontact en haspel vervangen in de potstal 

Speeltoestellen controle: wipkip kabouterbos weggehaald 

Kastdeurtjes kantoor voorzien van sloten ivm met AVG 

Kippenhokken tussendeurtjes gemaakt 

Meerdere ruiven gerepareerd en voorzien van fijner gaas 

Hekwerken gecontroleerd en naar aanleiding daarvan reparaties uitgevoerd 

In de keuken diverse gaten afgedicht als muizenpreventie 

Paardenkar geitenbestendig gemaakt en verplaatst naar geiten wei 

De oude varkensstal is geschikt gemaakt voor de biggetjes. Hekwerk gerepareerd en voorzien van 

houten balustrades, ring gemetseld van klinkers om de wei voor de tere neusjes, houten zijkant 

geheel vernieuwd en voorzien van nieuwe winveren, deur gerepareerd 
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Op het terras zijn het speelhuisje en het dak van het sponsor bord voorzien van een nieuw 

geschilderd dak. 

Het speelhuisje is opgeknapt en de zonnecel staat weer op de zon gericht 

De Materweide is omgeturnd naar een Materpaddock waar nu twee paarden op staan 

Er is mobiel krijtbord gemaakt waar activiteiten opgeschreven kunnen worden 

Betonnen bloembak op het terras heeft een opknapbeurt gekregen 

De kapotte deur van de tunnelkas is gerepareerd zodat de kas weer functioneert 

Geitenstal rotte windveren vernieuwd 

Geitenstal diverse houten afrastering vernieuwd 

Veekar/aanhanger verlichting gerepareerd 

Benzine opslag verplaatst naar geschikte locatie ivm brandgevaar 

Geitenstal deksels op voerruiven om verspilling tegen te gaan 

Rookplek MEK verplaatst, weg van ingang 

EHBO kistje gemonteerd in kantoor 

 


