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Voorwoord 
 

 

Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag 2018 aan.  

 

Het VRC Zundert heeft in 2018 weer veel dieren opgevangen. Dieren werden uit heel Noord-

Brabant binnen gebracht. Door de hitte in het voorjaar en het begin van de zomer werden veel 

kauwen en gierzwaluwen gebracht. Door de droogte werden waarschijnlijk veel jonge egels en 

kerkuilen binnengebracht omdat ze moeilijk aan voedsel konden komen. Opvallend was het grote 

aantal  koolmezen, veel stierven kort na binnenkomst. De oorzaak is onduidelijk, was er te weinig 

voedsel door hitte en droogte of zou de bestrijding van de buxusmot een oorzaak kunnen zijn?    

 

Dit jaar is met inzet van de vrijwilligers veel werk verzet. Er zijn in een aantal oudere kooien  

nieuwe vijvers geplaatst en er is gestart met Plan Oehoe. Voor de bezoekers is een vogelkijkhut 

ingericht en is, met hulp van de West-Brabantse Vogelwerkgroep, een mensgroot vogelnest 

gemaakt. Daarnaast is er een recordaantal nestkasten gemaakt.  

 

Vanuit de vrijwilligers is weer met veel enthousiasme inzet geleverd bij de verzorging van de 

dieren, het onderhoud van de tuin en de kooien, het begeleiden van bezoekers en de administratie. 

Vooral het voorjaar is voor ons een hectische tijd en vraagt veel handjes bij de voedering van 

jonge dieren. 

 

Het bestuur wil alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en 

inzet. Daarnaast ook veel dank aan alle donateurs en sponsors die door hun financiële bijdragen 

het werk van VRC Zundert mogelijk maken. 

 

In het bijzonder dankt het bestuur dierenarts Peter Bastiaansen van Dierenkliniek De Baronie, de 

dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Zundert en Bart Mangnus van Gezelschapsdierenkliniek 

Roosendaal. Door hun deskundige inzet zijn vele dieren hersteld van hun verwondingen en ziekte. 

Zonder hun gratis hulp was dit niet gelukt. 

 

Als bestuur zijn we trots op ons centrum, de vrijwilligers en de medewerkers. Door gezamenlijke 

inzet staat er een solide en betrouwbare organisatie. 

 

 

 

Bestuur VRC Zundert 
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2. Inleiding  
 

 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en resultaten van Stichting 

Vogelrevalidatiecentrum Zundert, ofwel VRC Zundert, in 2018. Ook leest u met welke inzet 

dit tot stand is gekomen. Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar het financiële 

jaarverslag dat op onze website te vinden is. 

 

Doel Stichting VRC Zundert 

Het doel van VRC Zundert is het opvangen en verzorgen van inheemse dieren die in 

problemen zijn gekomen. Het gaat om niet gedomesticeerde dieren, met name vogels en 

zoogdieren. De dieren worden verzorgd met als doel ze zo snel mogelijk weer los te laten in 

hun eigen leefomgeving.  

Tevens geeft de stichting voorlichting en educatie over onze flora en fauna. De stichting 

stimuleert en ondersteunt initiatieven die leiden tot meer bewustwording van onze natuurlijke 

omgeving. 

 

Opbouw jaarverslag 

In dit jaarverslag worden in hoofdstuk 3 de diverse resultaten en activiteiten van 2018 

beschreven. Vervolgens kunt u in hoofdstuk 4 tot en met 6 meer lezen over de organisatie, het 

personeel en de communicatie. Hoofdstuk 7 en 8 geven inzicht in de financiën. Afgesloten 

wordt met een korte blik op de toekomst. 
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3. Activiteiten en resultaten 2018 

 

 

a. Opvang en revalidatie inheemse dieren 

Bij de opvang staat het belang van het dier voorop. VRC Zundert is gespecialiseerd in de 

opvang van vooral inheemse vogels en inheemse zoogdieren, maar kan bijvoorbeeld ook 

uitheemse vogels en zoogdieren tijdelijk opvangen en verzorgen.  

 

Het VRC Zundert streeft naar een permanente doorstroming van de dieren. Dieren die een 

blijvende opvang nodig hebben, worden zoveel mogelijk overgebracht naar instanties die 

daarvoor zijn ingericht. 

 

In 2018 zijn in totaal 6.374 dieren opgevangen bij VRC Zundert. De meeste dieren zijn 

binnengebracht door particulieren, dierenambulances en andere vogelopvangcentra. Het 

merendeel van de dieren was vogels, maar liefst 5.651 stuks. Daarnaast zijn 718 

zoogdieren opgevangen, zoals eekhoorns, egels, vleermuizen, hazen, konijnen, reeën en 

verschillende knaagdieren en 5 reptielen/amfibieën.  

 

 

Een nieuwe generatie 

De Europese zeearend - die in 2016 bij ons binnen gebracht werd door het Zeeuwse 

Landschap met vergiftigingsverschijnselen - heeft in 2018 een flink jong grootgebracht! 

 

 

 

Vogels 

In 2018 kwamen 5.651 vogels binnen. In 2017 waren dat 5.484 stuks, in 2016 zo’n 5.634 

stuks en in 2015 4.402 stuks. Na jaren van forse groei, lijkt het aantal de laatste jaren te 

stabiliseren.  

 

Relatief gezien zijn er in 2018 weinig huis- en boerenzwaluwen en veel spechten 

binnengebracht. Door het hete voorjaar en begin van de zomer kwamen veel kauwen en 

gierzwaluwen binnen. Gelukkig kwamen de gierzwaluwen meer verspreid binnen, en niet 

allemaal in 2 weken zoals in 2015. Hun intensieve zorg was nu beter in te passen.   

Er kwamen nog heel jonge gierzwaluwen binnen tegen de tijd van de herfsttrek van deze 

soort. Hopelijk hebben de jonge gierzwaluwen op eigen instinct hun 

overwinterskwartieren in Afrika weten te vinden.  

Door de droogte waren er weinig muizen waardoor er veel jonge kerkuilen zijn gebracht. 

Opvallend was het grote aantal koolmezen. Veel stierven gauw na binnenkomst. De 

oorzaak is onduidelijk, was er te weinig voedsel door de hitte en droogte of zou de 

bestrijding van de buxusmot een oorzaak kunnen zijn?    

 

Voorgaand jaar kwamen door de Merelziekte (usutu) veel verzwakte merels binnen die 

veelal stierven. In 2018 was het aantal binnen gebrachte merels lager, waarschijnlijk door 

een afname van de merelstand. 

 

Gedurende een groot deel van het jaar waren er in beslag genomen dieren aanwezig. Het 

gaat daarbij om zowel kleine als grote vogels.  

 

De volgende tabel geeft een indicatie van de diversiteit aan vogels in de opvang en de 

ontwikkeling in aantallen per soort in de laatste 6 jaar.  De lijst is niet volledig. 
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Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aalscholver 4 4 8 9 6 2 

Blauwe reiger 19 5 29 27 29 36 

Boerenzwaluw 36 17 40 34 61 34 

Bosuil 16 27 23 30 26 27 

Buizerd 42 27 43 79 90 76 

Ekster 81 109 114 136 146 194 

Gaai 48 42 33 63 64 69 

Gierzwaluw 84 87 149 124 112 131 

Groene specht 8 12 16 14 12 19 

Grote bonte specht 13 14 22 16 20 32 

Havik 6 6 9 14 14 8 

Houtduif 606 638 886 1222 1240 1273 

Houtsnip 15 11 17 9 9 21 

Huiszwaluw 25 31 18 39 39 32 

Huismus 27 73 47 55 85 95 

IJsvogel 2 3 8 7 8 2 

Jan van Gent 1 1 2 0 1 0 

Kauw 277 393 384 444 434 665 

Kerkuil 17 29 22 36 33 43 

Kievit 3 9 7 1 5 5 

Knobbelzwaan 40 51 65 94 63 52 

Kokmeeuw 60 34 53 92 87 79 

Koolmees 34 124 88 78 102 173 

Merel 225 266 296 410 372 218 

Meerkoet 17 18 25 23 28 19 

Pimpelmees 26 53 54 21 62 45 

Ransuil 5 5 7 10 10 4 

Roek 2 4 5 5 0 6 

Roodborst 20 21 23 73 72 51 

Scholekster 16 8 13 12 25 22 

Slechtvalk 7 3 5 5 12 3 

Spreeuw 26 27 36 53 37 37 

Steenuil 10 22 20 21 32 24 

Torenvalk 7 4 11 24 21 23 

Tortel 226 276 307 466 413 399 

Waterhoen 19 16 36 33 23 30 

Wilde eend 205 225 282 487 314 300 

Witte kwikstaart 6 6 8 21 6 16 

Zanglijster 18 29 15 17 29 22 
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Zoogdieren 

Naast het grote aantal vogels zijn er in 2018 in totaal 718 zoogdieren opgevangen. In 2017 

waren dat er 638, in 2016  zo’n 720 en in 2015 ruim 600 zoogdieren.  

 

Opvallend was het grote aantal jonge egels dat in het najaar is binnen gebracht. De 

oorzaak hiervan is waarschijnlijk te zoeken bij de droogte. Door de droogte zat het 

voedsel (regenwormen en andere insecten) dieper in de bodem dan andere jaren.  

Ook kwamen dit jaar relatief veel eekhoorns en vleermuizen binnen. Er zijn geen bevers 

opgevangen. 

 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat, met 315 stuks, de egel de grootste groep zoogdieren is, 

gevolgd door het konijn met 177 stuks.  

 

 
 

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de diversiteit aan zoogdieren in de opvang en 

de ontwikkeling in aantallen per soort in de laatste 6 jaar. 

 

Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Egel 101 183 244 332 283 315 

Konijn 236 195 235 264 176 177 

Eekhoorn 27 41 44 41 47 58 

Vleermuis 26 31 32 24 34 53 

Haas 31 8 15 22 36 39 

Marterachtigen 12 18 10 12 16 14 

Ree 4 5 6 11 6 3 

Vos 1 5 2 4 6 5 

Bever 0 0 1 0 2 0 

 

 

 

Inbeslagnames 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit (NVWA) hebben in 2018 regelmatig een beroep gedaan op VRC Zundert 

voor de opvang van diverse soorten in beslag genomen vogels en zoogdieren. Deze dieren 

Zoogdieren in 2018
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zijn afkomstig uit het hele land. De vaste dierverzorgers en diverse vrijwilligers helpen 

regelmatig bij het vangen en vervoeren van de dieren. Er zijn ook dieren aanwezig op het 

VRC Zundert die al voor 2018 in beslag zijn genomen. Deze wachten bij het VRC op de 

uitspraak van de rechter in de betreffende zaak of zijn vrijgegeven en wachten op  

herplaatsing. 

 

 

 

Ontwikkeling in aantal opgevangen dieren 

Voorgaande jaren is het aantal opgevangen dieren steeds gestaag toegenomen. De groei is 

nu afgevlakt. Het aantal opgevangen dieren ligt dicht bij het aantal van 2016. In 

onderstaande grafiek is te zien hoe het aantal opgevangen vogels en zoogdieren de laatste 

jaren is ontwikkeld.  
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Het resultaat 

De dieren worden verzorgd met als doel ze weer zo snel mogelijk gezond los te laten in 

hun eigen leefomgeving. Niet alle dieren die worden opgevangen in ons centrum vinden 

hun vrijheid terug in de natuur. Soms hebben dieren te lang in gevangenschap geleefd of 

kunnen ze om een andere reden niet worden teruggeplaatst in hun natuurlijke habitat. In 

samenwerking met Stichting AAP en RVO gaan we dan op zoek naar een nieuwe plaats 

voor deze dieren in vogelparken of dierentuinen. 

 

Ondanks de grote inzet van onze dierverzorgers en vrijwilligers is het niet mogelijk om 

alle dieren te laten overleven. Met name voor hele jonge dieren of ernstig verzwakte 

dieren met verwondingen is de kans op overleving klein. In 2018 is het gelukt om 47% 

van de dieren in goede conditie weer los te laten in hun natuurlijke leefomgeving. En is 

6% van de dieren elders ondergebracht of terug gegaan naar de eigenaar.  

 

 
 

 

 

 

Administratie 

Naast de verzorging vraagt ook de administratie van de dieren tijd. Het bijhouden van de 

dagrapporten is belangrijk voor een goede communicatie tussen de dierenverzorgers. Dit 

is nodig om de professionele verzorging van de dieren te waarborgen.  

De gegevens van de formulieren worden ingevoerd in het intakeprogramma. 

 

Tussentijds gestorven dieren worden genoteerd en geregistreerd. Met het 

intakeprogramma kunnen lijsten worden uitgedraaid met daarop de aantallen 

binnengebrachte dieren in de aangegeven periode en de resultaten van de afloop. 

 

 

b. Educatie  

Ook dit jaar hoorden we van bezoekers positieve en enthousiaste reacties over het 

centrum. In het voorjaar en de zomer waren in de tuin veel bloeiende planten en diverse 

insecten en vogels te zien. Een wandeling door de tuin met een kijkje bij de kooien en het 

natuureducatiecentrum biedt een informatief uitstapje voor jong en oud. De 

informatiebordjes bij de kooien worden door bezoekers gewaardeerd. Dit jaar zijn een 

vogelkijkhut, een vogelnest en een natuurgetrouwe afbeelding van een zeearend als 

Resultaat opgevangen dieren in 2018

Losgelaten

Elders ondergebracht

Gestorven

Geëuthanaseerd

In behandeling
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educatief element toegevoegd.  

 

 

Vogelnest 

In de tuin staat een enorm nest. De West-Brabantse Vogelwerkgroep heeft het nest 
met veel enthousiasme gecreëerd. In het nest ontdek je allerlei nestjes en 
nestmateriaal en kom je allerlei leuke dingen te weten over nesten en broedzorg.  
 

 

 

Scholen 

Sinds 2002 draait het scholenproject op alle basisscholen in Zundert en omgeving. Het 

motto was dit jaar “afval recyclen”.  Het scholenproject bestaat uit meerdere onderdelen 

en wordt deels op de scholen zelf en deels bij VRC Zundert uitgevoerd. Voor behandeling 

op school is een lespakket gemaakt, waarmee de kinderen inzicht kregen in zwerfafval en 

wat het effect is op milieu en natuur en het nut van recyclen. Daarnaast deden de kinderen 

een doe-opdracht, tijdens welke ze een decor en sokpoppen maakten voor een verhaal dat 

zich in en om de composthoop afspeelt. De groepen 5 en 6 van de basisscholen (ongeveer 

300 leerlingen) deden deze doe-opdracht op school. De werkstukken zijn tentoongesteld 

in het gemeentehuis, waar ook de prijsuitreiking plaatsvond. Groep 6 van basisschool St 

Jozef uit Wernhout was dit jaar de winnaar.  

 

 
 

Alle groepen 5 en 6 zijn op excursie geweest bij VRC Zundert. Ruim 300 leerlingen 

hebben het VRC bezocht. In de tuin hebben de kinderen diverse opdrachten gedaan.  

De gemeente Zundert geeft een financiële bijdrage voor de uitvoering van het 

scholenproject.   

 

 

Spanwijdte 

Een van onze vrijwilligers schilderde een prachtig natuurgetrouw vliegbeeld van een 

zeearend. Dit hangt nu aan één van onze uitwenkooien in ons vogelpark. 

Kijk maar eens of jij je armen net zo ver kunt spreiden als een Europese zeearend! 
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Excursies en workshops 

Vooral in de zomer en de herfst vonden veel particuliere excursies plaats. Ook heeft een 

aantal bedrijven gebruik gemaakt van de faciliteiten in De Luitert voor bijvoorbeeld 

vergaderingen, personeelsuitjes of vrijwilligersdagen. De excursies worden al dan niet 

gecombineerd met een rondleiding door het VRC, een workshop “Vogeltaarten maken” of 

een workshop “Nestkastjes timmeren”.  

Er hebben 1.600 mensen deelgenomen aan excursies en workshops. Dat was wat minder 

dan de jaren ervoor. De reden hiervoor zou de lange hete zomer kunnen zijn. 

 

Tentoonstellingen 

In de zomerperiode waren in de educatieve ruimte de werkstukken van de groepen 5 en 6 

van de basisscholen in Zundert tentoongesteld. 

 

Thuisbasis voor de Vogel- en natuurwerkgroep Zundert 

Het Natuureducatiecentrum De Luitert is de thuisbasis van de Vogel- en Natuurwerkgroep 

Zundert. In februari heeft ze haar jaarlijkse foto-expositie in de Maas-Jacobszaal 

gehouden. Deze vereniging organiseert regelmatig lezingen en presentaties bij VRC 

Zundert. De activiteiten worden altijd goed bezocht. Op een lezing varieert het aantal 

bezoekers van 60 tot 100 personen. 

 

Vogelvoederdag 

Dit jaar is voor de vijfde keer in de herfstvakantie een Vogelvoederdag georganiseerd. 15 

kinderen gingen aan de slag met het maken van vetbollen, pindaslingers en andere 

overheerlijke vogelsnacks. Dit alles vond plaats onder begeleiding van vrijwilligers van 

het VRC.  

 

 

c. Overige activiteiten 

 

Open dag 

Jaarlijks organiseert VRC Zundert een open dag op de eerste zondag in oktober. Deze 

open dag is voor iedereen toegankelijk en het is altijd een gezellig moment. De open dag 

is in 2018 door ruim 1.250 mensen bezocht. 

 

  
 

Bedrijvendag en Donateursdag 

VRC Zundert organiseert de Bedrijvendag voor de sponsors. Op deze dag worden de 

laatste ontwikkelingen van het centrum toegelicht en is er gelegenheid voor onze sponsors 

om elkaar te spreken. Speciaal voor donateurs is een dag georganiseerd waarbij de 

resultaten van het centrum zijn gepresenteerd. Dit jaar is de dag gecombineerd met een 

demodag van Swarovski en waren er diverse andere activiteiten zoals een curiosa- en 

boekenmarkt georganiseerd. Deze nieuwe opzet trok ongeveer tien keer zoveel bezoekers 

als voorgaande jaren. 
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Openstelling 

Het VRC is het hele jaar op zaterdagmiddag open. Vanaf de zomervakantie is het centrum 

ook alle woensdagmiddagen open geweest. Tijdens de zomertijd was het centrum ook op 

zondag, en met de vakantie voor basisscholen zelfs alle middagen, geopend voor het 

publiek.  

Op andere dagen is het centrum op afspraak te bezoeken. 

 

Kengetallen 

Behalve de deelnemers aan excursies en workshops komen ook passanten en bezoekers 

zonder afspraak een kijkje nemen op het centrum. Ook mensen die dieren brengen, lopen 

vaak even het centrum in. Op basis van de gegevens die zijn genoteerd en het aantal 

gebrachte dieren wordt dit aantal geschat op ongeveer 5.000 personen. 

 

In 2018 hebben in totaal ongeveer 9.700 bezoekers het VRC Zundert bezocht. Dit aantal 

is als volgt opgebouwd:  

 

Aantal bezoekers Aanleiding bezoek 

1.600 Excursies en workshop 

310 

310 

Bezoek scholieren  

Donateursdag /  Swarovski demodag 

1.250 Open dag 

1.200  Presentaties en vergaderingen (inclusief VNWG Zundert) 

5.000 Overig 
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4. Organisatie  

 

 

Het VRC is een stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. In dit hoofdstuk wordt de 

organisatie en de samenwerking rond de dierenopvang, natuureducatie en biodiversiteit 

beschreven.  

 

 

Het bestuur 

Het bestuur draagt binnen VRC Zundert eindverantwoordelijkheid en bestaat momenteel uit 

vier personen. Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen: 

- voorzitter: Charles Brosens; 

- penningmeester: René Koeken; 

- secretaris: Ine Timmers; 

- algemeen lid: Mary Holleman-ter Meulen.  

 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen. De leden hebben een toezichthoudende 

functie. De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2018 als volgt: 

- Pierre Adriaensen; 

- Ger Bouwmeester; 

- Berry Hartman; 

- Cees Stuijts. 

 

 

Ambassadrice 

De burgemeester van de gemeente Zundert, Leny Poppe-de Looff, is sinds 2008 ambassadrice 

van VRC Zundert.  
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Samenwerking   

VRC Zundert werkt nauw samen met de regionale dierenbeschermingsorganisaties. De 

dierenambulances uit Roosendaal en Breda komen met grote regelmaat dieren brengen die in 

de problemen zijn gekomen. Via de politie Midden- en West-Brabant komen ook af en toe 

vogels en/of zoogdieren binnen.  

 

Sinds eind 2009 komen ook de vogels en kleine zoogdieren uit de regio Eindhoven naar 

Zundert. Ze worden gebracht door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. De vogelopvang 

uit Eindhoven is destijds gesloten en in overleg met de Dierenbescherming is toen afgesproken 

dat de vogels door VRC Zundert opgevangen worden. De samenwerking verloopt naar 

tevredenheid.  

 

Met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Landelijke Inspectiedienst (LID), 

de Dierenpolitie en de Regionale Milieu Teams van de politie is een goede samenwerking op 

het gebied van in beslag genomen vogels.  

 

VRC Zundert ligt dichtbij de grens met België, vandaar dat het centrum ook aangesloten is bij 

de CCBV, de Belgische vogelbescherming. Met diverse vogelopvangcentra in Nederland en 

België heeft het VRC contact over zaken die naar voren komen bij de opvang van de diverse 

vogelsoorten. 

 

De provincie Noord-Brabant wilde de faunaopvang in Brabant verbeteren en heeft daarvoor 

enkele jaren geld beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling. De 

subsidieregeling van de provincie is in 2017 afgebouwd.  

De afstemming tussen diverse partijen vindt plaats vanuit het Fauna Opvang Brabant (FOB). 

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de diverse 

dierenopvangen in Brabant, waaronder onze voorzitter. In dit kader zijn in 2015 drie 

vooropvangen van VRC Zundert ingericht bij Vogelasiel Tilburg, Stichting Asiel Roosendaal 

en Dierenambulance Altena te Rijswijk (NB). 

 

 

Voor een passende opvang van de dieren werkt VRC Zundert met diverse centra samen: 

a. Stichting AAP (Almere).  

Voor Stichting AAP worden bij plaatsgebrek bij AAP soms tijdelijk uitheemse 

zoogdieren opgevangen. Er wordt ook intensief samengewerkt bij het uitwisselen van 

kennis en het vinden van geschikte (internationale) locaties voor het uitplaatsen van 

dieren. 

b. Akka’s Ganzenparadijs (Coevorden). 

Het uitplaatsen en de opvang van gedomesticeerde ganzen gaat vaak in samenwerking 

met het Ganzenparadijs. 

c. Schildpaddenopvang SOPTOM (Roden).  

Ook al hoort het niet tot de doelstelling van het centrum, er komen regelmatig toch 

schildpadden bij het VRC terecht. Voor de opvang van landschildpadden werkt het 

centrum samen met schildpaddenopvang SOPTOM in Roden.  

d. Stichting Reeënopvang Nederland (diverse locaties). 

Voor de opvang van reeën is VRC Zundert aangesloten bij Stichting Reeënopvang 

Nederland.  

e. K’nijn & Ko (Bavel).  

Voor de opvang van tamme konijnen wordt samengewerkt met Konijnenopvang 

K’nijn & Ko (Bavel). 

 

Vergunningtechnisch was samenwerking voor bepaalde specialistische Brabantse 

dierenopvangen voorheen de enige manier om hun steentje te kunnen blijven bijdragen in de 

opvang. VRC Zundert heeft in dit kader samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 

Vleermuizenopvang Oss en Egelopvang Roosendaal. Nu de Wet Natuur in werking getreden 
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is, hebben deze kleinere opvangen zelf een vergunning gekregen maar samenwerking blijft 

van belang. 

 

Vanuit de functie als natuureducatiecentrum wordt samengewerkt met natuurorganisaties. 

Partners in het digitale informatieproject zijn de natuurorganisaties Brabants Landschap en 

Natuurmonumenten.  

 

Het Natuureducatiecentrum is de thuisbasis voor de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert.  

 

Met gemeente Zundert, Treeport en de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert wordt 

samengewerkt in projecten om de biodiversiteit in Zundert te vergroten.  

 

Hotels voor Treeport 

Buiten de opvang van vogels en inheemse zoogdieren zijn onze vrijwilligers ook druk met het 

maken van nestkasten en insectenhotels.  

De deelnemers van Treeport hebben insectenhotels opgehangen in de gemeente Zundert ter 

bevordering van de agrobiodiversiteit 

 

 

Regelmatig werken bij het VRC mensen tijdelijk wanneer ze bezig zijn met een re-

integratietraject.  
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5. Personeel  
 

 

De activiteiten van VRC Zundert worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Ongeveer 

130 vrijwilligers komen regelmatig of op afroep helpen in verschillende disciplines. Het aantal 

medewerkers in dienst varieerde in 2018 tussen vier en zes. Tijdelijk is extra menskracht 

aangetrokken om de piek in de dierenopvang op te kunnen vangen. In dit hoofdstuk staat 

informatie over personeel, vrijwilligers en stagiaires. 

 

 

Vaste medewerkers 

Voor de dagelijkse leiding zijn sinds 2017 op het centrum twee beheerders actief. Een 

beheerder met werkveld Dierenopvang en Educatie en een beheerder Facilitair en Marketing.   

Op basis van de eerste ervaringen is begin 2018 besloten om naast de beheerders een extra 

arbeidskracht voor de dierverzorging in te zetten. Deze functie wordt ingevuld op basis van 

een hoog-laag constructie. Dat houdt in dat in het hoogseizoen meer dagen en in het 

laagseizoen minder dagen wordt gewerkt. 

Daarnaast zijn in het hoogseizoen extra tijdelijke arbeidskrachten voor de dierverzorging 

aangetrokken. 

De beheerders en dierenverzorger zijn in dienst bij het VRC. Daarnaast is er vanuit de WVS 

een medewerker actief in de huishoudelijke dienst en een medewerker op kantoor. Alle 

medewerkers werken in deeltijd. De medewerker op kantoor heeft in het najaar van 2018 

gekozen voor een andere werkplek. 

 

Vrijwilligers 

Eind 2018 waren zo’n 130 vrijwilligers actief op het centrum. In totaal vullen deze 

vrijwilligers 144 functies in. Hieronder een overzicht van het aantal vrijwilligers in de diverse 

disciplines eind 2018. 

 

Functies Aantal personen Percentage (%) 

   

Dierenverzorging 59 41 

Horeca 17 12 
Excursie 10 7 
Educatie 8 5 
Tuindienst 10 7 
Technische dienst 7 5 
Klusploeg 7 5 

Nestkasten 4 3 
P&M  3 2 

Winkel 3 2 
Bestuur 4 3 

Raad van Toezicht 4 3 
Overig 8 5 
   

Totaal functies 144 100 

 

 

Dierenarts 

Voor allerhande medische zaken kan het VRC een beroep doen op dierenarts Peter 

Bastiaansen van Dierenkliniek De Baronie, de dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Zundert  

en Bart Mangnus van Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal. 
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Stagiaires dierverzorging 

Als een SBB-erkend opleidingsbedrijf leidt VRC Zundert diverse stagiaires op, het hele jaar 

door. Doorgaans komen er veel stagiaires van het Prinsentuincollege in Breda (mbo en vmbo). 

Ook komen er stagiaires van het Wellantcollege (mbo) in Rotterdam, het Van Hall-instituut 

(hbo) in Leeuwarden, het Groenhorstcollege (mbo) in Barneveld en de HAS (hbo) in Den 

Bosch. In totaal zijn afgelopen jaar 10 reguliere stagiaires bij VRC Zundert in de 

dierverzorging werkzaam geweest. De stageduur en het aantal dagen per week varieerde per 

stagiaire. 

De stagiaires worden ingewerkt door ervaren vrijwilligers of een vaste dierverzorger. Met 

vragen kunnen ze terecht bij de vaste dierverzorger. Deze helpt hen zo nodig bij het maken 

van de stageopdrachten. 

Naast de reguliere stagiaires zijn er 8 jongeren geweest voor een maatschappelijke of 

andersoortige kortdurende stage.  

 

 

Steunpunten 

In West-Brabant zijn de regionale Vogel- en natuurwerkgroepen belangrijke steunpunten voor 

het VRC Zundert. Ook diverse particulieren fungeren als steunpunt en zorgen voor het 

ophalen van dieren in nood als de dierenambulances niet in staat zijn een dier te halen of te 

vangen. Ruim 20 mensen zijn als steunpunt actief voor het centrum. 

 

 

Onderscheidingen 

Binnen het VRC wordt sporadisch het Zilveren Uiltje uitgereikt. Het is een onderscheiding 

voor mensen die jarenlang bovenmatig veel inzet hebben geleverd bij het VRC. In 2018 zijn er 

geen zilveren uiltjes uitgereikt. 

 
Overlijden 

Helaas hebben we in 2018 afscheid moeten nemen van vrijwilligers Piet de Craen en Ad 

Rombouts. 
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6. Communicatie 

  

 

Pers en PR 

Vanuit het VRC Zundert worden evenementen die de aandacht vragen in de pers 

aangekondigd en wordt verslag gedaan. Ieder jaar zijn er bijzondere voorvallen die de pers 

halen. In 2018 zorgde de opvang van jonge eekhoorns en het herstel van een gewonde Rode 

Wouw voor de nodige publiciteit.  

Er hebben diverse malen artikelen in de regionale weekbladen gestaan. Ook BN De Stem heeft 

meerdere keren over het VRC geschreven. Verrassend was bijvoorbeeld de publiciteit die 

ontstond door de kerstbomenactie. 

Daarnaast heeft onze beheerder, Diwi Zagers-Nieboer, maandelijks een column in BN De 

Stem. 

De projectgroep Marketing&PR heeft in het laatste kwartaal van 2017 de uitwerking gemaakt 

van het Marketingplan 2017-2019 en Communicatieplan 2018. Dit is begin 2018 ter 

goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De werkzaamheden vallen in het takenpakket van de 

beheerder Facilitair en Marketing. Daarmee is Marketing en PR nu vast ingebed in de 

organisatie van VRC. 

 

 

Het Beste van Vroege Vogels 2018 

In maart maakte Vroege vogels een radioreportage van het loslaten van de vergiftigde rode 

wouw. De Wouw viel uit een boom in Ulvenhout en knapte na intensieve verzorging tegen 

vergiftiging wonderwel op. Het loslaten was een echte kers op de taart. In de 

eindejaarsaflevering van Vroege Vogels kwam de reportage nogmaals aan bod. 

 

Vogelkrant  

In 2018 hebben de donateurs tweemaal de Vogelkrant 

ontvangen. In de Vogelkrant is te lezen wat er speelt 

bij het VRC Zundert. De donateurs worden zo 

geïnformeerd over de dieren in de opvang, 

evenementen, projecten en dergelijke. Ook is er 

speciaal voor donateurs een Donateursdag 

georganiseerd.   

 

Open dag  

De open dag begin oktober werd bezocht door 1.251 

mensen. Er waren verschillende activiteiten 

georganiseerd voor volwassenen en kinderen. De 

vogeltaarten, kop en schotels en de koffie met wat 

lekkers werden goed verkocht. De kinderen hebben 

vol enthousiasme diverse spellen en opdrachten 

uitgevoerd en voederhuisjes getimmerd. Er was veel 

belangstelling voor de rondleidingen over het terrein. 

De open dag heeft € 3.895,- opgebracht.  

Over de open dag is bericht bij Omroep Brabant, BN De Stem, Zundertse Bode en op social 

media. 

 

Website  

In 2018 is door Studio Mieters een nieuwe website gemaakt. Veel mensen vinden via internet 

de weg naar het centrum, wanneer ze een gewonde vogel gevonden hebben of wanneer ze 

gewoon een kijkje willen komen nemen. Op de website kunnen ze snel de juiste informatie 

vinden. Verder is er informatie te vinden over het centrum. Evenementen zoals open dagen en 
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tentoonstellingen en workshops worden op de site aangekondigd. Van bijzondere 

gebeurtenissen wordt verslag gedaan.  

 

Social media 

De medewerkers zetten regelmatig berichten op Facebook om gebeurtenissen snel bekend te 

maken. Zo staan op Facebook bijvoorbeeld foto’s van opgevangen dieren en een beeldverslag 

van de open dag. Via Facebook verspreidden bijzondere nieuwtjes snel.   

 

Kerstboom in actie 

Een klein berichtje op facebook met een oproep voor kerstbomen met kluit om te planten in 

de opvang bracht veel mensen in actie. Al snel waren er meer dan voldoende bomen 

gebracht en moesten we via social media communiceren dat het echt niet nodig was om 

meer bomen te brengen.  

 

 

Markten 

Vrijwilligers en medewerkers hebben diverse keren een stand op een markt bemand om een 

nieuw publiek over het VRC Zundert te informeren. Zo was VRC Zundert vertegenwoordigd 

op de Open Dag van Dierenopvangcentrum Arduin en Boomkwekersbeurs Groot Groen Plus. 

 

Vrijwilligers 

Met de vrijwilligers is per discipline (dierverzorging, tuin en technische dienst, horeca en 

educatie) minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk overleg. Daarnaast vindt veel 

communicatie met vrijwilligers plaats via mail, verzorgd door de vaste medewerkers. Als dank 

voor de inzet en voor de onderlinge contacten is er jaarlijks een zomeravondbuffet voor alle 

vrijwilligers met partners. Om het jaar is er een dagje uit. In 2018 is met een aantal 

vrijwilligers een bezoek gebracht aan Landgoed Mattemburgh en Bergen op Zoom. 
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7. Financiering 

 

 

We onderscheiden een aantal soorten inkomsten:  

a. Begunstigers, zoals sponsors en donateurs.  

b. Tegemoetkomingen voor opvang en verblijf van vogels, bijvoorbeeld via Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland. 

c. Verkoop van producten in eigen winkel en op markten. Hieronder valt de verkoop van 

nestkasten, de horecabijdrage en sinds medio 2017 winkel De Akster.  

d. Kledinginzameling. 

e. Diensten zoals excursies, educatieve presentaties, lezingen etc.  

f. Incidentele inkomsten zoals: legaten, loterijen, kleine 

evenementen zoals kom-in-acties, vrije schenkingen.  

g. Incidentele projectsubsidies, zoals voor de zonnepanelen. 

 

 

Donateurs 

Een redelijk stabiele bron van inkomsten zijn de donateurs. Het aantal 

donateurs schommelde meerdere jaren rond de 1.200. Het aantal was 

opgelopen tot 1.400, maar nu blijkt dat een aantal donateurs niet ieder 

jaar doneert. De lijst moet worden opgeschoond.  

Het terugmelden van de dieren levert regelmatig nieuwe donaties op. 

 

 

Fanatenrit 

De fanatenrit Zundert stopte na 30 jaar met hun activiteit. Ze besloten het restant bedrag van 

€ 645,- aan VRC te doneren. 

 

 

KPJ Achtmaal 

Eind augustus werd VRC verrast door KPJ Achtmaal met een cadeaucheque van € 160,- . 

 

 

 

Sponsors 

Verschillende bedrijven zijn sponsor van een kooi. Eind 2017 waren 52 contracten afgesloten. 

Een contract heeft een looptijd van 2 tot 5 jaar. Een overzicht van alle kooisponsors staat in de 

bijlage.  

Daarnaast zijn er meerdere sponsors in natura. Een aantal van hen stelt structureel goederen of 

diensten ter beschikking. Bij andere gaat het om een incidentele bijdrage. Ook deze sponsors 

zijn in de bijlage vermeld. 

 

 

Leden aan zet 

Rabobank de Zuidelijke Baronie organiseert voortaan de Clubkasactie. De leden kunnen 

hun stem uitbrengen op een goed doel. Voor het VRC bracht deze actie bijna € 1.350,- op.  

Alle stemmers bedankt.  
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Meet & match 

Via goede contacten, de inzet van onze vrijwilligers en bijeenkomsten als Meet & Match in 

Breda lukt het regelmatig om voor de aanschaf van apparaten en dergelijke een sponsor in 

natura te vinden.   

 

Kledinginzameling 

De kledinginzameling bij VRC Zundert is een succes. De opbrengst in 2014 was € 776,-. In 

2015 is de opbrengst toegenomen tot € 2.086,-. Dit was deels het gevolg van de 

donatieverdubbelaar van stichting Dierenlot. In 2016  was de opbrengst € 1.202,- , in 2017  

€ 1.009,- en in 2018 € 917,-.  Blijkbaar weten mensen de container goed te vinden, al neemt de 

opbrengst geleidelijk wel iets af.  
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Kom-in-acties 

In 2018 zijn weer groepen in actie gekomen om geld in te zamelen voor VRC Zundert. Door 

verschillende (groepen) kinderen zijn acties uitgevoerd. 

 

 

Cupcakes voor de Duif 

Femke uit Son had een gewonde duif gevonden. Toen ze van ons bericht had gekregen dat we 

het diertje succesvol hadden losgelaten heeft ze met een vriendin cupcakes gebakken en deze 

voor ons verkocht. De opbrengst van € 45,-  hebben ze persoonlijk gebracht. 

 

 

 

Sneeuwmannen  

Buurtschap Schijf heeft een mooi bedrag van € 250,- bij elkaar gebracht door met een aantal 

buurtschappen petflessen te verzamelen en in te leveren. Aanleiding was het bloemencorso-

ontwerp van Schijf met een verschrikkelijke sneeuwman die het moeilijk heeft omdat er steeds 

minder ijs is. Het buurtschap wilde met het ontwerp de opwarming van de aarde voor het 

voetlicht brengen.   

 

 

Kerstmannen 

Op 22 december 2018 hebben honderden kerstmannen in Bergen op Zoom tijdens de 

Bourgondische Santarun maar liefst € 2.250,- euro bij elkaar gerend voor het VRC. 
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8. Financiële verantwoording 
 

 

Voor de financiële verantwoording van 2018 verwijzen we naar het financiële jaarverslag dat 

ook op onze website is te vinden. 
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9. Toekomst 
 

 

Stabiele organisatie voor de toekomst 

In 2015 bestond het VRC 35 jaar. Natuurlijk zou het goed zijn als opvang niet meer nodig zou 

zijn, maar de aantallen opgevangen dieren stijgen eerder dan dat ze dalen. De verwachting is 

dat opvang in de toekomst ook nodig zal blijven. Natuureducatie neemt daarnaast een 

belangrijke plaats in, en ook op dat gebied is er nog werk genoeg. Gezien de doelstelling van 

VRC Zundert is het bestaansrecht daarmee tweeledig bevestigd. Het streven is om ook in de 

toekomst zowel financieel als qua deskundigheid een gezonde en sterke organisatie te zijn. 

 

Om voor de toekomst een stabiele organisatie weg te zetten is in 2017 de structuur van de 

personele organisatie aangepast. Het aantal activiteiten om middelen te genereren voor de 

dierenopvang wordt verder geprofessionaliseerd. Een van de acties was de overname van 

winkel De Akster. Vanuit het bestuur wordt de ingezette lijn positief ervaren en deze koers zal 

de komende jaren worden voortgezet. 

Daarnaast is een marketing- en communicatieplan opgesteld waaruit de komende jaren diverse 

acties worden uitgevoerd.  

 

Kwalitatief goede voorzieningen zijn een voorwaarde voor een professionele dierenopvang en 

educatiecentrum. In de periode 2014-2017 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de 

subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor de inrichting en exploitatie van de 

opvang van inheemse fauna. Mede dankzij de inrichtingssubsidie hebben we Plan Havik en 

drie vooropvangen ingericht en zijn de G-kooien gerenoveerd.  

De extra kooien bieden de mogelijkheid om in het laagseizoen een aantal kooien leeg te 

maken. De lege kooien kunnen we dan gefaseerd renoveren zodat de opvangcapaciteit up-to-

date blijft. Eind 2019 zullen de H-kooien worden vernieuwd. Dit zijn hoge kooien en het is de 

bedoeling dat ze meer ingezet kunnen worden voor de opvang van grote vogels. Dankzij 

schenkingen kan bij deze kooien een goede kwaliteitsslag worden gemaakt. 

Er is voor gekozen om vooruitlopend op de renovatie van de H-kooien, eerst een grote 

groepshuisvesting te realiseren voor de oehoes. Het gaat om vogels die langdurig in het 

centrum verblijven. Door deze vogels in een groot verblijf te plaatsen, krijgen de vogels meer 

bewegingsruimte en natuurlijkere omgeving. Dit wordt gecombineerd met een leuke 

vogelkijkhut voor het publiek zodat de tuin weer iets extra’s heeft te bieden. Dit project is 

medio 2019 gereed en kan worden uitgevoerd dankzij een legaat. Zodra de oehoes naar het 

groepsverblijf gaan, is er ruimte om de renovatie van de H-kooien verder op te pakken.  

 

Voortzetten professionaliseren samenwerking dierenopvang 

Met diverse opvangcentra wordt goed samengewerkt. De afgelopen jaren is op het VRC een 

informatiebijeenkomst georganiseerd voor mensen van de vooropvangen en de 

dierenambulances in de regio. De komende jaren wordt deze kennisuitwisseling voortgezet 

door regelmatig een informatiebijeenkomst te houden op regionaal of provinciaal niveau.  

 

Uitbouwen natuureducatie   

Er blijft continu aandacht voor het vergroten van de natuureducatieve functie van het centrum. 

Het streven is om het aantal bezoekers, excursies en workshops verder uit te breiden. 

Enerzijds omdat daarmee meer mensen bewust worden van de natuur en anderzijds omdat het 

inkomsten voor de opvang genereert.  

Voor 2019 is gepland om bij het nieuwe groepsverblijf van de oehoes een vogelkijkhut in te 

richten en een musterthoop met informatie over marterachtigen te realiseren.  

 

In 2019 wordt een plan gemaakt om de zaal van het Natuureducatiecentrum in te richten met 

meer educatieve elementen. Streven is om dit voor de viering van het 40-jarig bestaan in 2020 

uit te voeren.   
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De digitale informatieschermen in het natuureducatiecentrum bieden recreanten en toeristen 

informatie over ons centrum en de natuur in de omgeving. Komende jaren is het de uitdaging 

om samen met de partners Natuurmonumenten en Stichting Het Noord-Brabants Landschap de 

informatie uit te breiden en actueel te houden.  

 

Duurzaamheid 

Het VRC wil op het gebied van duurzaamheid graag een voorbeeldfunctie vervullen. 

Afgelopen jaren is ingezet op het verder terugdringen van het energiegebruik, het uitbreiden 

van het aantal zonnepanelen en het aanbieden van streekgebonden en duurzaam 

geproduceerde versnaperingen in Natuureducatiecentrum De Luitert. Daarnaast willen we 

meer informatie uitdragen over onderwerpen als natuurlijk tuinieren, afvalscheiding en 

dergelijke. 

De komende jaren willen we kijken of het mogelijk is om energieneutraal te worden.  

 

Samenwerking biodiversiteit  

Sinds 2012 wordt samengewerkt met gemeente Zundert en Treeport voor het vergroten van de 

biodiversiteit in de gemeente Zundert. Binnen Treeport heeft onder andere in de werkgroep 

Agrobiodiversiteit een en ander opgepakt. Het streven is de samenwerking tussen organisaties 

en inwoners verder uit te bouwen om de biodiversiteit in Zundert te vergroten. Het VRC kan 

gezien haar beperkte menskracht in dit proces slechts een beperkte rol vervullen. Het VRC zal, 

binnen haar mogelijkheden, optreden als intermediair en adviseur.   

 

Donateurs 

Een redelijk stabiele bron van inkomsten zijn de donateurs. Het aantal donateurs schommelde 

meerdere jaren rond de 1.200.  Bij nader inzien blijkt echter dat een aantal donateurs niet ieder 

jaar doneert. Er zal actie worden ondernomen om het bestand op te schonen. In 2018 is dit nog 

niet gelukt. Streven is om het bestand in 2019 te actualiseren.   
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Bijlage: Overzicht van sponsors september 2018 
 

Hoofdsponsors VRC 
Cor van Esch, Best 
Niko Dhondt consultancy, Breda 
Maas Jacobs, Zundert 
 
Sponsors VRC 
Acuradmin, Agencies & Consultancies vof, Tholen 
Bink Solar (Duurstroom), Rucphen 
Innergie, cultuur, mens & groen, Breda 
Koninklijke Peitsman, Groothandel voor de project- en woninginrichting  
Quality Network Products (Q.N.P.), Breda 
Ties Ridder 
Zagers Vogelvoeders, St. Willebrord 
De Meijer constructie - kraanverhuur, Wernhout 
Saman Volierebouw, Etten-Leur 
Xfakt, Roosendaal  
 
Kooisponsors VRC categorie 1 
Boomkwekerij Laurijssen Bv, Zundert 
Dictus Schilderwerken B.V., Zundert 
GoTech, installatietechniek, Klein Zundert 
Insegno, Interim and Project Management, Rijsbergen 
Oostvogels Logistics, Meer (België) 
PlanIt Works, Zundert 
Rabobank de Zuidelijke Baronie 
Sanidrome van den Buijs, Wernhout 
 
Kooisponsors VRC categorie 2  
Administratiekantoor A. Hessels, Rijsbergen 
Advocatenkantoor Mr. A.J.M. van der Borst, Etten-Leur 
Albert Heijn, Zundert 
Beauty Studio Elegance, Etten-Leur 
Bink Installatie Groep, Zundert 
Camping Liesbos, Breda 
De Douglas, boomkwekerij, Wernhout 
Drukkerij Vorsselmans, Zundert 
Du Bois Sierbestratingen BV, Zundert 
Dynasty Shipping Belgium BV, Antwerpen 
Handelsonderneming Frijters, Rijsbergen 
Huub Kustermans loonbedrijf, Zundert 
Hypnosepraktijk Daisy, Ossendrecht 
IM4IT, Management & Consultancy, Wernhout 
Jack Roovers Verhuur en Dranken, Zundert 
Jan Jochems Handel en Transport, Zundert 
J. van Beek Kenneth Smit Training B.V., Oosteind 
Magic Star: Life Coaching, Ossendrecht 
P. Raats, bronnering, Kalmthout (België) 
Schrauwen Garagebedrijf, Zundert 
Singel Advocaten Strafrecht, Breda 
't Muizenpuntje, Achtmaal 
Teletronika BV, Tilburg 
Vermeeren Makelaardij, Rijsbergen 
Vogelvereniging Privo, Prinsenbeek 
Vision Direct, Amsterdam 
 
Ondersteunende bedrijven 
Dol op Dieren de Burcht, Breda 
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Maria Mediatrix, Ulvenhout 
Stichting Dierenlot, Arkel 
Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn, Schijf 
 
Sponsors in natura 
Amgen, Breda 
Amphia, Breda 
Avans Plus, Breda 
Bakkerij Douenburg, Rijsbergen 
Bakkerij Guus en Jan Meijers, Etten-Leur  
Boomkwekerij Richard de Bie B.V., Zundert  
De Bonnet Bedrijfskleding, Breda 
Hanneke Dictus, Thuisin Mooi Wonen,  Zundert 
Duo Projectinrichting, Breda 
Eickemeyer BV, Culenborg 
Faunacontrol, Wagenberg 
Gebrs. Willard BV, Naarden 
Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal, Roosendaal 
Hoogaerts, Lichttechniek, Zundert 
Holland Casino, Breda 
Hoveniersbedrijf Kustermans, Klein Zundert 
InscOpe BV, Breda 
Jamak  BV, Breda 
Kern Support, Roosendaal 
Leys, B.V., Breda  
Martens Kasregisters, Etten-Leur 
Mutsters Bakkerij, Klein Zundert 
Ping Fishing, Zundert 
Rombouts Elektro, Rijsbergen 
SBC/Zuylen, uitvaartverzorging, Breda 
Schipper Accountants, Goes 
Seron, Oosterhout 
Stichting Dela Fonds, Eindhoven 
Stichting Betrokken Ondernemers, Breda 
Van Dijnsen Beveiligingen, Breda 
Van Dijnsen Installatiewerken, Breda 
VLB Bread Slices/B&O Bakkerij Techniek, Oud-Gastel 
 
Vrienden van het Vogelrevalidatiecentrum 
Dhr. Freekenhorst 
Dhr. Frank Beenackers 
Dhr. Joop Kriens 
Karel en Lya Brevet, Breda 
Theo en Vera Boddeus 
Dhr.de A de Beer, Zundert 
Mary en Govert Pelkmans. 
Dhr. J. Klomp, Molenaarsgraaf 
Dhr. Puck Willemstein, Zundert 
Dhr. Peter Kuijpers, Zundert 
Dhr. Rene Jansen, Etten-Leur 
Tandarts Teixeira, Hoogerheide 
Woodhouse, Zundert 

 


