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Beste Vrienden van 't Wasven,
Voor Stichting Groendomein Wasven was 2006 een veelbewogen jaar. Naast vele activiteiten
in het groendomein is er heel wat voorbereidend werk verzet om, met als kroon op het werk de
aankoop van de Philipsboerderij, een veelbelovend 2007 in te gaan.
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Nationale Innovatieweek
Met de slogan "Groendomein Wasven, een uniek
samenspel" deden wij in januari mee aan een
wedstrijdshow te Den Haag. In het kader van de nationale
innovatieweek had het Ministerie van Binnenlandse Zaken
een wedstrijd uitgeschreven voor vernieuwende initiatieven
uit de samenleving. Stichting Meare, een van onze partners
in de Philipsboerderij, diende onze samenwerking in en zie:
we werden uit 173 projecten geselecteerd om een show te
geven van ons project. In totaal stonden 13 projecten in
Theater Dilligentia op de planken voor een breed
samengestelde jury en natuurlijk vele supporters. In de
show werden de 13 presentaties op een professionele,
vlotte en muzikale wijze aan elkaar gesmeed. Onze
presentatie was in handen van het Wasventje, met verve
vertolkt door Joyce van Laarhoven, cliënte van Meare. Ons
project werd door de jury geprezen om de samenwerking
tussen vele verschillende partijen, de inzet van burgers
voor een zorginstelling en de
integratie van mensen met een
verstandelijke beperking. We
hebben uiteindelijk niet
gewonnen, maar het was een
leuke en leerzame ervaring.

Beukenlaan opnieuw gered
Na een diepgaand onderzoek in 2005 naar de gesteldheid van de bomen door Storix
Boombeheer en de gemeente Eindhoven, dienst SOB, heeft in april een grondige
bodemverbetering plaatsgevonden. Vervolgens is een van de oude beuken omgezaagd
omdat deze ernstig was aangetast door de reuzenzwam. De beuk is blijven liggen en
dient als speelobject voor onze Wasvenkinderen. Ook de kinderen van basisschool de
Boog en EBS online hebben de handen uit de mouwen gestoken en zo'n 2000 struikjes
geplant zoals hondsroos, vlier, vuilboom, sleedoorn, meidoorn en Gelderse roos. Dit alles
is aangeplant zodat het blad onder de bomen blijft liggen en verteert. Ook is een lange
takkenhaag aangelegd van snoeihout. Zo verwaait het blad niet op de bolakker en biedt
de takkenril bescherming aan kleine zoogdieren, vogels, insecten en amfibieën zoals de
bruine kikker en de gewone pad. Een groep groene vrijwilligers heeft tijdens het
groeiseizoen een aantal keren de handen uit de mouwen gestoken om het onkruid te
weren. Alhoewel 2006 een extreem droog én nat jaar is geweest hebben de beuken het
prima gedaan, met name door de genomen maatregelen.
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Week van het Wasven
Ter afronding van een week van hard werken in de beukenlaan door vrijwilligers en de
schooljeugd is op 8 april een doedag rondom de boerderij georganiseerd. s' Morgens is
een herinneringsboom geplant ter nagedachtenis aan de heer Poort van de Stichting
Stadsbomen, waarna rond het middaguur het Gouden
Beukennootje werd uitgereikt. Deze oorkonde wordt jaarlijks
uitgereikt aan een (gemeentelijke) functionaris die zich heeft
ingezet voor het behoud en de verbetering van de
groengebieden in Tongelre. Dit jaar was dat Gerard
Noordman, beleidsmedewerker bij DSOB voor zijn inzet en
werkwijze bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen
voor het Groendomein Wasven. 's Middags werd de laatste
beuk geplant door de heer Frits Philips jr.
Deze beuk staat nu op de plaats waar de zieke oude beuk
heeft gestaan, die in de voorafgaande week werd geveld. Ter afsluiting van deze
feestelijke dag is het eerste exemplaar van de Tongelrese vlag gehesen. Deze vlag, die te
koop is bij Kees van Grevenbroek (info@wasven.nl), mag worden uitgehangen bij alle
speciale gelegenheden: van jezelf, de buurt en Tongelre.
De opbrengst komt ten goede aan het groendomein Wasven.

Kuieren in Tongelre
In mei leggen alle vogels een ei en gaan belangstellenden kuieren in Tongelre met onze
vogelgids, dit keer in de Bogten. De wandelaars konden genieten van een ontluikend
voorjaar onder begeleiding van IVN gids Loek Ketelaars en Kees van Grevenbroek. Na
afloop nagenieten met een warme lentesoep en een broodje gezond in de Philipsboerderij.
Schemer kuieren
Bij het woord vleermuis denkt men al gauw aan een eng beestje
dat, als je niet uitkijkt, in je haren vliegt. Niets in minder waar. De
heer Klok van IVN Eindhoven gaf in september een presentatie met prachtige foto´s aan
een ruim 70-tallig enthousiast publiek, waaronder 30 kinderen in de Philipsboerderij. Hier
werden alle misverstanden over deze kleine beestjes uit de wereld geholpen.
Bij het vallen van de schemering begon de tocht door het groendomein waar het wemelt
van de vleermuizen. De nesten werden met een grote lamp verlicht en met behulp van een
sonardetector konden de geluiden van de vleermuis, die normaal gesproken voor het
menselijk oor niet te onderscheiden zijn, toch hoorbaar worden gemaakt. Met een tevreden
gevoel keerde iedereen terug naar de prachtig verlichte boerderij, waar een heerlijk buffet
met tapas-gerechten was klaargezet. Pas tegen de klok van elven nam men - met tegenzin
- afscheid van de zo bekende Tongelrese gezelligheid… om alweer uit te kijken naar de
volgende activiteit in het Groendomein Wasven…

Hengelen in het Wasven
Ook dit jaar is er weer gehengeld in het wasvennetje. In juni vond voor de tweede keer een
viswedstrijd plaats in het groendomein, nabij het Medisch Centrum Tongelre. Zo'n 20
kinderen, begeleid door vaders en moeders en zelfs opa`s en oma`s (zij zorgden voor de
lekkernijen), hadden zich ingeschreven. Om 2 uur klonk het startsein en kon het hengelen
beginnen. Ondanks de heerlijke temperatuur is er toch nog wat gevangen.
De winnaars gingen met prachtige prijzen naar huis, beschikbaar gesteld door de
Tongelrese middenstand. Hopelijk volgend jaar weer....
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Oogstfeest "Van graan tot brood"
Op een vrijdag in september brachten groepen leerlingen van
de hoogste klassen van basischool De Boog en 't Karregat
een bezoek aan de Collse Watermolen. Zij werden ontvangen
door molenaar Fer de Vries die vertelde over de werking van
de koren- en oliemolen. Daarna snel op de fiets naar de
Philipsboerderij waar de leerlingen samen met een échte
warme bakker hun eigen broodje konden laten bakken in het
bakhuisje. Die was voor de gelegenheid op authentieke wijze
opgestookt: met takkenbossen uit het groendomein.
Vervolgens speelden zij een
broodspel en was er drinken en
koek. Het zelfgebakken broodje
ging mee naar huis. De
volgende dag was het de beurt
aan alle bewoners van
Tongelre. Iedereen kon komen
kijken hoe in vroeger tijden het
brood werd gebakken.

Wasventjespad
Dit najaar is een bijzonder ontdek- en beleefpad ontwikkeld:
het wasventjespad. Dit is een route door het groendomein,
gemarkeerd door Wasventjes, waarbij groepen kinderen op
verschillende plekken opdrachten en spelletjes doen. Het
thema sloot aan op het thema van de kinderboekenweek, "De
Leeuw is los: dierenverhalen". De kinderen maakten zo
kennis met de wereld van kleine beestjes en paddenstoelen,
voelden hoe het is om een nachtdier te zijn of als mieren in
een rij achter elkaar over een tak te lopen.....
Het wasventjespad was een groot succes, niet alleen
vanwege het grote aantal deelnemers (500 kinderen), maar
ook vanwege de enthousiaste en
positieve reacties van kinderen,
ouders, leerkrachten en
vrijwilligers.
In 2007 zullen deze activiteiten
verder worden uitgebreid. Natuur,
educatie en beleving gaan hand in
hand bij het Groendomein Wasven.

Gedichtenwedstrijd
en literaire middag
Ter ere van de
omgehakte, 150 jaar
oude beuk schreef de
groenwerkgroep een
gedichtenwedstrijd uit
voor jong en oud. Er
zijn vele mooie
gedichten ingezonden,
waaruit weer eens blijkt
hoeveel mensen
begaan zijn met het wel
en wee van de
beukenlaan. De
gedichten werden
beoordeeld door
Herman Pieter de Boer
en Micky Otterspoor. Zij
maakten op een mooie
zondagmiddag in
oktober de uitslag
bekend. Het winnende
gedicht is op een
plaquette gezet en heeft
een prominente plaats
bij de gevelde beuk
gekregen. Door het
kasteelbos kon een
literaire wandeling
gemaakt worden. Deze
wandelroute werd
gemarkeerd met
gedichten over dieren,
gemaakt door kinderen
van Tongelrese
basisscholen, in het
kader van de
kinderboekenweek.

Hof van Tongelre
De samenwerking met de gemeente, dienst SOB en Storix boombeheer heeft ook in 2006
weer zijn vruchten afgeworpen. In oktober 2006 is het definitieve ontwerp gepresenteerd
van de kern van het groendomein: de ontmoeting van de beukenlaan, het kasteelbos en
het boerenerf. En zoals onze doelstelling betaamd met veel aandacht voor het
authentieke karakter van het groendomein en de cultuurhistorie. Het resultaat zal begin
2007 door het college van B&W naar verwachting worden goedgekeurd waarna het
budget beschikbaar komt en de voorbereidingen voor de uitvoering van start gaan.
Hopelijk is het plan gelijkertijd met de boerderij gereed zodat we vanuit de boerderij van
een prachtig uitzicht kunnen genieten.
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Overdracht Philipsboerderij
Op 9 december was het eindelijk zover, aan een
jarenlange onzekerheid kwam een eind: de
overdracht van de Philipsboerderij aan stichting
Groendomein Wasven vond plaats. Er is in 2006
een flinke inspanning geleverd om de financiering
van het pand, de verbouwing en de exploitatie rond
te krijgen. Mede door de steun en medewerking van
het college van B&W en subsidies van het Europese
Focus, het VSB fonds, het provinciale Combifonds
en het SRE Regiofonds is het onmogelijke mogelijk geworden: de Philipsboerderij
krijgt een maatschappelijke functie voor alle bewoners van Tongelre. Op deze
officiële dag is, met medewerking van notariskantoor Marks Wachters, eveneens de
samenwerking met stichting Meare bekrachtigd door het ondertekenen van de
huurovereenkomst. Tegelijkertijd is stichting Gasterij in 't Ven opgericht en het
bestuur en de bedrijfsleiding voorgesteld. Gasterij in 't Ven zal de horecavoorzieningen in de Philipsboerderij duurzaam gaan exploiteren.
Na de openingshandeling door wethouder Van Merrienboer werd het champagneglas
geheven waarna het definitieve ontwerp van de verbouwing door architectenbureau
Drijvers te bezichtigen was. De vergunningen zijn inmiddels aangevraagd, de
aanbesteding en verbouwing staan voor de deur. Medio 2007 hopen we het eerste
kopje koffie te schenken in ónze Philipsboerderij.

Januskop
Het project Januskop is een tot de verbeelding sprekend project en tegelijkertijd tot nu
toe nagenoeg onzichtbaar. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een
surrealistische, driedimensionale wereld van het groendomein waar je, via het internet,
als wasventje doorheen kan lopen en van alles kan beleven. De omgeving wordt
gemaakt door Cebra naar een ontwerp van Frank Bierkenz. Ondertussen hebben in
2006 diverse proeven plaatsgevonden met het VIP-lab, een samenwerkingsverband van
de universiteiten van Leuven, Hasselt en Eindhoven. Bestudeerd is hoe kinderen
omgaan met het maken van opdrachten in het groen. Deze kennis zal in 2007 worden
benut voor het bouwen van een computerprogramma. Kinderen kunnen vervolgens met
een kleine computer in de hand door het groendomein wandelen, verkennen en
ontdekken. Als sluitstuk van dit unieke project, dat gesubsidieerd wordt door Kenniswijk,
de gemeente Eindhoven, Rabobank, Duurzaam Eindhoven en de provincie NoordBrabant, zullen beide werelden, de virtuele én de werkelijke, aan elkaar gekoppeld
worden…
Rest ons nog u gezellige feestdagen
en natuurlijk een groen en actief 2007
toe te wensen.

Stichting Groendomein Wasven
't Hofke 66
5641 AM Eindhoven
tel. 040-2908055

Met vriendelijke
groengroet,
Stichting Groendomein
Wasven

Gironummer: 7359921 t.n.v.
Stichting Groendomein Wasven
Website: www.wasven.nl
e-mail: info@wasven.nl
Foto's: Yvonne Henderson, Karel Pesch, Marianne Valk
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