JAAROVERZICHT 2018
Dit jaaroverzicht geeft een impressie van de maatschappelijke activiteiten van stichting Groendomein Wasven,
stichting Wasvenboerderij en stichting Wasvenzorg.
In stijl
In 1918 ontwierp architect Juchem een tuinplan voor
het kasteel in het Wasven. Het ontwerp, in opdracht van
baron De Grady, is nooit uitgevoerd. Tot nu toe. De oorspronkelijke tekening vormt de basis voor onze kasteelakker. Tijdens NL Doet is een slingerend pad aangelegd
met veldbedden
voor rabarber en
aardpeer, een
tunnelkas voor
tomaten en twee
loofbogen, berceau
genaamd, voor
vijgen. Zo krijgt het
ontwerp na 100 jaar
alsnog betekenis
voor het Wasven.
Een streekje los
Het was dit jaar prima terrasweer:
vele zomerse dagen en weinig neerslag. Voor onze boer Maaike was
het echter aanpoten: het onkruid
groeide sneller dan onze groente
en graan. De winterrogge op de
Warande-akker profiteerde juist wel
van het warme weer. Het resultaat
was duizend kilo biologische rogge
van hoge kwaliteit. De bakkers waren
er verguld mee en ontwikkelden de
roggeknar. De Stadbrouwerij brouwde een nieuw Wasvenbier voor de
koude wintermaanden. Winterrogge
voor een winterbier. Vandaar wellicht
de naam: een streekje los.

Oei ik groei (1)
Niet alleen het groendomein
groeit, ook de organisatie.
Met ruim honderd vrijwilligers,
veertig deelnemers en vijftien
medewerkers is het Wasven
een hele onderneming geworden. Om alle financiële en
maatschappelijke belangen
te borgen is een Raad van
Toezicht opgericht. De leden
liepen al enige jaren warm
voor het Wasven tot in april de
formele oprichting plaatsvond.
Een waardevolle aanvulling
voor zowel het Groendomein,
de Boerderij als de Zorg.

Goed bee-zig
Twee jaar geleden is het plan opgevat om de
imkerij biologisch te certificeren. Nou dat viel niet
mee. Een bij vliegt tot drie kilometer rondom zijn
kast en toon maar eens aan dat meer dan 50%
van al het voorradige voedsel biologisch is. Met
hulp van de dienst geo-informatie, de TU Eindhoven, Staatsbosbeheer, familie Smits van Oyen,
het Lorentz Casimir Lyceum en de afdeling groenbeheer van Nuenen en
Eindhoven is het gelukt.
In september overhandigden onze imkers Wil
Brans en Cathy Grootenboer het eerste potje
biologische stadshoning
aan alle betrokkenen.
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Lekker leerzaam
Iedere tweede woensdagmiddag van de maand staan
ze klaar: de dames van de bakthemagroep. Ze verzorgen voor een groep kinderen een heerlijke doe-middag.
Met oog voor lekker en gezond eten. Nu heel Holland
bakt wil de groep wel
eens wat anders.
Welke vrijwilligers
willen het stokje
overnemen of hebben een ander idee
voor een leerzame
middag voor onze
jongste doelgroep?
Even schrikken
Leerlingen van het LCL boden aan
om het deelnemersuitje te organiseren. Zo kon het gebeuren dat op een
maandag in april een grote touringcar op de
inrit stond om de deelnemers mee te nemen
naar een bowlingcentrum. In de middag verzorgden de leerlingen een heerlijke lunch
en spellenmiddag. Als klap op de vuurpijl
zong de Tongelrese Melissa Jansen onder
de wereldboom waarbij de deelnemers
dansten op de boomvlonder. Een onvergetelijke dag voor deelnemers, leerlingen en
buurtbewoners, die wel even schrokken
van het spontane muziekgeweld.

Samen Werken
Dagbesteding in de Wasvenboerderij betekent meewerken in het productieproces.
De komende jaren gaan we een stap verder met vakgerichte dagbesteding. Zo kunnen deelnemers zich bekwamen in diverse
vakdisciplines van de bakkerij, gasterij en
tuinderij. Daartoe zijn onze vakmensen onder leiding van ASVZ bijgeschoold in zorgbegeleiding en onze cliëntenbegeleiders in
zorgcoaching. De werkwijze is in beeld
gebracht met filmpjes die dienen als
instructiemateriaal. Zo kan iedere deelnemer zich ontwikkelen vanuit de eigen
wensen en mogelijkheden.

Das geluk
Onze natuurkenner Kees ontdekte in het voorjaar
op zijn wandelingen door het Wasven onbekende
sporen. Na enig speurwerk bleek het te gaan om
de afdrukken van een das. Met hulp van das-kenner Evert is een cameraval geplaatst. En jawel: de
das foerageert op de grasvelden van het Lorentz
Casimir Lyceum. In het najaar hebben we zelfs
een dassenburcht ontdekt. Uiteraard houden we
de plek geheim zodat de das ongestoord zijn gang
kan gaan. En wellicht een partner vindt…
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Das pech
Je kunt ook pech hebben. Dit
jaar constateerden we op de
bolakker een nieuwe bewoner:
de Coloradokever. De kever
smult van het loof van aardappelen en is biologisch niet
te bestrijden. De kever is een
invasieve soort en heeft geen
natuurlijke vijanden. Het ‘plukken’ van jonge kevers bleek
onbegonnen werk. Vandaar dat
de aardappelen dit jaar meer
op krieltjes leken. Ook lekker.
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Hoop doet leven
We zijn er al enige jaren mee
bezig: het opnemen van het
groendomein in het Natuurnetwerk Brabant. De gemeente
heeft daartoe in 2016 een bod
uitgebracht aan de provincie
voor natuurontwikkeling in de
stad. Het Wasven is opgenomen in de plannen. Vooral voor
de kwetsbare Hooge Heide is
dit van groot belang waardoor
een uniek stukje natuur- en
cultuurhistorie wordt behouden. Met de komst van een
nieuw college en enthousiaste
ambtenaren hebben we goede
hoop dat we het komende jaar
de ecologische ontwikkeling en
beheer van het Wasven kunnen oppakken.

Reading Landscape
Je kunt een cursus Nederlands volgen om te integreren. Je kunt dit ook doen door begrip bij te brengen van
het landschap waarin we leven. Ons vlakke land lijkt op
het eerste gezicht weinig aantrekkelijk voor expats en
vluchtelingen die gewend zijn aan bergen en watervallen. Maar als je je er meer in verdiept krijg je oog voor
de mens achter dit gecultiveerde landschap. Dit is in
het kort de gedachte achter het project Landing. En
waar kun je dit beter zichtbaar maken en verhalen dan
in het Wasven?

Na regen
In samenwerking met het CKE, centrum voor de kunsten
Eindhoven, is “Fête de la Nature” georganiseerd, een combinatie van natuur- en cultuurbeleving. Op vier podia in het
groendomein traden dansgroepen, zangkoren, singer-songwriters, dichters en theatergroepen op, omgeven door workshops en exposities van beeldhouwwerk, kunstschilderijen en
microfotografie. Het jaar 2018 was warm en droog, behalve
… inderdaad
op die ene
zondag in mei
toen forse
regenbuien
vielen. De
sfeer was er
niet minder om
en we hebben
veel van elkaar
geleerd. Wordt
zeker vervolgd.

Komt zonneschijn
Dit jaar alweer voor de
vijfde keer “Effenaar ’t
Wasven”. Op drie zondagen in de zomermaanden
traden singer-songwriters
van de Effenaar op onder
de plataan. En drie keer
met prachtig weer. Het
was dan ook hard werken
voor de vele vrijwilligers
die het festival mogelijk
maken. Dit keer was er
een verantwoord eetplein
met lokale, biologische
gerechten. En met een
experiment om het festivalafval in te dammen.
Op weg naar een nog
duurzamer festival.
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Blij
Niets zo Brabants als het worstenbroodje. En niets zo
Wasvens als ’t blije worstenbroodje. Alle ingrediënten zijn
biologisch en goed voor onze natuur. Het vlees komt van
stadsboerderij ‘de Blije Big’, met aandacht voor dierenwelzijn. En de broodjes worden met zorg bereid door onze
deelnemers. Kortom een worstenbroodje waar je vanzelf
blij van wordt, vandaar de .
Oei ik groei (2)
Het was even schrikken: de bestuursleden van de
Boerderij besloten na tien jaar gezamenlijk te stoppen.
Betrokken vanaf de oprichting gaven zij het stokje over
om te genieten van hun welverdiende pensioen. Het is
gelukt om binnen korte tijd een nieuw bestuur samen
te stellen dat enthousiast begonnen is met haar taak.

Kedeng kedeng
Het Wasven wordt begrensd door de autoweg en
spoorlijn naar Helmond. Beide zijn echter ook een ecologische verbinding met de omliggende natuurgebieden van Tongelre. Maar het moet natuurlijk wel veilig
zijn. Vandaar dat Kees van Grevenbroek afstemming
zocht met Frank Verhagen
van de afdeling groenbeheer
en specialisten van ProRail.
Samen is een plan opgesteld voor een aantrekkelijke
groene zone langs het spoor
waarbij bomen en takken niet
op het spoor kunnen vallen.
De hakhoutbrigade is enthousiast aan de slag gegaan in
de wetenschap dat de veiligheid geborgd is.

Goede wijn …
De Boerderij gaat voor lekker,
lokaal én biologisch. Maar vanaf
nu is het ook aantoonbaar want
we hebben het EKO-keurmerk
ontvangen voor ons biologisch
brood en onze koffie. En daar
zijn we best trots op. Het vergt
immers extra inspanning van
onze bakkers en koffiebranders
om te voldoen aan de strenge
Europese eisen voor biologische voedselproductie. Deze
zijn gebaseerd op het behoud
van milieu, natuur en landschap
en het welzijn van dieren. Voor
ons een logische stap op weg
naar een transparante, duurzame voedselketen.

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

