
VRC Zundert is hét opvangcentrum 
voor inheemse vogels en zoogdieren in Noord-Brabant.

VRC Zundert bestaat al sinds 1980 en is ontstaan uit een initiatief van oprichter Charles 
Brosens. Inmiddels is VRC Zundert een stichting waar jaarlijks door vele vrijwilligers 
samen met een handjevol vaste medewerkers ruim 6.000 inheemse vogels en 
zoogdieren opgevangen worden die, vaak door menselijk toe doen, in de problemen zijn 
gekomen. Het gaat om niet-gedomesticeerde dieren, dieren die in de natuur leven.

Excursies en workshops



Opvang
Het scala aan opgevangen dieren is heel divers: 
van piepklein jong musje tot volwassen oehoe en 
zeearend en van jong eekhoorntje tot volwassen 
vos of ree. Op dit moment vangen we ieder jaar 
ruim 6.000 inheemse dieren op, voornamelijk 
afkomstig uit de provincie Noord-Brabant.
Onze hoofddoelstelling is de opgevangen 
dieren zo snel mogelijk te revalideren en weer 
vrij te laten in hun natuurlijke leefomgeving in 
Nederland. Dit kan al binnen een dag zijn, maar 
het kan ook maanden duren. Zo gauw een dier 
klaar is voor terugkeer naar de natuur, laten 
we het dier los en krijgt het een tweede kans. 
De revalidatie vindt plaats onder leiding van 
onze ervaren dierverzorgers, bijgestaan door 
betrokken vrijwilligers en in nauw overleg met 
diverse deskundige dierenartsen.

Educatie
Natuureducatie en voorlichting zien wij ook als 
een belangrijke taak. In Natuureducatiecentrum 
De Luitert en in onze natuurtuin zijn met dat 
doel diverse educatieve elementen ontwikkeld. 
We bieden bezoekers hier informatie over de 
natuur in de eigen leefomgeving. Ook bieden 
we workshops, lezingen en excursies aan voor 
bedrijven, organisaties en particulieren. Voor 
scholen ontwikkelen we boeiende leerprojecten. 
Leerlingen én docenten genieten van deze 
actieve leermethode en leren spelenderwijs meer 
over dieren en natuur.



Excursies
VRC Zundert heeft een rijk verleden en in de afgelopen 
jaren is veel gebeurd, wat mooie verhalen opgeleverd 
heeft. Tijdens een aansprekende presentatie maakt u 
kennis met de geschiedenis en het werk van het centrum. 
Na een lekker kopje koffie of thee gaat u onder leiding van 
een deskundige gids door het park. U krijgt een kijkje achter 
de schermen en uw gids zal uitgebreid toelichten wat er 
allemaal te zien is.

Prijs: € 6,- p.p., inclusief 1 consumptie. Duur: 2 uur. 
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal: 80

U kunt ook kiezen voor alleen een presentatie of alleen een 
wandeling onder leiding van een gids. Natuurlijk hoort 
ook daar een kopje koffie of thee bij.

Prijs: € 4,50 p.p., inclusief 1 consumptie. Duur: 1 uur. 
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal: 80

Kinderfeestjes
Vier je verjaardagsfeest tussen de uilen en de roofvogels! 
Uitdagend, actief en leerzaam.Tijdens een presentatie leer 
je meer over ons centrum en vooral over de roofvogels 
en uilen die bij ons verblijven. Daarna krijg je een kijkje 
achter de schermen en zal je met je eigen ogen de uilen 
en roofvogels kunnen zien!
Aansluitend kun je kiezen uit één van de  
volgende activiteiten:

• Nestkastje maken. Timmer je eigen nestkast voor 
koolmees of pimpelmees in elkaar en hang deze op in je 
eigen tuin of balkon!

• Speurtocht. Een ontdekkingstocht door onze tuin waarbij 
je meer leert over vogels en de natuur. Als cadeau krijg je 
een leuke vogelherkenningskaart mee naar huis.

Tijdens je verjaardagsfeestje zorgen we voor een lekkere 
muffin en ranja. 

Prijs: € 15,50 p.p. Duur: 3 uur. 

Aantal deelnemers: 8 - 12 kinderen - Leeftijd: vanaf 7 jaar



Workshops

Nestkasten maken  
Tijdens de Workshop Nestkasten maken, maakt u een 
nestkast voor de koolmees of de pimpelmees. Ook 
leert u tijdens de workshop meer over verschillende 
soorten nestkasten en natuurlijk over de vogels die 
ze gebruiken. Het is ook mogelijk om tijdens deze 
workshop een voederhuisje voor vogels te maken.

Prijs: €10,- p.p. Duur: 1 uur. 
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal: 10

Vogeltaarten maken 
Een vogeltaart bestaat uit een boomschijf waarop met 
vet, zaden en bessen een prachtige creatie gemaakt 
is. U maakt dus tijdens de workshop een taart voor 
de vogels! Deze workshop kunnen we alleen in de 
maanden oktober, november, december, januari en 
februari aanbieden.

Prijs: €10,- p.p. Duur: 1 uur. 
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal: 10

Vogels tekenen en schilderen 
Schuilt er in iemand van uw familie, vriendengroep of 
collega’s misschien een Rembrandt of een Van Gogh? 
Ook als dat niet zo is, is het enorm leuk en gezellig om 
onder begeleiding van een tekendocent een schilderij 
van een natuurobject of landschap te maken.

Prijs: €125,- + €10,00 p.p. (materiaalkosten) per 
10 deelnemers. Duur: 2,5 uur. Aantal deelnemers: 
minimaal 10, maximaal: 20



Openingstijden en bereikbaarheid 
Voor bezoek zijn wij het gehele jaar elke zaterdag van 
10-16u en woensdagmiddag van 13-16u geopend. 
Van april tot en met september zijn we ook open 
op zondag van 10-16u en in de meivakantie, juli en 
augustus ook op donderdag- en vrijdagmiddag. Kijk 
voor onze actuele openingstijden en een overzicht van 
onze activiteiten op de website.
Onze locatie is door Gehandicapten Platform Zundert 
getoetst en geschikt bevonden voor rolstoelers  
en mindervaliden. 

Bezoek ons
Breng een bezoek aan VRC Zundert 
en wandel langs de vogelverblijven 
in onze natuureducatieve tuin of breng 
een bezoekje aan onze natuurwinkel 
De Akster. U kunt ook een lekker kopje 
koffie of iets anders nuttigen in ons 
Natuureducatiecentrum De Luitert. 
Voor groepen organiseren we 
lezingen, rondleidingen, workshops 
en kinderfeestjes. Hiervoor kunt u 
afspraken maken via: 
076-5974165 of info@vrczundert.nl. 

VRC Zundert / Luitertweg 36a / 4882TD Zundert 
076-5974165 / info@vrczundert.nl / www.vrczundert.nl 

 bankrekeningnr: NL26 RABO 0160 5877 43 / Kamer van Koophandel: 41104067

Volg ons ook op         facebook.com/vrczundert         instagram.com/vrczundert

U bent meer dan welkom om gewoon even 
binnen te lopen om een kijkje te nemen. 



 

Dierenliefde, vrijwilligers en geld:
de drie hoofdingrediënten om het Vogelopvangcentrum draaiende te houden. De liefde is in ruime mate aanwezig, 
het budget is echter krap en we kunnen altijd extra handen gebruiken Door ons centrum te steunen, 
draagt u rechtstreeks uw steentje bij aan het verhelpen en voorkomen van onnodig dierenleed.

Ik betaal dit bedrag per:

maand half jaar kwartaal jaar

Toestemming voor automatisch incasso

IBAN:

met een gift van:

€10,00 €20,00 €50,00

Anders namelijk €

Naam: Voorletters:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum: 

E-mailadres: ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen:

Datum: Handtekening:

Ik steun het werk van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Handtekening:


