
Jaaroverzicht 2014, een jaar vol met heerlijke, groen- en meedoen activiteiten.
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Iedere maand bakken de
kinderen in de schop de
heerlijkste broodjes en
koekjes, onder begeleiding
van vrijwilligers en bakkers
van het Wasven. Ook uit het
bakhuisje stijgt regelmatig
een rookpluim op, gevolgd
door de geur van heerlijk
authentiek gebakken brood.
De vrijwilligers van de
bakhuisgroep zijn dan al
een dag bezig met het
opwarmen van de oven,
uiteraard met stookhout uit
eigen bos.

Ebbi T^psbk _^hq
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Op het Pure Food Event viel veel te proeven: producten
uit de streek en het seizoen, het liefst biologisch en met
zorg bereid. Bezoekers en Facebookers waren wel van
streek over biggetje Sofie, dat na een zorgzaam leven
aan het spit eindigde. Ook de proef thema avond over
insecten, onder leiding van kok Tim, maakte de tongen
los, evenals (letterlijk) de cursus streekbieren. De koks
van het Wasven introduceerden een wekelijks
wisselend Wasven menu, te vinden op het internet en
op krijtborden in de gasterij.

Ebbi T^psbk molbcq

Na zeven jaar was het wel nodig: de bakkerij, branderij
en winkel zijn door Lunet zorg opnieuw geschilderd.
Daarom stond een week lang alles op zijn kop en
verhuisde de winkel naar de schop. Voor de cliënten
dagbesteding was dit geen probleem. Integendeel, ze
hielpen flink mee met verhuizen en schoonmaken.
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Het kan snel gaan: een jaar geleden stonden er nog
paarden en bokken in de (illegale) dierenweide tegen-
over de boerderij, nu ligt er een prachtige graanakker.
Samen met de Ergon is het gebied opgeruimd. De
gemeente Eindhoven heeft de akker ontdaan van resten
asbest. De vrije akker wordt ingezaaid met vergeten
graansoorten voor de eigen bakkerij. En ook de
weidevogels, vlinders en (wilde) bijen zijn dol op de
nieuwe graanakker.

De winkel is anders ingericht om onze klanten nog meer van dienst te kunnen zijn. Er is
zelfs een digitale variant en het winkelteam is te vinden op diverse markten in
verzorgingshuizen. Een gezonde combinatie.
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De communicatiewerkgroep is minder zichtbaar maar verzet wel veel werk:
van persberichten tot verslaglegging, prachtige foto's, huisstijl en flyers.
De website is aangepast waardoor het Wasven ook op de smart phone te
volgen is. Facebook wordt druk bezocht, met veel vind-ik-leuks en een
hoge waardering.

Het Wasven is partner van het project
Pure Hubs, waarin stad en streek met
elkaar worden verbonden.
Kartrekkers zijn de Boerenbond in
België en de ZLTO in Nederland, met
financiële bijdrage van het Europese
Interreg IVB programma. Tijdens het
internationale symposium in het
Wasven was heel Eindhoven “van
streek” met vergelijkbare initiatieven
uit Turnhout, Rotterdam en Frankfurt.

Zo'n honderd vrijwilligers hebben tijdens NL Doet onze akkers voorzien van een
kilometerslange struweelhaag en het nieuwe wandelpad door de vrije akker verfraaid met
hoogstamfruitbomen. Ook het einde van de beukenlaan is hersteld door de aanplant van
nieuwe beukenbomen en onderbeplanting, in samenwerking met kinderen van basisschool
De Boog. Natuurlijk moet rond alle jonge aanplant tijdig geschoffeld worden, om het
onkruid geen kans te geven. Daarbij kregen we hulp van bedrijven tijdens hun verantwoord
uitje. De extra werkploegen verwijderden bospest, maakten sloten schoon en schilderden
de staldeuren van de boerderij. Groen uiteraard.

Ebbi T^psbk albq

Het Wasven is dit jaar uitgeroepen tot één
van de duurzaamste bedrijven van Brabant;
de Tasty 10. Niet op de laatste plaats door
onze fair trade koffie, met zorg bereid en nu
helemaal biologisch. Op de radio was het
Wasven te horen om andere ondernemers
te inspireren om met maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen aan de slag te gaan.
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De tuinderij ligt er weer prachtig bij dank-
zij de vrijwilligers met groene vingers. De
groente, kruiden en eetbare bloemen
gaan naar de bakkerij en gasterij, maar
ook veel klanten weten het winkeltje in de
kas te vinden. Stichting Stadsakker
haalde, samen met Ergon en Sint
Annaklooster de oogst binnen op de
bolakker voor de voedselbank. En de
groenwerkgroep leverde hand- en
spandiensten, waaronder het dorsen en
sorteren van het graan van de vrije akker.

Dolbkqbaljbfk T^psbk Jfppfb dbpi^^da
NXT-generation bestrijdt tornado's met
sterke wind in tegengestelde richting. Het
leverde het lego-team een plaats op in
de Benelux-finale, waar ze hun oplossing
presenteerde aan de staatsecretaris van
onderwijs. In Spanje ontving het team de
eerste prijs in programmeren, waarop
prompt een uitnodiging volgde voor een
roboticscamp in
Griekenland. Een
succes waar ze
veel van hebben
geleerd.
Tussendoor
presenteerde het
team aan
topexperts hun
ideeën voor een
duurzaam
geboorde tunnel
en een nul-energie omgeving en namen
ze deel aan een wedstrijd voor jonge
uitvinders (TU/e).

Het Wasventjespad door
het groendomein is in trek
bij vele basisscholen in
Eindhoven. Middels
opdrachten leren de
kinderen het bos kennen
en genieten ze van de
mooie omgeving. Vooral
in de lente en herfst is er
veel te ontdekken, ook
voor ouders en
leerkrachten. De jeugd is
ook volop aanwezig bij de
natuurthema avonden. De

groenwerkgroep brengt
met veel enthousiasme
haar kennis en passie
over de natuur en van het
Wasven. De kinderen
gaan met leuke weetjes
weer naar huis, om er
zelf er op uit te kunnen
trekken.

BolmrfqElcibsbo^k`fbo
Het Lorentz Casimir Lyceum is
niet alleen onze natuurlijke
buur, maar ook onze hof-
leverancier van vele zwarte
pieten, hulpen in de bediening,
winkel en keuken, groen-
werkers, kerststalbouwers,
imkers en oliebollenbakkers.
Tientallen leerlingen vervullen
zo hun maatschappelijke stage
in het Wasven en maken
kennis met de vele aspecten
van dagbesteding en het
vrijwilligerswerk.
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De transitie in de zorg raakt ook het Wasven en de samenwerking met Lunet zorg. Een
logisch gevolg van deze veranderingen, en het
karakter van het Wasven, is om de zorg zelf ter
hand te nemen. Zo is het Wasven één van de
zorgaanbieders voor de gemeente Eindhoven
geworden zodat bestaande en nieuwe cliënten
kunnen blijven meewerken op het Wasven.
Maar eerst genieten we van de kerststal en
kerstmarkt, in samenwerking met diverse
locaties van Lunet zorg en het 't Oude
Raadhuis.

Groendomein Wasven
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

www.wasven.nl

Telefoonnummers:
Gasterij In 't Ven 040 - 787 07 07
Tussen de molens 040 - 787 07 08

Volg ons op
facebook en/of twitter

Een prachtige schets van het
voormalige Wasven, getekend
door Vincent van Gogh, was
voor Kees aanleiding om een
fiets/wandelroute samen te
stellen langs de plekken in
Tongelre waar Vincent tekende
en schilderde. Het resultaat is
een mooi routeboekje,
verkrijgbaar bij de gasterij.
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De ervaringen van Proef de Zomer kwamen
goed van pas voor Effenaar 't Wasven. Puike
muziek, gekozen door de Effenaar, op de
boomvlonder onder de plataan en
verantwoorde catering van het Wasven. Een
combinatie die naar meer smaakt.

Ebbi T^psbk _bibbcq


