
Jaarverslag 2021 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.  

Helaas had Covid-19 en de diverse lockdowns in 2021 wederom invloed op onze activiteiten. Toch hebben 

veel mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Er zijn vrijwilligers voor de moestuin, voor kleinschalige klusjes en 

allerlei voorkomende werkzaamheden, vrijwilligers voor de wandelclub en een vrijwilliger voor het 

organiseren van workshops rondom wolbewerking.   

Voor informatie over de Educatieve Boerderij of wil je je aanmelden als vrijwilliger of bestuurslid, kijk dan op 

https://www.facebook.com/groups/177812593302831/ of https://educatieveboerderij.nl.  Je kunt ook een e-

mail sturen naar info@educatieveboerderij.nl   

 

Activiteiten 

 

Binnenactiviteiten waren als gevolg van de Covid-maatregelen bijna niet mogelijk, waardoor er aanzienlijk 

veel werk is verricht in de moestuin. Deze is allereerst in het voorjaar heringedeeld. 

In het najaar werd weer hard gewerkt zodat de tuin klaar is voor de winter. Bovendien is ook een begin 

gemaakt aan het planten van een heg rondom de moestuin. Dit is belangrijk zodat de wind de grond niet te 

veel uitdroogt. Tevens gaat deze heg ervoor zorgen dat reeën buiten de moestuin worden gehouden.   
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De moestuin leverde weer ontzettend veel producten, waardoor we deze voor een zeer vriendelijk prijsje 

hebben kunnen verkopen in ons inmiddels goed bekende verkooppunt aan het Moleneind.  

                

 

 

 

In juni hebben we als dank voor de inzet van onze vrijwilligers, met hen een uitstapje gemaakt naar de 

pluktuin in de Moer, ‘ut Ouw Goed’. In de afgelopen jaren is hier een prachtige pluktuin én voedselbos 

aangelegd waar het heerlijk toeven is. We hebben aan de rand van de tuin mogen genieten van een heerlijke, 

door een vrijwilliger, zelf bereide lunch. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Tussen de lockdowns door, is er ook gelegenheid geweest om in ieder geval één 

workshop te organiseren! Tijdens deze workshop bestond de mogelijkheid om een 

plantenhanger van jute of sisaltouw (macramé) of een leren of vilten plantenhanger 

te maken.  

 

 

 

 

 

 

Een mooie en vooral leerzame herfstwandeling door het 

landschapspark Pauwels vond plaats op 17 oktober 2021. 

Er was een opkomst van ruim 40 deelnemers welke 

verdeeld werden over 2 groepen. De wandeling vond 

plaats onder de bezielende leiding van Wim Kroot en 

Sjoerd Baarda. 

 

 

 

 

 

Ook in 2021 deed de Educatieve Boerderij mee met 

de Clubsupport actie van de Rabobank. Dit 

resulteerde in het mogen ontvangen van een cheque 

van € 390,39! 

 

 

Het bestuur bestond in 2021 uit 5 personen, te weten, Kees Grootswagers (voorzitter), Marjolein Liebregts 

(penningmeester), Cees Janse (bestuurslid), Dick Dankers (bestuurslid) en Aniek van Tuijl (bestuurslid). De 

functie van secretaris is vacant. Er is 9 keer vergaderd. 


