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Ook het afgelopen jaar stond weer bol van de smaakvolle activiteiten voor een
groen Wasven. Geniet van het jaaroverzicht 2013.

Digitaal erfgoed

Bolakker

De communicatiegroep timmert flink aan de weg.
Van Facebook en Twitter tot digitale nieuwsbrief
en van Rond 't Hofke en het ED tot Uit in Eindhoven. Onlangs kregen wij het verzoek of onze
site gearchiveerd mocht worden voor toekomstig
onderzoek door de Koninklijke Bibliotheek Den
Haag. Het Groendomein Wasven als pleitbezorger voor cultureel erfgoed wordt nu zelf
digitaal erfgoed.

De laatste jaren heeft onze akker
'bol' gestaan met prachtige bloemen
voor bijen, insecten en vlinders.
Vanaf dit jaar wordt weer geboerd op
de bolakker in samenwerking met de
Stadsakkers Eindhoven. Het gezamenlijke doel is om groente te telen
voor mensen die het hard nodig
hebben via de voedselbank
Eindhoven. De bolakker blijft natuurlijk omzoomd met een bloemrijke
akkerrand. En voor de vlinders heeft
de natuurwerkgroep nabij de
Lorentzvijver een prachtige nieuwe
vlinderweide aangelegd, waar al
twintig vlindersoorten geteld zijn.

Natje en droogje
Het regende pijpenstelen bij de opening van de
tuinderij. Goed voor de groente, bloemen en
kruiden én voor het humeur. De stemming zat er
prima in en de tent en kas boden onderdak. Het
gouden beukennootje is uitgereikt aan een
ambtenaar die alles regelt achter de schermen
voor groen en water: Frank van Swol. Nou ja,
behalve het weer dan.

Doen en meedoen
Hét woord van 2013 is participatiemaatschappij.
Heeft Den Haag soms een bezoek gebracht aan
het Wasven? Voor ons was de ondertekening
van de beheerovereenkomst tijdens de opening
van de tuinderij de jongste mijlpaal in de
samenwerking tussen de gemeente Eindhoven
en de vrijwilligers van het Wasven.

Volle bloei
De tuinwerkgroep stond te trappelen
van ongeduld om te beginnen aan de
nieuwe moestuin. Ze moesten helaas
wachten tot de tuinderij klaar was en
het koude voorjaar hielp ook al niet
mee. Uiteindelijk is de moes-, kruiden
en eetbare bloementuin dit jaar tot
volle bloei gekomen, mede dankzij de
inzet van de vele vrijwilligers en
Lunetters. Tevens verwelkomen we
een nieuwe groep van mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt,
onder leiding van Zorgbureau Brabant.
Vele handen maken licht werk.
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Creepy Tasty
Yellow Beet, Red Carrot, Cardoons, Parsnip en Truffle Potato. Een internationale
delegatie van het project Pure Hubs is op bezoek en kijkt bewonderend naar de nieuwe
tuinderij en de Forgotten Vegetables. Vanuit België, Duitsland en Engeland kwamen
collega-hubs onder leiding van ZLTO en het SRE een kijkje nemen in Brabant. Bij de
koffie serveerde de gasterij een blokje huisgemaakt brood gedoopt in eerlijke chocolade
en versierd met gepofte quinoa en gedroogde wormen. Dat ging sommige hubs toch wat
te ver. En dat terwijl op de proefthema avond 'griezelig lekker' veel belangstelling was
voor het voedsel van de toekomst.

Inter-actief
Goed doel
Sinds de oprichting heeft
stichting Groendomein
Wasven de ANBI-status. Dit
jaar zijn de regels voor
algemeen nut beogende
instellingen door de belastingdienst flink aangescherpt.
Door de organisatie verder te
professionaliseren en het
beleid transparant te maken
hebben we onze status weten
te behouden. Een steun in de
rug voor alle vrijwilligers.

Het Wasven is ook op locatie te ervaren. Zoals in
het Evoluon tijdens TEDx Brainport en bij de
opening van het cultureel seizoen Hallo Cultuur in
de binnenstad. Maar ook in het Maxima Medisch
Centrum
Eindhoven
en het
Elkerliek
ziekenhuis
te Helmond
met een
interactieve
stand. Wat
ons betreft
blijft het niet bij deze 'one day stands' maar zoeken
we nog meer inter-actieve samenwerking.

Pure pech

Zorgeloos
Feest op het Wasven. Een
aantal cliënten en begeleiders
vierden het feit dat ze 12,5 of 25
jaar aan Lunet zorg verbonden
zijn, waarvan vele jaren op het
Wasven. Natuurlijk was er
huisgemaakte koffie en taart,
soep, zelf te maken pizza's en
DJ Spekkie. De veranderingen
in de zorg zien we als een kans
en daarmee gaan we de
toekomst met vertrouwen
tegemoet zodat nog veel meer
jubilarissen zullen volgen.
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Ze vallen wel op: de grote posters van het Pure
Food Event. Alleen jammer dat in het voorjaar de
leverancier failliet ging en juist onze posters bij de
curator lagen. Gelukkig pikte de media het bericht
op zodat iedereen toch kon genieten van lekker
gezond eten. De poster van het najaar “Doe 't lekker
zelf” hebben we maar niet zelf opgeplakt maar was
wel in heel Eindhoven te bewonderen.
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Bak, bakker, bakkerst
De bakkers van het Wasven krijgen steeds meer hulp. Niet
alleen van Lunet zorg, maar ook van jeugdige bakkers die
opgeleid worden tijdens de bakthema middagen. Van
modderkoekjes tot speculaaspoppen. Ook is een groep
vrijwilligers opgeleid tot bakhuisbakkers, die tijdens
evenementen heerlijke steenovenbroden bakken in ons eigen
bakhuis. En het spelt en
desembrood van onze bakkers is
inmiddels een nationale hype. Hoe
doen die bakkers dat toch.

Een goed figuur

Menneke

Het is inmiddels een traditie geworden: de
levensgrote kerststal in de schop met
kleurrijke beelden van diverse locaties van
Lunet zorg. De kerststal heeft de vorm van
een kijkdoos met figuren in het platte vlak.
En natuurlijk een volle kerstmarkt, samen
met 't Oude Raadhuis en Lunet zorg, met
gezellige muziek en een keur aan originele
kerstcadeaus. Zo slaan we
samen een goed figuur.

En jawel. Onze wijze uil,
werkvogel, groenling, Tongelrese
Tweet, pricknicker, boomkruiper
en kijksijs is uitgeroepen tot
Menneke van het jaar 2013. Kees
van Grevenbroek, de drijvende
kracht achter de natuurwerkgroep
heeft het meer dan dik verdiend.

In de bonen
Als kartrekker van de koffiebranderij heeft
Jurgen Eele dit jaar een punt gezet achter
zijn carrière als vrijwilliger bij het Wasven.
Jurgen, bedankt voor de vele kilo's lekkere
bonen. We wensen je nog vele gezonde
jaren toe en kom nog eens op de koffie.

Vergeten tandenborstel
De NXT Brush is voor mensen met een vorm van dementie.
Wanneer je slecht poetst is de kans op dementie groter en
mensen met dementie vergeten te poetsen. De bijbehorende
tandpasta met kokosnootolie bevat ketonen die de ziekte van
Alzheimer kan vertragen. Een innovatieve oplossing bedacht
door NXT Generation, het lego challengeteam van het Wasven.
Zij werden daarmee tweede in Groningen én in Duitsland.
Inmiddels zijn ze bezig met de nieuwe uitdaging, Nature's Fury,
waarbij het team een bijzondere oplossing heeft bedacht om
tornado's te verminderen of zelfs te stoppen. Lukt het onze
whizzkids weer om een plaatsje
te bemachtigen voor de
Beneluxfinales in 2014?
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Expoooo

Groen, groener, groente
Groente krijgt steeds meer
aandacht in de keuken. Vandaar
dat de gasterij een nieuw menu
heeft opgenomen onder de noemer
'De Nieuwe Brabantse Keuken'.
Met minder vlees, veel groente, uit
het seizoen, biologisch en als het
even kan uit eigen tuin. En
natuurlijk mét Brabantse gezelligheid. Een goed alternatief voor wie
lekker én verantwoord wil eten.

Het is nooit vervelend om op de overloop
van de Wasvenboerderij te lopen. Kleurrijke
schilderijen, fotografie, beeldjes, canvas
natuurfoto's, portretten in olieverf en
grafische werken: de exposities zijn steeds
verrassend anders.

Man met de zeis

Schoolvoorbeeld
Kinderen van basisschool EBS Online
en de Boog wandelen jaarlijks het
Wasventjespad en leren zo
spelenderwijs het bos kennen en te
genieten van de eigen leefomgeving.
De middelbare scholieren van het
Lorentz Casimir Lyceum maken
kennis met het vrijwilligerswerk tijdens
hun maatschappelijke stage in de
Wasvenboerderij en tijdens
evenementen. En leerlingen van het
Summacollege organiseren het druk
bezochte bezoek van Sinterklaas aan
het Wasven. Voorbeeldige scholen.

De natuurwerkgroep heeft een actief jaar
achter de rug. Iedere maand volle bak bij de
natuurthema avonden voor de jeugd, met
vijftig jongeren de bospest te lijf op de hoge
heide, met de Boog een insectenmuur
bouwen in de natuurtuin, teambuilding in het
bos met bedrijven en tijdens de
natuurwerkdag snoeien en zagen in de
beukenlaan. En natuurlijk genieten van al
het groen dat Tongelre rijk is tijdens de
natuurwandelingen. De echte fans konden
bij 'de man met de zeis' terecht voor een
workshop
zeisen,
en het
geleerde
meteen
in praktijk
brengen.

Stichting Groendomein Wasven
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven
Gasterij In 't Ven
Tussen de molens
Pagina 4

040 - 787 07 07
040 - 787 07 08

www.wasven.nl

