
Ook 2012 stond weer bol van de maatschappelijke activiteiten met als rode draad 
de uitbouw van onze relaties en van de tuinderij. In dit jaaroverzicht een terugblik.

Het is niet te missen: de vele creatieve werken die lokale kunstenaars 
tentoonstellen op de overloop en in de gasterij. Er zijn vele voorbeelden te 
zien geweest: van realistische schilderijen tot abstracte kunstwerken van 
glas en keramiek. Het maakt dat de Wasvenboerderij er steeds net weer 
anders uitziet.
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Expo oh

Galerie der lelijkheid
Het kan niemand ontgaan zijn: de bouw van de 
opstallen en aanleg van de tuinderij. Inmiddels 
zijn het groenhuis en de ecokas ingericht en 
klaar voor gebruik. De moes-, kruiden- en 
eetbare bloementuin worden binnenkort onder 
handen genomen zodat de tuingroep in het 
voorjaar weer van start kan gaan. De tuinderij 
kan ook gebruikt worden voor educatieve en 
recreatieve activiteiten waarbij de loofdrager en 
buitenkeuken centraal staan.

Tuinieren en Tafelen

Onze plannen voor de ecologische 
tuinderij vallen ook buiten het 
Wasven in de smaak. Zo zijn we 
ingeloot als "Kern met pit", waarbij 
we ons in Volkel presenteerden met 
een kruiwagen als kookeiland en een 
gedekte tafel met kweekbed (van tuin 
tot tafel). Tijdens de nationale dag 
van de stadsland-bouw in Almere zijn 
we met een presentatie van drie (!) 
minuten tweede geworden. De 
kanttekening van de jury was dat we 
professioneel bezig zijn …
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De tuingroep is zeer actief geweest 
in onze (oude) moestuin: er werd 
veel geoogst en gelachen. Dat was  
                     ook te zien tijdens het  
                      Pure Food Event in     
                       de "galerie der           
                    lelijkheid" met unieke 
groente-foto's. Momenteel wordt 
samen met tuinder Chantal hard 
gewerkt aan een nieuw teeltplan 
waarbij de ook de ecokas benut zal 
worden. De kennis over het 
tuinieren wordt gedeeld tijdens de 
tuin-thema-avonden waar 
bezoekers alles te weten konden 
komen over ecologisch tuinieren: 
van verwildering tot composteren.

Pittige kern

Het ging bijna geruisloos: de verhuizing van Ans 
en Frans Langenhuijsen en de komst van de 
nieuwe boerderijmeester John en Kitty Schaegen. 
Maar tijdens het jubileumfeest werd een 
serenade gebracht aan deze vrijwilligers van het 
eerste uur. Ans en Frans gaan gewoon door, 
maar nu vanuit hun stekje elders in Tongelre.

Boerderijmeester
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Proeven plus

Oergraan

Tijdens de proef-thema-avonden combineert de 
gasterij een culinaire lezing met een toepasselijke 
proeverij. Uiteraard met lokale producten en 
heerlijke bereidingswijzen zoals Peking eend uit 
Helvoirt, Afrikaanse meerval uit Oirschot en 
Aziatische buffels uit Son en Breugel. Ook de 
Japanse sushi op z'n Brabants van onze kok Tim 
viel in de smaak. 

De bakkerij van Tussen de Molens 
heeft het Pure Food Event van het 
voorjaar aangegrepen om het roer 
om te gooien. Zo wordt het brood 
voortaan gebakken met oergraan 
spelt en is de speltvlaai ontwikkeld 
met seizoensfruit uit de streek, 
gecombineerd met kruiden uit 
eigen tuin. Wat te denken van 
blauwe bessen met steranijs en 
kruisbessen met lavendel. Dat 
smaakt naar meer.

The Wasven goes international. Jawel, we zijn 
partner in het project Pure Hubs, waarin de 
relatie tussen stad en streek centraal staat. Zo 
zijn we op bezoek geweest bij de 
stadsboerderij Turnhout, waar een soortgelijk 
initiatief als het Wasven van de grond komt. 
Studenten van de hogeschool Den Bosch 
hebben een prachtige film gemaakt met onze 
medewerkers in de hoofdrol. Kijk op 
www.wasven.nl voor de film, uiteraard met 
Engelse ondertiteling

De scholen weten het Wasven te vinden voor 
natuur- en voedseleducatie. Bassischool de 
Boog verwachten we volgend jaar weer terug 
op hun oude stek. De maatschappelijke stages 
van onze andere buren, het Lorentz Casimir 
Lyceum, lopen gesmeerd: tientallen leerlingen 
doen maatschappelijke ervaring op in het 
groen, de tuin, bakkerij, horeca en bij 
evenementen. Sinterklaas is zelfs nagenoeg 
geheel door de MaSt in de watten gelegd.

Beter een goede buur

Proefmarktplaats

De opdracht van de Lego League stond in het teken van "Food Factor". De kinderen van 
NXT Generation namen de challenge aan, leerden 
alles over voedselveiligheid en ontwierpen een folie 
met een antibacteriële werking. Daarmee schopten ze 
het zelfs tot in Florida. Inmiddels is het nieuwe seizoen 
begonnen met het thema "Senior Solutions". NXT 
heeft een oplossing gezocht voor tandverzorging en 
dementie, naast uiteraard de lego robot opdrachten. 
Nog voordat ze gaan deelnemen aan de regiofinale 
heeft het team kunnen oefenen tijdens de WorldSkills 
championship in Brazilië. Als dat geen goede 
voorbereiding is…

Next Generation team
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Participatie

Jaarlijks reikt het Wasven het Gouden Beukennootje uit 
aan een persoon die veel heeft betekend voor het 
Groendomein. In 2012 is deze uitgereikt aan Wim 
Beelen vanwege zijn betrokkenheid vanuit de 
monumentencommissie van de gemeente Eindhoven 
bij het ontwerp van de ecologische tuinderij. Mede door 
Wim sluit de tuinderij naadloos aan bij het 
monumentale karakter van de Wasvenboerderij en de 
historie van het Wasven als geheel.

Toen Tongelre nog bestond uit enkele boerderijen met enkel zandpaden naar de 
omliggende dorpen was het Wasven een groot heidegebied waar de Karpendonksche 
Loop naar de Dommel stroomde. In de loop van de tijd was deze loop nagenoeg 
verdwenen, maar is nu weer terug. Het hemelwater van de wijk Beauregard stroomt in het 
vennetje van het Wasven en van daaruit via de nieuwe sloot onder de Celebeslaan door 
naar het vennetje tegenover het LCL. De natuur in het Wasven is er blij mee, met dank 
aan Leonard Schröfer van de gemeente Eindhoven.

Het Wasven is medio dit jaar 
gestart met het uitgeven van 
participaties om de lokale 
banden te versterken. De 
opbrengst bestaat uit een 
hoog maatschappelijk 
rendement en een jaarlijkse 
tegoedbon, te besteden in 
het Wasven. Alle informatie 
hierover is te vinden op 
www.wasven.nl.

Karpendonkse Loop

Beukennootje

Proef het seizoen
In het groene hart, rondom de wereldboom, vond 
ieder kwartaal een cultuur-culinair evenement plaats: 
een middag om te genieten van muziek in de natuur 
met gerechten uit de streek en van het seizoen. De 
serie maakte het thema volledig waar: de winter was 
koud met Ierse muziek, de lente was fris met dans en 

percussie om warm te 
blijven, de zomer 
regenachtig met swingende 
kelen en paraplu's en de 
herfst warm en vol poëzie. 
De seizoenen in het 
Wasven: altijd verrassend.

De kerststal in de schop lijkt ieder jaar mooier te 
worden. De kerstfiguren zijn ontworpen door Lunet 
Zorg in het thema "bling bling" en de kerststal is 
gerealiseerd door de vrijwilligers van het Wasven. Hoe 
succesvol samenwerking kan zijn, blijkt ook uit de 
kerstmarkt, die dit jaar samen is opgezet met Lunet 

Zorg en wijkcentrum 't Oude 
Raadhuis. Van hobby tot zorg, 
van hout tot keramiek en van 
handig tot verantwoord; iedereen 
kon terecht voor een toepasselijk 
kerstcadeau. 

Bling bling

Het heeft er om gespannen: 
wordt de monumentale rode 
beuk in het Wasven gekapt? 
Gelukkig is het niet zover 
gekomen. Samen met de 
gemeente Eindhoven is een 
slimme oplossing bedacht. Het 
rollatorpad is verlegd en de 
beuk heeft een ingenieuze 
valbeveiliging gekregen. De 
rode beuk 
kan zo 
nog jaren 
blijven 
staan en 
zélf zijn 
einde 
bepalen 
die, naar 
wij 
hopen, 
nog ver 
weg ligt.

Niet kappen tenzij
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In de schop wemelt het iedere laatste 
vrijdag van de maand van de kinderen. 
De natuurwerkgroep draait een programma vol 
natuurbelevenissen en lokale natuurweetjes: 
vogelhuisjes maken, vleermuizen spotten en op 
de trekker naar de Zeggen. Op de tweede 
woensdag van de maand vult de schop zich 
met kinderen en een heerlijke baklucht. Samen 
met de bakgroep en de bakkers maken ze de 
lekkerste baksels, die je mee naar huis mag 
nemen, als ze al niet eerder op zijn. Kijk eens 
op www.wasven.nl voor de fotoverslagen.

Natuurlijk Tongelre

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

Pure smaak

Op zondagochtend vroeg uit de 
veren en op pad naar de 
groendomeinen van Tongelre. 
Samen met natuurgids Kees van 
Grevenbroek genieten van de 
vroege vogels, schichtige reeën 
en prachtige bloemen, op 
plaatsen waar je zo snel niet 
komt en met historische weetjes. 
Na afloop is het altijd lekker en 
gezellig nakaarten in de gasterij.

Aansluitend bij de landelijke actiedagen is ook in het Wasven volop de handen uit de 
mouwen gestoken. De priknickactie in het voorjaar zorgt voor een schoon bos, Tijdens 
NL doet wordt het Wasven opgeknapt en op de natuurwerkdag krijgt het groen een 
onderhoudsbeurt. Lekker actief als vrijwilliger met de natuurwerkgroep of als groep, 
zoals de Lions Veldhoven, met een heerlijke lunch na afloop. 

De posters van het Pure Food Event 
sprongen in het oog met een 
knipoog naar "Brabants Buffelen" in 
het voorjaar en "Wilde eete?" in het 
najaar. Het evenement combineert 
presentaties en informatie- en 
verkoopkramen met proeverijen en 
Brabantse gezelligheid. Studenten 
van de Groene Campus uit Helmond 
gaven workshops 
en koks uit de 
regio kwamen 
spontaan 
meekoken onder 
leiding van 
barbecue-
specialist Wim 
Vink. Smakelijk 
informatief en 
verrassend lekker.

Jong geleerd

Natuurlijk doen

Lustrum
De tijd vliegt. In november was het alweer 
vijf jaar geleden dat de deuren van de 
Wasvenboerderij open zwaaiden. Reden 
voor een intiem feestje met de unieke 
kenmerken van het Wasven: van vrijwilligers 
en professionals tot begeleiders en met 
uiteenlopende disciplines. Iedereen werd 
bedankt voor hun inspanningen en bovenal 
werd benadrukt dat de mensen van Lunet 
Zorg trots zijn op hún dagbesteding. Een 
stimulans om 'samenwerkend' de volgende 
mijlpaal te halen.


