Jaarverslag 2020 Stichting Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand
De Stichting Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand is 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 natuur-en-mensen-ontmoetingsplek te exploiteren en
waar vrijwilligers een gezellige tijd hebben en een
waardevolle bijdrage kunnen leveren. Op het terrein zullen
educatieve activiteiten op het gebied van natuur,
duurzaamheid, landbouw en landschap worden
georganiseerd. De locatie ligt midden in het in ontwikkeling
zijnde Landschapspark Pauwels. Voor fietsers en
wandelaars is het een ideale pleisterplaats om even uit te
rusten in een natuurlijke omgeving.
Op de jaarlijkse lammetjesdag welke plaats vond in maart,
werd een cheque van €3.659,00 door het stimuleringsfonds
van de Rabobank én een cheque van €2.500,00 door het
Jopiefonds aan de Stichting overhandigd. Van dit bedrag
werd een fantastische geitenverblijf gerealiseerd!

Toen volgde helaas Covid-19 en de lockdown van enkele
maanden. Toch hebben veel mensen zich aangemeld als
vrijwilliger. Er zijn vrijwilligers voor de moestuin, voor
kleinschalige klusjes aan ‘de Koeistal’ en voor de
fondsenwerving. Als gevolg van de opgelegde maatregelen is
er voornamelijk aanzienlijk wat werk verricht in de moestuin.
De moestuin leverde ontzettend veel producten waardoor
we deze voor een zeer vriendelijk prijsje hebben kunnen
verkopen. Voor deze verkoop werd een ‘winkeltje’ in de
vorm van een kast langs de weg gerealiseerd. De opbrengst
uit deze verkopen zorgde ervoor dat er nieuwe zaden voor
het komende jaar gekocht konden worden.

Debet aan Covid-19 en het lange wachten op groen licht voor het bestemmingsplan is er helaas niets
verbouwd aan ‘de Koeistal’. Tevens hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat er geen
workshops georganiseerd konden worden.
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In de zomer heeft een van onze handige
vrijwilligers gezellig terrasmeubilair gemaakt
van pallethout.

Er zijn diverse publicaties geweest over de
Educatieve Boerderij. Deze werden o.a.
geplaatst in de Duinkoerier en Rond de
Toren.

In september vond een bijpraatavond plaats
voor de vrijwilligers. Na een korte toelichting
door onze architect Kees Dankers
betreffende de bouwplannen aan ‘de
Koeistal’ was er daarna een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en
een drankje. De bijeenkomst werd goed
bezocht door onze vrijwilligers en deze
vonden het dan ook een geslaagde avond.
Bart van Ekkendonk had hiervoor de
schapenstal beschikbaar gesteld. Er was dus
ruimte genoeg om anderhalve meter afstand
te houden.

Het bestuur bestond in 2020 uit 4 personen, te weten, Kees Grootswagers (voorzitter), Marjolein
Liebregts (penningmeester), Cees Janse (bestuurslid) en Dick Dankers (bestuurslid). De functie van
secretaris is vacant. Er is 10 keer vergaderd.
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