JAAROVERZICHT 2016
Het jaaroverzicht 2016 geeft een impressie van de maatschappelijke activiteiten van
stichting Groendomein Wasven, stichting Wasvenboerderij en stichting Wasvenzorg.
Natuurakkers

Samen met
de gemeente
Eindhoven
ontwikkelen we
een gebiedsvisie voor het
Groendomein
Wasven. Het
gebied tussen
spoorlijn en autoweg kenmerkt zich door een ecologische
lappendeken van landschappen. Het domein sluit daarmee
aan bij het Natuurnetwerk Brabant. Ook de natuurakkers
krijgen er een plaats, een symbiose van landbouw en natuurbeheer voor zowel plant, dier als mens.

Overleden
We hebben in 2016 helaas
afscheid moeten nemen
van onze vrijwilligster
Margriet Snel. Ze zal herinnerd worden vanwege
haar volle inzet en gulle
lach.

Hakken maar
Om onze kennis te verbreden
zijn we gestart met een cursusreeks natuurbeheer: van landschap lezen tot heggen leggen
en van zeisen tot snoeien en knotten. Er is zelfs een nieuwe
werkgroep ontstaan onder leiding van Kees van Grevenbroek,
de hakhoutbrigade Tongelre, om het dunnen van bomen zelf
en veilig uit te kunnen voeren. Verantwoord hakken dus om de
biodiversiteit van het Wasven te verhogen.
Gassen maar
Onze deelnemers zijn blij met de nieuwste aanwinst:
een personenbus. Vrijwilligers onder leiding van
John Schaegen verzorgen de ritten van en naar het
Wasven. Natuurlijk gebruiken we de bus ook voor de
bestellingen van de winkel. Het ontwerp van Frank
Bierkenz is onthuld door deelnemer Artur. En natuurlijk rijdt onze bus op groen gas.
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Het zichtbare onzichtbaar
De werkgroep Communicatie werkt achter de schermen aan het zichtbare. Van aankondigingen tot verslaglegging, van puntige teksten tot prachtige foto’s en
films en van gedrukte tot sociale media. Het blad Slow
Management drukte maar liefst acht pagina’s af met
foto’s van Frans van Beers; een prachtige reportage
van onze activiteiten op het Wasven.

Op de schop
De gasterij heeft de menukaart
op de schop genomen. Figuurlijk
met een nieuwe lay-out, meer
achtergrondinformatie en toepasselijke foto’s. En letterlijk door het
weekmenu te presenteren op een
schop. Gasten reageren verrast,
mede door al het verantwoord
lekkers dat de koks iedere week
weer samenstellen.

De smaak te pakken
Nieuw in de tuinderij zijn de natuurkruiden: bijzondere
keukenkruiden in een pot voor op het balkon of in de
tuin. Lekker om mee te koken én goed voor bijen en
vlinders want het zijn tevens dracht- en waardplanten.
De educatiegroep onder leiding van Maria van Orden
speelde er op in met Operatie Steenbreek. Kinderen
van groep 8 halen
een tegel uit hun
tuin om de gevolgen van het klimaat
tegen te gaan. In
ruil voor een selfie
kregen zij een vers
natuurkruid mee
naar huis.
Het onzichtbare zichtbaar
Hoe maak je de ecologische ontwikkelingen van het
Wasven zichtbaar? Dat is de opdracht aan studenten
van de HAS en Fontys. Verschillende groepen studenten werktuigbouwkunde, elektronica en Geo Media
Design gingen aan de slag met apps, interactieve
kaarten en bijzondere brillen. Op de vrijwilligersborrel
presenteerden zij enthousiast hun (tussen)resultaten.
Wellicht volgend jaar beschikbaar in het Wasven…

Dat smaakt naar meer
Onze nieuwe
bus geeft de
mogelijkheid
om samen
op pad te gaan. Zo stonden onze vrijwilligers en deelnemers op de Fair
Trade dag van de TU Eindhoven onze eerlijke koffie te schenken. En de
medewerkers van de ZLTO en HAS konden op een kerstmarkt zelf hun
kerstpakket samenstellen met lekkers uit onze bakkerij en branderij. Een
idee voor andere instellingen en bedrijven?
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Puntjes op de i
De zorgbegeleiders hebben
wederom een druk jaar achter de rug. Alle zorgplannen
zijn geactualiseerd, het aantal
deelnemers blijft groeien en het
kwaliteitssysteem moest zijn
plek krijgen. Het is best spannend als begin volgend jaar de
resultaten bekend worden van
de audit en het tevredenheidsonderzoek. We houden u op de
hoogte, ook van onze nieuwe
ontwikkelingen …

Doe eens mee

De vrijwilligersdagen zijn niet
meer weg te denken. NLdoet
in maart en de Natuurwerkdag in november worden
druk bezocht door tal van
vrijwilligers die eens een dag
mee willen helpen. En zo
kunnen ze proeven aan de
sfeer en inzet als vrijwilliger.
Hopelijk smaakt het naar
meer, niet alleen vanwege
de lekkere soep en broodjes
tijdens de lunch.

Code groen
Flinke regen en wind zorgde voor code oranje
tijdens de eerste editie van Effenaar ’t Wasven.
Gelukkig konden we uitwijken naar de tuinderij en
was de sfeer als vanouds. De muziek van de Effenaar, het bier
van de Stadsbrouwerij en
hapjes van
de gasterij
maakten veel goed. Het Pure Food Event had meer
geluk: beide keren was het stralend weer met lekkere en informatieve kramen, lezingen, proeverijen en
demonstraties.
Maak het mee
Onder de noemer “Maak het
mee @ Wasven” hebben we
een pilot opgezet: natuurbeleving voor mensen met een
verstandelijke beperking, met
een psychiatrische achtergrond en voor licht-dementerende ouderen. Geen makkelijke opgave omdat het een andere aanpak vereist. Hiervoor is een
cursusreeks opgezet die komend jaar zal worden geëvalueerd.
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Een kern met pit
Met de verplaatsing van de historische veldschuur doen we mee met de wedstrijd Kern
met Pit. Het hele proces is door John Muermans vakkundig op film vastgelegd. De genummerde spanten zijn ‘ontspijkerd’ en op de vrije akker overeind gezet. De gevels en het dak
zijn in stijl van het groenhuis aangebracht, de voorgevel is naar achteren geplaatst zodat
de spanten zichtbaar blijven. Met de veldschuur is onze kern een pit rijker.

Een pit met kern
De provincie Noord-Brabant organiseerde tijdens de
Dutch Design Weekend een symposium op het Wasven
over de relatie natuur en ondernemen. En wat bleek? Ze
riepen ons uit tot Groen bedrijf van de maand omdat we
‘natuur-inclusief ondernemen’.
Volgens ons ligt het zelfs nog
wat subtieler: ‘natuur, inclusief
ondernemen’ is onze kern. Met
pit uiteraard.
Eregalerij
Dit jaar hebben we maar liefst drie
Gouden Beukennootjes uitgereikt
aan ambtenaren die met ons en de
natuur meedenken. Dit keer zijn het Anika Haans,
Ronald Martens en Claire Strong-Versantvoort, allen
van de sector Ruimtelijke Expertise. Wellicht moeten we
eens gaan nadenken over een eregalerij.

Kom d’r bij
Het is een drukte van belang rondom de bijenkasten
in het Wasven. Niet alleen
vanwege de honing maar
ook door de bijenclub van
het Lorenz Casimir Lyceum,
de cursusreeks voor imkers
én bijenleermeesters en het
bijencafé. Met aandacht voor
de solitaire bij, de leefomgeving van bijen, drachtplanten
en bijeneducatie voor scholen
en wijken.

Wasvenboerderij					gasterij@wasven.nl		040 787 0707
Celebeslaan 30					winkel@wasven.nl		040 787 0708
5641 AG Eindhoven					zorg@wasven.nl		040 787 0709
www.wasven.nl 			
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volg ons op facebook, twitter en instagram

