JA ARVERS LAG
December 2009

Het groendomein Wasven organiseert veel activiteiten en is regelmatig in het
nieuws. In dit jaarverslag staat een korte opsomming van deze activiteiten en
van bijzondere gebeurtenissen in 2009.
Reconstructie Groendomein Wasven
Aan het begin van dit jaar is het fietspad van de Bandalaan naar de Celebeslaan
aangelegd. Hierdoor is het erf van de boerderij voor fietsers en wandelaars toegankelijk.
Dat komt mooi uit, want we zijn fietscafé geworden en opgenomen in het
wandelroutenetwerk.
In het voorjaar is de reconstructie van het groendomein echt op gang gekomen met het
dunnen van het bomenbestand. Het was wel even schrikken met al die kettingzagen aan
het werk. Het eindresultaat mag er zijn: een aantal monumentale bomen, de dragers van
het landgoed, zijn vrij gemaakt en de jonge bomen kunnen zich verder ontwikkelen.
Daarvoor is het ook belangrijk dat de
grondwaterstand van het gebied goed geregeld is.
Vandaar dat er een nieuwe sloot is gegraven
vanaf het wasvennetje, die zal worden
aangesloten op de Karpendonkse loop nabij het
Lorentz Casimir Lyceum.
Rond de zomer is een vleermuisgrot aangelegd.
De grot is afgesloten met een speciale
vleermuizendeur, ontworpen door de Tongelrese
kunstenaar Lennie van Vugt. Om dit feit te vieren,
heeft een select gezelschap de nacht in een
alternatieve vleermuisgrot doorgebracht.
Na de zomer is de padenstructuur op boomvriendelijke wijze aangelegd. Het landgoed is vanaf nu toegankelijk voor mensen die
moeilijk ter been zijn en voor kinderwagens door de aanleg van een rollatorpad. Hierdoor
kan iedereen genieten van de natuur in het kasteelbos. In september zijn onder leiding
van stadsarcheoloog Nico Arts de funderingen van kasteel 't Hof blootgelegd. Hierbij is
ook een heel oude fundering gevonden (200 jaar ouder dan verwacht) evenals een oude
waterput. De funderingen zullen door groen blijvend zichtbaar worden gemaakt.

Wereldboom
In oktober werden op Groendomein
Wasven de Wereldbomendagen
georganiseerd. Dit initiatief is bedoeld om
aandacht voor oude bomen te krijgen en
om ervoor te zorgen dat we meer van deze
natuurlijke monumenten houden zodat ook
generaties na ons zich door oude bomen
verbonden kunnen voelen met elkaar en
met het verleden. Het Wasven heeft een
primeur: de plataan is de eerste
Wereldboom van Nederland geworden en
kreeg als bijnaam 'De Gevlekte Zuiderling'.

Gouden Beukennootje
Jannie Landa, gebiedscoördinator van het
stadsdeelteam Tongelre van de gemeente
Eindhoven, heeft dit jaar het gouden
beukennootje van Groendomein Wasven
gekregen. Deze onderscheiding wordt
jaarlijks toegekend aan iemand die van
grote betekenis is voor de leefbaarheid in
Tongelre en voor Groendomein Wasven.
En dit geldt zeker voor Jannie: zij zet zich
in voor Tongelre met veel enthousiasme!
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Tussen de molens
De bakkerij en winkel van Tussen de Molens is inmiddels
wereldberoemd in Tongelre en erbuiten. En ook de
koffiebranderij kent vaste klanten. De jaarafsluiting met de
verkoop van oliebollen en appelflappen wordt inmiddels traditie.
Het succes is niet onopgemerkt gebleven: de tv kok André
Amaro heeft voor zijn programma Hot en Gespot op Omroep
Brabant opnames gemaakt en was super enthousiast, het
filmpje kunt u vinden via onze website www.wasven.nl/actueel

Exposities
Op de Overloop van de Wasvenboerderij bieden we ruimte aan
Tongelrese kunstenaars, in de breedste zin van het woord, om
te exposeren.
In 2009 hebben we een achttal exposities gehad met een heel
aardige mix, variërend van foto's tot schilderijen, zowel olieverf
als aquarel, alsook tekeningen en houtsnijwerk
(wandelstokken).
Het waren vooral ook Tongelrese kunstenaars, zowel amateurs
als professionals, die ons en de bezoekers verrasten met
mooie, soms spectaculaire en soms ontroerende beelden.
Vrijwel steeds hadden de exposities een bepaald thema en dat
willen we ook zoveel mogelijk blijven nastreven.

NXT Generation

Gasterij
Bij de Gasterij is een
nieuwe ploeg aan de
slag gegaan: Ronald
ter Heegde als
gastheer en Luus van
Diggelen als chef-kok.
Zij gaan vorm geven
aan het nieuwe accent
van de Gasterij als de
Huiskamer van
Tongelre. Dit houdt in
dat de Gasterij het
hele weekend
geopend is voor
bezoekers. Grote
groepen zijn vooral
welkom op
werkdagen. De
nieuwe kaart van de
Gasterij is
geïnspireerd op de
thema's Bourgondisch,
Biologisch en
Ambachtelijk. Alles is
vers en zelfgemaakt
en de leveranciers zijn
biologisch en
afkomstig uit de
streek. Kom vooral
langs om dit zelf te
proeven!

Het groendomein Wasven heeft met NXT Generation een eigen
team dat meedoet aan de wedstrijd First Lego League. Het
afgelopen jaar heeft het team hard gewerkt aan de nieuwe
opdracht 'smart move' en zijn er ook verschillende workshops
voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar gegeven. Om het thema
'verplaatsing van planten en dieren' (smart move) uit te werken
heeft het team interviews afgenomen met bijvoorbeeld eigen
experts en met wethouder Van Merrienboer.
Naast het werken aan het ontwerpen en programmeren van
een robot verliep het onderzoek naar 'smart move' in het
Wasven geheel volgens planning. De presentatie op het
stadhuis maakte wethouder Mary Fiers
helemaal enthousiast. Ook gedeputeerde
Onno Hoes was onder de indruk en heeft het
team uitgedaagd. Als het team kan aantonen
dat de kamsalamander voorkomt in ons
Wasven zorgt de provincie voor de realisatie
van een ecotunnel onder de Eisenhowerlaan
waardoor het groendomein ook toegankelijk
wordt voor onze fauna. NXT Generation is in
december eerste geworden in de regiofinale
en zal begin volgend jaar deelnemen aan de
Beneluxfinale in Arnhem. U kunt de
vorderingen van het team volgen op de
website www.wasven.nl/nxtgeneration
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Evenementen
Door het jaar heen organiseren we regelmatig
evenementen, vaak worden deze rond de feestdagen
gehouden. Met Pasen hebben we een Pittoreske Paas
Picknick georganiseerd waar veel ouders met kinderen
hebben genoten van de activiteiten en de lunch (met
zelfgeverfde eieren!).
Met kerst organiseren we het Winterfeest op derde
kerstdag: een middag vol activiteiten voor kinderen en met
glühwein en muziek voor de ouders. 's Avonds serveert de Gasterij stamppot.
De evenementen worden steeds meer gezamenlijk met de Gasterij, het Groendomein
en Tussen de Molens vormgegeven waarbij vrijwilligers en professionals de handen
ineen slaan om iets unieks voor u te organiseren!

De natuurwerkgroep
Het afgelopen jaar hebben we een leuk programma gedraaid met hele gezellige
bijeenkomsten voor groot en klein. Voor alle wasvenkinderen van 6 tot 12 jaar
organiseren we de
natuurthema avonden met
allerlei natuuronderwerpen.
Het is altijd gezellig en de
kinderen willen ook alles
weten van de natuur en dat
vinden wij belangrijk. Naar de
Collse watermolen en de
honingfabriek, maar ook het
biologisch buiten bakken: het
waren allemaal topavonden!
Ook organiseerden we
afgelopen jaar de vier
seizoenswandelingen:
stevige wandelingen met elke
keer dezelfde route maar een
andere natuurbeleving. De
vijf Tongelrese buitengebieden werden bezocht met een natuurgids die allerlei
natuurweetjes wist te vertellen.
Maandelijks organiseren we Natuurlijk Tongelre, de lezing/filmavonden over de natuur in
Tongelre. Elke tweede woensdag van de maand was er een spreker over diverse
onderwerpen. Dat varieerde van mooie films van Cor Speek en Mark Kapteijns tot
prachtige presentaties van Jan Bos over paddenstoelen of over 'Tongelre in de oorlog'
door Tonny van den Boomen. Het zijn zeer interessante avonden, gezellig en vooral
leerzaam.
In april maakten we met vele vrienden van het Wasven het hele gebied schoon tijdens
de priknick actie. Eerst een paar uurtjes werken en daarna met z`n allen picknicken. Dit
hebben we ook met de natuurwerkdag in november gedaan: lekker in de buitenlucht
bezig zijn, dat is toch het mooiste wat er is: je beleeft dan de natuur op z`n best.
Op onze website kun U verschillende verslagen en foto`s bekijken.
www.wasven.nl/natuurwerkgroep
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De educatiegroep
De educatiegroep wil kinderen èn volwassenen de rijkdom van de natuur in en rondom
het Wasven laten ervaren om daarmee hun kennis van en begrip voor de natuur en de
omgeving van het Groendomein uit te breiden. Dit doen wij door het verhuren van
leskisten of door het organiseren van activiteiten.
De leskisten zijn dit jaar door een aantal scholen in de buurt gehuurd, zoals basisschool
De Boog, en ook door de buitenschoolse opvang van Korein. In het algemeen maken de
laagste klassen opdrachten van het Kabouterpad, de middengroepen zijn met
griezelbeestjes en waterdiertjes in de
weer. De hogere groepen steken hun
handen uit de mouwen door
bijvoorbeeld uilenballen uit te pluizen
of de zuurgraad van water te meten.
Naast de leskisten organiseren wij ook
educatie-activiteiten.
Zo heeft onze eigen imker Joep
Thurlings vanuit de educatiegroep
twee gastlessen over bijen en imkeren
aan de leerlingen van de basisschool
On-line gegeven. Loek Ketelaars heeft
voor de leerlingen van de wethouder
Van Eupenschool een inleiding
gegeven over trekvogels waarna de
kinderen aan de slag gingen met
voederkransen voor standvogels.

Vooruitblik
Nu de reconstructie van het groendomein bijna klaar is, worden de plannen ontwikkeld
voor de inrichting. We denken daarbij aan een duurzame natuurspeeltuin, een moes-,
kruiden- en bloementuin, het opknappen van het bijenhuis etc. Het groendomein is in
gesprek met de gemeente Eindhoven op welke wijze deze plannen gestalte kunnen
krijgen. Voor het voortbestaan van de Wasvenboerderij is deze
inrichting cruciaal, waardoor we kunnen uitgroeien tot een
volwaardige, maatschappelijke onderneming.
Ook organisatorisch heeft het groendomein niet stil gezeten: de
samenwerking tussen het groendomein, de Gasterij en Tussen de
Molens is in 2009 versterkt . Dit zal komend jaar leiden tot een
versmelting van de drie organisaties waardoor er meer
mogelijkheden ontstaan. Als eerste stap heeft het groendomein op
de valreep van 2009 een aantal professionals aangetrokken.
Gezamenlijk zullen we in 2010 nog veel van ons laten horen.

Stichting Groendomein Wasven
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven
Website: www.wasven.nl
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Telefoonnummers:
Groendomein Wasven
040 - 787 07 06
Gasterij In 't Ven
040 - 787 07 07
Tussen de molens (Lunet) 040 - 787 07 08

