
De Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand op de Pauwelshoeve in Coronatijd 
 
Plotseling was daar het virus Covid-19, alias Corona. Thuis blijven moesten we en alle contacten 
vermijden. Natuurlijk bleven we binnen, want ziek worden wilden we niet. Tegelijkertijd zijn wij op 
de Pauwelshoeve in Loon op Zand bezig om een Educatieve Boerderij op te richten en een onderdeel 
daarvan is een moestuin. Na een aantal weken coronatijd werd het tijd om in de moestuin te gaan 
zaaien. Dat bleek gelukkig wel mogelijk, want buiten was het veilig om, op afstand, samen te komen. 
Dat bracht ons op het idee om meerdere activiteiten buiten door te laten gaan en zo hebben we heel 
wat kunnen bespreken, bedenken en voorbereiden. Op de Pauwelshoeve is immers meer dan 
genoeg plaats, zeker nu alle schapen van “De lachende Ooi” aan het werk zijn in de bossen en 
graslanden om ons heen. 
Zoals verschillende wandelaars, die regelmatig door het Moleneind in Loon op Zand lopen, al hebben 
kunnen ervaren hebben we de afgelopen zomer een prachtige opbrengst mogen hebben van onze 
moestuin, die gedeeltelijk ook in ons “winkeltje” te koop aan is geboden voor weinig geld. De 
opbrengst van deze verkopen gaat geheel naar de moestuin, die we het komende jaar, indien 
mogelijk, meer educatief willen maken. Meer kinderen bij het zaaien, onkruid wieden en planten 
betrekken en als het straks weer kan en mag dan leermomenten inbouwen op de boerderij.  
Voordat we in onze stal terecht kunnen zal er eerst nog een hele verbouwing plaats moeten vinden 
om deze voormalige jongveestal geschikt te maken voor bezoekers. De plannen hiervoor liggen klaar 
en de handen van onze vrijwilligers jeuken om te beginnen. Hiervoor zijn natuurlijk geld en middelen 
nodig, waar we op dit moment hard naar op zoek zijn.  
Ook onze nieuwe geitenstal, die door de Rabobank en het Jopiefonds zijn geschonken, wordt druk 
bezocht door wandelaars. Zeker het jongste geitje vindt het erg leuk om te worden aangehaald door 
iedereen die langskomt.  

In de coronatijd is het aantal vrijwilligers 
bij de Educatieve Boerderij al gestegen 
naar 30 personen! Geweldig toch? Het is 
dan ook erg prettig om op de 
Pauwelshoeve aanwezig te zijn. Rondom 
de hoeve is er een prachtig oerbrabants 
landschap wat heerlijk is om te ervaren. 
Toch hebben wij voor dat landschap ook 
nog volop plannen, voornamelijk om de 
biodiversiteit te verhogen. Het zit in de 
planning om een voedselbos aan te gaan 
leggen in de buurt van de boerderij en 
het geboortebos van Tilburg krijgt 
langzaamaan body met inmiddels al een 
ruim honderd fruitbomen.  
In onze moestuin is er in deze periode 

van het jaar niet zoveel werk meer; het groeiseizoen is zowat gedaan, we krijgen wat ruimte om 
andere plannen te gaan verwezenlijken.  
We willen wandelingen vanuit de Pauwelshoeve gaan organiseren voor alle leeftijden, workshops 
organiseren voor wolbewerking, tuinieren, snoeien etcetera etcetera. Bovendien willen we een 
verblijf op de Pauwelshoeve veraangenamen door speelmogelijkheden voor de kinderen te maken, 
leermogelijkheden te ontwerpen en zitjes te creëren, zodat het voor iedereen goed toeven is. Daarbij 
gaat Bart van Ekkendonk, onze buurman, zijn Vlaamse schuur ombouwen tot horecagelegenheid, 
waar eenieder onder het genot van een hapje en een drankje kan gaan vertoeven.  Wij hopen dat we 
over 1 tot 1,5 jaar zover zijn dat we jullie allemaal op een hele prettige en leerzame manier kunnen 
verwelkomen in onze Educatieve Boerderij op het Moleneind in Loon op Zand. 
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