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Het groendomein Wasven organiseert veel maatschappelijke activiteiten. In 
dit jaaroverzicht een korte opsomming van deze activiteiten en van bijzondere 
gebeurtenissen in 2010.

Honderden kleuters van basisscholen, waaronder 
EBS online, hebben het Wasventjespad gelopen en 
daarmee actief kennis gemaakt met de natuur in het 
Wasven. Ook hebben zo'n vijftigtal jongeren van het 
Lorentz Casimir Lyceum hun maatschappelijke stage 
in het Wasven uitgevoerd door mee te werken in de 
gasterij, bakkerij of branderij of te helpen bij 
groenactiviteiten en evenementen. Wie weet krijgen 
ze hierdoor de smaak van vrijwilligerswerk te pakken.

De thema avonden voor kinderen zijn 
niet meer weg te denken. In navolging 
van de succesvolle natuurthema avond 
zijn spelthema middagen georganiseerd 
met thema's die variëren van 'spelen tot 
je groen ziet' en bikkelen met  kids-
survival tot een duurzame modeshow en 
foompjes fabriceren. De educatiewerk-
groep heeft samen met de bakkers van 
Tussen de Molens de handen ineen 
geslagen en verzorgen maandelijks een 
bakthemamiddag waarin het doen, leren 
en plezier maken hand in hand gaan.

Samenscholen
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Jong geleerd Naast activiteiten voor kinderen en 
bezoekers biedt de Wasvenboerderij ook 
mogelijkheden voor groepen zoals een 
familiereünie, teambuilding, afdelingsuitje of 
netwerkbijeenkomst. Deze activiteiten 
hebben een sociaal en duurzaam karakter 
met een Wasven knipoog. Zo heeft de 
uitdaging 'wie bouwt een toren van bam-
boe en elastiek' een record opgeleverd van 
16 meter. Ook zijn er oud-Hollandse spelen 
en voor sportievelingen het Wasven Walk 
Stokking. Als proef is een begin gemaakt 
met 'kasteel kriket' waarbij op 
midgetgolfachtige wijze kennis wordt 
gemaakt met de cultuurhistorie van het 
groendomein. Komend jaar wordt verder 
geëxperimenteerd en hopen we meer 
groepen 'verantwoord' te verwelkomen.

Greengames

Op de overloop van de Wasvenboerderij 
vindt tweemaandelijks een nieuwe expositie 
plaats van een lokale kunstenaar. Dit 
varieert van schilderijen en keramiek tot 
fotografie en beelden. Tot begin volgend 
jaar zijn nog tientallen miniatuur kerststallen 
te bewonderen, evenals kerstkunstwerken 
gemaakt door leerlingen van basisschool 
Fellenoord.

Exposities
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"Taiwin"In memoriam
Eind november is 
plotseling onze 
ervaren bakker Ferrie 
Hazenberg overleden. 
Hij was zo'n twee jaar 
als vrijwilliger actief in 
de bakkerij. Naast het 
bijbrengen van de fijne 
kneepjes bij Lunetters 
was Ferrie betrokken 
bij de verduurzaming 
van de bakkerij en de 
stichting 
Wasvenboerderij. 
Ferrie: bedankt voor al 
je raad en daad.

What's Next?

In januari 
won het 
NXT-
generation 
de Benelux-
finale van 
de lego 
robot 
wedstrijden 
in Arnhem 
en mocht 
het team 
deelnemen 
aan de internationale kampioenschappen in Taiwan. Op de 
valreep lukte het om de financiële middelen rond te krijgen en 
kon het team beginnen aan de voorbereidingen: het verbeteren 
van de robot, de presentatie in het Engels leren, optreden 
tijdens een friendshipnight en het organiseren van de reis. 
Begin mei reisde het team af naar Kaohsiung. Het werd een 
onvergetelijke week waarin veel vriendschappen gesloten 
werden en de kinderen ervaringen voor het leven opdeden. Als 
klap op de vuurpijl won het team de Innovation Solution Award 
met het idee voor een eco-tunnel met daglicht.

Na de grote vakantie is NXT generation met een vernieuwd 
team begonnen aan de uitdaging van dit jaar; 'Body Forward'. 
Met veel enthousiasme heeft het team zich voorbereid voor de 
regiofinale in december. En jawel: het kersverse team lukte het 

Op de valreep van 2010 is een belangrijke mijlpaal te 
melden: de oprichting van Stichting Wasvenboerderij. 
De oprichting is het sluitstuk van maandenlange voor-
bereidingen achter de schermen waardoor de 
activiteiten van de bakkerij, branderij en zaalhuur 
gecombineerd worden met die van de gasterij. 

Hierdoor 
ontstaat één 
organisatie 
voor de 
exploitatie van 

de Wasvenboerderij met meer eenduidigheid en 
minder administratie. 

In maart is een (tijdelijke) 
moestuin aangelegd in het 
weiland naast de boerderij. Een 
groep vrijwilligers is aan de slag 
gegaan met ecologisch 
tuinieren. Met vallen en opstaan 
is een basis gelegd waardoor 
het hele jaar rond 'gemoestuind' 
kan worden.

Dat smaakt naar meer

Één organisatie

om de eerste plaats te veroveren. Dat betekent op 
naar Kerkrade waar in februari de Beneluxfinale zal 
plaatsvinden. Aan het project zal het niet liggen: de 
oplossing ter voorkoming van een hersen-
beschadiging na een hartstilstand is veelbelovend...
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Natuurwerkplaats

Het jaar is begonnen met een heerlijke snertwandeling in ons eigen Wasven, 
gevolgd door drie wandelingen door de andere groendomeinen van Tongelre. 

Vele natuur-liefhebbers kuierden met de gids mee. In het voorjaar is een cursus Moeder 
Natuur gegeven in de Wasvenboerderij. Zo'n 30 cursisten behaalden een heus 
getuigschrift waardoor Tongelre weer een aantal deskundigen rijker is.

De reconstructie van het 
groendomein Wasven is nog 
niet afgerond of het andere 
project dient zich al aan: 
tuinieren en tafelen. Onder deze 
noemer zullen in het Wasven 
educatieve en recreatieve 
voorzieningen worden 
toegevoegd met als thema een 
duurzame voedselketen. Te 
denken valt aan een moes-, 
bloemen- en kruidentuin, een 
ecokas en het opknappen van 
het bijenhuis. Meer hierover in 
2011 ...

In april kwam de traditionele 
pricknickactie weer voorbij. Met 
man en macht werd door jong en 
oud het zwerfafval in het Wasven 
opgeruimd. Ook op de Nationale 
Natuurwerkdag in november zijn 
de handen uit de mouwen 
gestoken om een stukje natuur in 
oude staat te herstellen. Dit keer 
was de bosvijver in de kasteeltuin aan de beurt 
omdat deze te veel 
verland was. Tot 
onze verbazing 
haalden we niet 
alleen bladeren 
maar ook veel puin 
mee naar boven, 
wat een hele klus 
bleek.

De kinderen uit heel Tongelre 
kijken telkens weer uit naar de 
natuur thema avond: iedere 
maand opnieuw een verrassend 
natuuronderwerp in de 
groenwerkplaats. 

Op de Natuurlijk Tongelre avond 
konden volwassenen met film of 
foto`s prachtige natuur bekijken 
gepresenteerd door sprekers die 
ieder met veel enthousiasme zijn 
verhaal vertelde.

Tuinieren en tafelen

Handen uit de mouwen

Natuurkennis

Reconstructief
De reconstructie van het groendomein Wasven 
nadert haar einde. Medio juni is de boomvlonder 
onder de plataan gereed gekomen. 
Kindervakantieweek 'de beuk' maakte er meteen 
gebruik van en harmonie de Eendracht gaf in 

september 
een groen 
concert op de 
nieuwe 
vlonder. 
Ook het 
visualiseren 
van het 

voormalige kasteel en boerderij in het landschap 
nadert haar voltooiing. In de ruïne verrijst een 
houten speeltuin en een heuse beugelbaan. 
Medio maart 2011 zal alles gereed zijn en 
kunnen we daadwerkelijk spreken van één 
Wasven.



Jaarverslag Groendomein Wasven

Pagina 4

                              Dat het groendomein groen   
                              is, is bekend. Maar sinds       
                       enkele maanden is het erf van      
                      de boerderij ook groen verlicht.     
                     En niet om onze naam eer aan te 
doen, maar voor de fauna in het gebied. Uit 
onderzoek is gebleken dat de kleur groen voor 
nachtdieren veel prettiger is dan wit licht. 
Vandaar dat we deze kleur hebben toegepast 
om de parkeerplaatsen en inrit te verlichten. 

Afscheid

Stichting Groendomein Wasven
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

Website:  www.wasven.nl

Telefoonnummers:
Groendomein Wasven    040 - 281 99 55
Gasterij In 't Ven    040 - 787 07 07
Tussen de molens    040 - 787 07 08

Natuurevenementen

Na drie jaar de Wasvenboerderij 
te hebben opgezet voor Lunet 
zorg is Godelieve Laarakker 
eind 2010 gestopt met het 
coördineren van de begeleiders 
en cliënten. Onder haar leiding 
voelden iedereen zich snel thuis 
in de Wasvenboerderij en 
hebben de cliënten zich verder kunnen 
ontwikkelen. Ook had ze de bezielende leiding 
over de koffiebranderij. Godelieve gaat met 
pensioen maar blijft actief in het maat-
schappelijk (ontwikkelings)werk. We wensen 
haar nog vele gezonde en nuttige jaren toe.

Door de vrijwilligers van het groen-
domein Wasven is in december in de 
schop een enorme kerststal 
gebouwd. 

De kerstgroep is gemaakt door 
diverse dagbestedingcentra van 
Lunet zorg in de regio. Onafhankelijk 
van elkaar  is een natuurlijke én 
kleurrijke kerststal onstaan. De stal 
staat niet alleen symbool voor de 

kerstgedachte, 
maar ook voor 
de samen-
werking 
tussen het 
Wasven en 
Lunet zorg.

De natuurwerkgroep organiseert ook 
evenementen. Het experiment Bosbios is door 
slechte weersomstandigheden steeds niet door 
gegaan maar krijgt in 2011 zeker een vervolg. 
Begin oktober werd de natuur met poëzie bestookt 
onder het mom van 'Dichter bij de plataan'. De 
stadsdichter van Eindhoven en anderen brachten 
hun prachtige gedichten ten gehore op het terras 
en onder de wereldboom. 
Tot slot een oproep om bijzondere natuurmomenten in Tongelre te fotograferen en naar 
de natuurwerkgroep te sturen. Wellicht kunnen ze daar in 2011 iets leuks mee doen … 

Groen, groener, groenst

In hogere sferen


