Jaarverslag 2019
Educatieve Boerderij
Loon op Zand
De Stichting Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand voortgekomen uit het burgerinitiatief
Educatieve Boerderij dat is ontstaan tijdens de Streekconferentie over het gebied tussen Tilburg,
Dongen en Loon op Zand in november 2016. De Stichting is opgericht op 29 maart 2018 en gevestigd
in de gemeente Loon op Zand. De Stichting stelt zich tot doel om zonder winstoogmerk een natuuren-mensen-ontmoetingsplek te exploiteren en waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en
vrijwilligers een betekenisvolle dagbesteding vinden.
Op het terrein zullen educatieve activiteiten op het gebied van natuur, duurzaamheid, landbouw en
landschap worden georganiseerd. De locatie ligt middenin het in ontwikkeling zijnde Landschapspark
Pauwels. Voor fietsers en wandelaars is het een ideale pleisterplaats om even uit te rusten in een
mooie Brabantse, natuurlijke omgeving.
Het jaar 2019 stond in het teken van plannen maken over de mogelijkheden rondom de Educatieve
Boerderij. De Pauwelshoeve is een prachtige boerderij in ons nog mooiere Brabantse land.
Een van de belangrijkste acties dit jaar bestonden uit het plannen maken en tekenen van de Koeistal.
De tekeningen liggen op dit moment ter goedkeuring bij de gemeente Loon op Zand en wil je eens
kijken hoe ons ontwerp is geworden kopieer dan de volgende link in uw browser:
https://www.educatieveboerderij.nl/onewebmedia/Moleneind%2029%20Loon%20Op%20Zand%20
Nieuwe%20Plattegrond%2012-04-2019.pdf of kijk onder het kopje “Vrijwilligers”. Wij hopen dat we
snel mogen beginnen met de realisatie van de bouw, zodat we kunnen beginnen met onze
activiteiten.
Het bedenken van activiteiten die op de Educatieve Boerderij plaats kunnen vinden is zowat elke
bestuursvergadering aan bod geweest. Wij vinden het belangrijk dat de thema’s natuur, milieu en
schapen onze leidraad worden in het verzinnen van bezigheden.

22 februari 2019:
Voor onze moestuin is het zaaibed klaar; mooi om te zien dat er nu echt een start is gemaakt door de
vrijwilligers. Chapeau!

16 maart 2019:
Tijdens NLDoet op 16 maart zijn twee insectenhotels
gebouwd. Ze staan langs de weg zodat iedereen eens
goed kan kijken hoe zo’n eitjes-legplek nu eigenlijk
functioneert.

Mei 2019:
Door de droogte is er nog niet veel geplant, er staan al wel wat
frambozenstruikjes. Deze grondwater-pomp op handkracht scheelt een
heleboel gesjouw met emmers!

21 juni 2019:
De grond van de boerderijtuin kan wel wat voedingsstoffen
gebruiken. We zijn daarom heel blij met de 2½ ton compost die
we kregen van Van Iersel Compost uit Biezenmortel!

21 september 2019:
Verschillende vrijwilligers hebben heerlijke maaltijden
gekookt uit de hele wereld. We hadden Syrische, Spaanse,
Italiaanse, Hollandse en Israelische heerlijkheden voor
eenieder. Onder het genot van een drankje konden de
mensen zo op een ontspannen manier kennis maken met
de Educatieve Boerderij en de Pauwelshoeve. Het geheel
werd omlijst door muziek van Berrie Kolmans en bovendien
konden we genieten van de zeer enthousiaste Ivan Marin
die prachtige Flamenco dansen liet zien. Er zijn veel
positieve reacties ontvangen die ons de verzekering hebben gegeven dat het zeer zal lonen om de
Educatieve Boerderij op te starten.
Het einde van dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van 2 van onze bestuursleden: Maarten de
Bruin en Ceciel Visser. Wij wensen hen veel succes met hun verhuizing c.q. onderneming.

