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De lente vordert: bloeiend groen op Droef  (12 mei 2005)

Officiële   Droevendaalse     Vrijheidsstaatscourant
Nr 63   mei 2005                                   verschijnt nu

In de tuinen begint het nu goed op
gang te komen, er groeit en bloeit van
alles. We hebben ook al heel wat jonge
dieren rond zien lopen, zoals eendjes
en kuikentjes. Het weer doet precies
wat je níet zou verwachten en iedereen
krijgt de kriebels… Het is lente!

Er is ook weer heel wat gebeurd op
Droef. De bouwvakkers zijn klaar met
hun grote klussen. De badkamers zijn
verbouwd, de rookmelders hangen en
gaan zo nu en dan per ongeluk af, de
deurdrangers zijn vervangen. Ook zijn
de ramen inmiddels ‘gewassen’. Er staat
nog wat op het programma: binnenkort
is het de bedoeling dat de dakgoten
geïnspecteerd en eventueel gerepareerd
worden. In juni worden de barakken aan de buitenkant
geschilderd.

Het is al even geleden, maar met Pasen hebben heel wat mensen hun best gedaan met paaseieren zoeken. Wat
daaruit gekomen is lees je verderop. De Droevendaler van dit Jaar is niet meer, maar in deze Droevendalia dan toch
maar een soort van postuum eerbetoon.
Het gas-, water- en stroomgebruik van afgelopen jaar is bekend, en daarmee ook de servicekosten voor  komend
jaar. Meer info hierover vanuit de SSHW volgt, wij hebben in elk geval al de meest en minst verbruikende barakken
ondervraagd over hun verbruik. Ook hebben we 2 barakken geïnterviewd die op tenminste één bepaald punt sterk
van elkaar verschillen.
Ook zit er weer een feest aan te komen. Het Droef-jubileumfeest op 25 juni, net voor de zomervakantie. Want
Nieuw-Droef bestaat 5 jaar! We zien voor ons: Droef-eten, een kookwedstrijd, baraksfeesten, kampvuurtjes, kunst,
sport, muziek, ex-bewoners maar vooral bewoners! Heb je zin om je creativiteit de vrije loop te laten gaan in één
van deze activiteiten of iets anders om dit feest een superfeest te maken? Kom even langs of mail ons op
droefburgemeester@gmail.com.

Tot slot wilden we nog iets kwijt. Als je op de één of andere manier ergens een klacht over hebt richting SSHW,
doe er wat mee!  Concreet: als je vindt dat de ramen slecht gewassen zijn, meldt dit dan zo snel mogelijk aan de
huismeester. Het is natuurlijk heerlijk om lekker met elkaar te klagen over hoe slecht het allemaal is, alleen lost dat
zo weinig op… Zorg dat de SSHW weet wat er speelt. Pas als zij weten waar de bewoners ontevreden over zijn,
kunnen ze er wat aan doen. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer effect het heeft. Samen staan we sterk!

Als het programma van het Jubileumfeest duidelijk is, zullen we een mini-Droevendalia uitbrengen. De volgende
echte Dalia komt waarschijnlijk eind van de zomer uit, als voorzetje op het Grote Droeffeest op
17 sep. Wij wensen je een mooie zomer, en hopelijk tot ziens op het Droef Jubileumfeest!

Uw burgemeesters
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Lentefestival: Paaseieren zoeken!

Sommige droevendalers hebben beter hun best gedaan met zoeken dan anderen, maar toch was de paashaas in zijn
nopjes met de opbrengsten.

En dit is ‘m dan, de uitslag van het paaseieren zoeken!

Barak no. Hoeveel
87 105
67 72
59 64
33 40
41 9
61 7
47 6
107 4

De gelukkige winnaar van de titel Speurbarak van het Jaar heeft namens het DWB een set
bakvormen gekregen.

Lentefestival: de Gulden Garde en spelletjesmiddag
Er waren niet zo bijster veel inzendingen, maar er is unaniem gekozen voor Merijn (69)
met zijn Boerenomelet. Hij zal zijn trofee kunnen houden tot het Jubileumfeest.

Bij de Spelletjesmiddag waren er teveel winnaars om hier op te noemen..
"Wil ik wel graag even melden dat 59 goed vertegenwoordigd was tijdens de spelmiddag
en dat Björn en ik ettelijke malen hebben gewonnen met Rummikub, dus dat wij best
vermeld mogen worden! " (Renske '59).

Nog wat side-info: In totaal zijn er zo’n 600 eitjes
verstopt op Droef. Ongeveer 470 daarvan zijn
gevonden en geteld. Dat betekent dat het zoeken door
kan gaan! Nog iets meer als honderd eitjes zijn er te
vinden tussen het ontwakende groen van Droef…

Veldsla met lentegroenten
(4 personen)

100 g peultjes
100 g groene aspergetips
125 g minimaïs
6 eetlepels olijfolie
3 bosuitjes, in ringetjes
250 g cherrytomaten
2 eetlepels balsamicoazijn
grofgemalen zwarte peper
75 g veldsla
100 g pittige kaas

Peultjes schoonmaken, grote exemplaren in de lengte halveren. Plakje van onderkant aspergetips snijden.
Minimaïs in de lengte halveren. In ruime koekenpan 3 el olie verhitten. Maïskolfjes en peultjes 1 min. bakken.
Rest van groenten toevoegen en nog 3 min. zachtjes bakken, af en toe omscheppen. Vuur uitdraaien. Azijn in
pan schenken, groenten bestrooien met peper en zout en nogmaals omscheppen. Iets laten afkoelen. Worteltjes
van veldsla verwijderen en sla over vier borden verdelen. Op elk bord kwart van groentemengsel scheppen en
marinade uit pan erover lepelen. Met dunschiller kleine krullen kaas erboven schaven.
Wijntip: een lekkere witte wijn van de Koffiebarak™!
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Lentefestival �  Droevendaler van het Jaar: Rosco!
Wie was dit bijzondere hangbuikzwijn? En waarom
krijgt hij 14 stemmen? We hadden een diepgaand
gesprek met Frank van '53.

"Rosco was net als menig
Droevendaler een underdog: in dit
geval altijd onder de plak van zijn
zusje Boaluk. Zij hield hem wel
warm toen hij ziek was, en na zijn
dood was zij een paar dagen van
slag. We zijn trouwens op zoek
naar een nieuw kameraadje voor
haar.
Rosco heeft bijna zijn hele leven op
Droef gewoond, hij is als biggetje
gekomen. Hij is ongeveer 9 jaar
geworden. Afgezien van tijdens de
nieuwbouw heeft hij altijd op 53
gewoond; zijn zusje is nu de
langstzittende Moebarak-bewoner .

Officieel waren het twee zwart chinees hangbuikzwijnjes. Wat je eraan hebt? Je geeft ze brokjes van de Rijnvallei. Je
zegt er 2x per dag iets tegen; ze zeggen net iets meer terug dan kippen. Nee, we waren niet van plan om ze te gaan
slachten,  daar zijn ze veel te oud en te vet voor.
Ze kregen netjes 2x per dag hun brokjes, dat is eigenlijk het enige takenrooster dat we hebben op '53.

Rosco hield van bier (dat feestgangers in zijn trog deden), zijn zusje helemaal niet. Het was een echte gangmaker:
tijdens het Droeffeest van 2002, toen we het podium naast het hok hadden zag je 'm genieten van de muziek.

Rosco kon wel eens los lopen, hij hield van de grote eikenbomen bij 33 en 53 en vooral van de hazelaar bij 45.
We hebben 'm natuurlijk netjes meegegeven met de kadaverdienst zoals dat wettelijk verplicht is, als we dat niet
gedaan zouden hebben dan hadden we hem misschien wel begraven, en een stekje van de hazelaar van '45 op zijn
graf gezet."

Droefagenda:
Za 21 mei: Droef-konijnen-feest
Wo 25 mei: Droefvergadering

Vr 27 mei: Baraque de Bourgogne,
de SFO komt tappen!

Vr 24 juni: Baraque de Bourgogne
Za 25 juni: Droef jubileumfeest

Za 17 sep: Het Grote Droeffeest

De actuele agenda staat op
www.droevendaal.nl

Zoete courgettetaart

100 g walnoten, grofgehakt
2 courgettes
3 eieren
200 g rietsuiker
1 zakje vanillesuiker
100 ml milde olijfolie
200 g bloem, gezeefd
1 zakje bakpoeder
1 eetlepel koekkruiden
Nodig: springvorm (24 cm), ingevet

Oven voorverwarmen op 175 °C. Walnoten in droge koekenpan kort roosteren en op bord laten afkoelen.
Courgettes wassen, droogdeppen en grof raspen. Courgetterasp in zeef laten uitlekken, vocht er zo veel mogelijk
uitdrukken. Courgette droogdeppen. In kom eieren, rietsuiker en vanillesuiker met mixer of garde luchtig kloppen.
Olie erdoor kloppen. In andere kom bloem mengen met bakpoeder, koekkruiden en 1 tl zout. Bloem luchtig door
eimengsel scheppen. Courgette en walnoten door beslag mengen. Beslag in ingevette en met bloem bestoven
springvorm scheppen en op rooster in midden van oven zetten. Taart ca. 1 uur en 15 min. bakken tot buitenkant
lichtbruin is, maar taart vanbinnen niet helemaal droog is. Vorm uit oven nemen en taart 10 min. laten afkoelen.
Mes langs zijkant van cake halen en taartrooster of snijplank op vorm leggen. Voorzichtig samen keren, zodat taart
zonder te breken uit vorm glijdt. Courgettetaart op rooster laten afkoelen.

Rosco in zijn hok
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Uitslag Droevendaler van het jaar 2005
Dit is het resultaat van de ingevulde stembriefjes die op alle barakken verspreid zijn
         # stemmen Want...

14 Rosco 53 Hangbuikzwijntje, onlangs overleden, wie kan het goeie ouwe varken nou
vergeten!, Moet de geschiedenis ingaan. Wegens jarenlang goed leiderschap

6 Wanka 69 Lekkerste kont, leukste jongen, geeft zijn kat weg, indrukwekkend, gewoon
heel erg leuk, brengt aardappels

4 Arnoud 33 Omdat hij altijd zichzelf blijft, omdat ik jaloers ben op z'n krullebol, omdat
hij zo lang is en leuke krulletjes heeft, ons zonnetje in huis, leuk pluishaar
(jammer dat 'ie het soms knipt)

3 Hanneke 31 Ze is lief!, =ook lief, Mayor
3 Luc 37 Support the leader, your president, held, Mayor
3 Maja 33 Omdat ze klein is, omdat ze zo'n schattig klein meisje is
3 Merijn/ Le

Chou Vert
69 Groengroep etc, altijd actief, voive la fête, leuke/veel initiatieven, oa

Baraque de bourgogne, Groencommissie etc.; Toujoers les activites, Funk
et Sool, et parle que ilaime les poules

2 Spijker 39 Gaafste Droevendaler
2 Hedwig 43 Omdat ze zulke lekkere andijviesoep kan maken, zomaar
2 Babs 107 Ze is leuk
1 Joris 31 Held
1 Chris 35 Koffiebarak Held, eerste die Escoffee verkocht in Europa
1 Hansje 37 Top
1 Faramir 41 De goede combinatie : heel knuffelbaar én heel stoer
1 Peter 45 =lief
1 Fleur 47 DWB
1 Margriet 49 Omdat ze zich inzet met hart en ziel
1 Frank 53
1 Fedde 59 Hij is lief
1 Chatel 59 Hij wordt papa
1 Madelon 59 Leuk lief schattige huisgenoot
1 Renske 59 Leuk lief schattige huisgenoot
1 Danielle 59 Leuk lief schattige huisgenoot
1 Anna 69 Lieve meid
1 Ieme 103 Because
1 Loes 103 Omdat ze terug is uit Zuid-Afrika en ik haar nog steeds niet heb gezien
1 Maarten 107 nvt
1 Jeroen Kruft ? Beetje raar maar wel tof
1 Armath,

Herman,
Erik etc

53 ea Kampvuurambiance

1 Belgie 65/69 Omdat ze zo ondeugend is
1 Anita ex 51 Moeder huisje 51, huurprijsverlaging, huurcomissie
1 Melle ex-105 Een demonstrerende, zelf wijn makende, milieubewuste Droevendaler in

hart en nieren
1 me here I'm way cool
1 Henkie vuilnisophaalman Altijd vriendelijk, ook al ligt het voor de barak vol met troep

De Keus van de Redactie: Anita, ex-51, omdat zij voor een huursverlaging heeft gezorgd!

Oproepen

§ Barak 59 mist een bezem sinds het Lentefestival. Wie weet er meer van? Het is een stevige buitenbezem.
§ Uit de Algemene Barak is een wit matrasje verdwenen. De eigenaar mist hem.
§ Let op: er is op Droef uit een kamer een mengpaneel gejat. Dus zoals elk jaar: het is heel gezellig met ramen

en deuren open maar blijf opletten!
§ Welke barak wil de Droefgrasmaaier onder zijn beheer nemen?
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De mannen van 79. Grover is gemaakt door Neeltje (41)

Op bezoek bij... 79

Een van de redenen om burgemeester (m/v) te worden is nieuwsgierigheid naar onze medebewoners. Op afstand
van het asfalt, in een ruige hoek ligt de Trimsalon, op dit moment nog een echte mannenbarak. Geeft dat ook een
mannenhuishouden?

De huiskamer maakt in ieder geval een strakke, schone
indruk; Volkskrant en Wehkampcatalogus liggen op tafel, naast de TV ligt een stapeltje National Geographics en
een stapel grammofoonplaten. Welke vooroordelen je ook hebt over mannen en het huishouden, ze worden hier
onderuit gehaald.

We spraken met Bart, Jeroen, Ronald en Martijn. De andere twee bewoners waren er niet en gaan binnenkort
verhuizen. Hun plaatsen worden ingenomen door twee Tartletos-vrouwen, dus we zijn nog net op tijd om
misschien toch nog iets van onze vooroordelen te maken. Tartletos (de studenten atletiekvereniging) is de bindende
factor binnen dit huis. De bewoners doen en deden verschillende studies (zoals BWA, Historische Geografie,
Biologie, milieu, de HTS (in Arnhem), en GIS en hebben hiervoor op diverse sterflats gewoond.

Vanaf de nieuwbouw in 2000 is 79 een Tartletosbarak. De eerste lichting (waarvan Ronald over is) moest
goedgekeurd worden door de toenmalige burgemeesters Menno en Maarten, wat overigens niet zoveel voorstelde.
"We waren blijkbaar 'Droevig' genoeg".

De gezamenlijke interesse in Tartletos is handig - zo is er twee keer per week een baantraining, waar zij hun
huishouden op afstemmen; naar schatting wordt er per persoon per week 4 á 8 uur getraind.
Maar dat is niet de enige reden om hier te wonen: "het is een heel gezellig huis, en we hebben een tuintje, en we
zitten lekker groen. Droef is gewoon leuk. Ik stoor me ook niet zo aan het extreme karakter, dat vaak meevalt
trouwens".

Wat doen jullie behalve trainen en studeren?
"Ik hou van muziek, Black metal. Dat mag best hard, en ik ga naar concerten enzo.
En ik hou van Gothic, ook zwart maar iets héél anders! En ik van lezen en tuinieren.
We hebben een dikke (nu iets minder dikke) kat, Joep. Verder 3 kippen en een haan die samen ongeveer 1.9 ei per
dag leggen en ervoor zorgen dat het kippenhok stinkt - de buren hebben er wel eens over geklaagd. In het tuintje
staan oa. bietjes, snijbiet, worteltjes, pompoen en tomaat".
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Het huishouden is ontspannen maar degelijk georganiseerd, en vanaf het begin al van het schonere type. De keuken
en beide kanten worden elke week gepoetst, er wordt vrijwel altijd gekookt: afhankelijk van de kok (en of zijn
vriendin mee-eet) met vlees, zonder vlees en al dan niet biologisch. Behalve het standaard-sportvoedsel macaroni
worden er ook rijst en Wanka-aardappels gegeten. Er wordt niet gerookt in de keuken en nauwelijks op de kamers.
Als algemene omschrijving vinden ze zichzelf lekker ontspannen, de muziek kan zo nu en dan lekker hard en je mag
ook wel eens een slecht humeur hebben. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben veel raakvlakken, en hebben
doelbewust voor elkaar gekozen. Er zijn nooit grote problemen.

Wat verwachten jullie van je nieuwe huisgenotes?
"Dat zijn Irene en Mieke, die kennen we natuurlijk van Tartletos. Tartletos heeft ongeveer 65 leden, de meeste zijn
meisjes dus de mannen waren wel zo'n beetje op. En we weten dat ze leuk en gezellig zijn en waarschijnlijk wel op
Droef zullen passen.
Of er veel verandert als er vrouwen komen? Tja, dan hebben we onze bierlijst wel nodig, hahaha. Of zullen we er
een whiskylijst bij doen? Het aantal drinkers zal toenemen. Misschien dat er wel meer gezeurd gaat worden. Maar
eigenlijk maakt het niet zoveel uit.
De SSHW was trouwens erg soepel met het regelen van de kamers enzo, daar hebben we niets over te klagen.
Hannelore heeft een goede opvolger gevonden."

Wat willen jullie nog anders op Droef?
"Minder auto's! De parkeerplaats staat nu belachelijk vol. Met het afgelopen Droeffeest hebben we pannenkoeken
gebakken, dat was wel wat veel want eerder op de dag hadden we nog een wedstrijd gedaan. En vanaf  12 uur waren
er vervelende dronken mensen. Maar we voelen ons erg thuis op Droef."

Vacatures:

GEZOCHT:

Creatieve, organisatorische, culinaire, muzikale
talenten

Ben jij een enthousiast, actief persoon die wel van
een feestje houdt, en heb je zin om wat energie te
steken in Droevendaal? Help mee met het
organiseren van het Droef-feest  in september!!
De Droef-feest-commissie is hard op zoek naar
leden.

Heb je interesse, mail dan naar
droefburgemeester@gmail.com of loop even
langs bij Luc (37) of Hanneke (31).

Do you like to party and would you like to put some effort
into Droevendaal? Maybe you like to help organize the
Droef-party in September! If so, email us at
droefburgemeester@gmail.com.

GEZOCHT:

Financieel beheerder

Het Dagelijks Woon Bestuur is naarstig op zoek
naar een penningmeester.

Wat bieden we:
Gezellige diners/vergaderingen
Een enthousiast DWB
De bankrekening van het DWB…

Wat vragen we:
“Financiële vaardigheden”
Enthousiasme
Geduld

Voor meer info, ga even langs bij Luc (37) of mail
naar droefburgemeester@gmail.com.

Grootste menselijke knoop ooit
De studentenscouts uit Wageningen gaan proberen om samen met andere studenten en Wageningers de
grootste menselijke knoop ooit te maken. Ze gaan dit doen op woensdag 18 mei om 20:00 op het Marktplein
bij de kerk. Iedereen die zin heeft in deze uitdaging kan meedoen door om 20:00 op het Marktplein te zijn.
Door elkaars handen vast te houden zullen de deelnemers twee grote touwen vormen. De touwen en dus ook
de mensen moeten over elkaar heen en onder elkaar door om een knoop te vormen. Hopelijk lukt dit zonder
dat de touwen breken of in de knoop raken. [uit: De Stad Wageningen, 11 mei]
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Voorschotbedragen Afrekening servicekosten

De SSHW heeft per barak uitgerekend wat er het afgelopen jaar aan gas, water en electra verbruikt is. Dit vind je
terug in de voorschotbedragen voor het komende jaar.

Hoogst in elektriciteit: 67
“Tja, we hebben in elk geval al 5 apparaten non-stop aan hier in huis. We hebben een tijdje 3 koelkasten gehad, we
hebben een magnetron en de tv staat ook veel aan. Ook onze computers staan heel veel aan, toch wel minstens 12
uur per dag. Dat krijg je met thuiswerken, hè. Eén van ons speelt ook veel computerspelletjes, zo’n beetje de hele
dag, ja wel zo’n 20 uur ofzo. Ik heb geprobeerd een keer een soort razzia te houden, stiekem apparaten uitzetten als
m’n huisgenoten toch niet in de buurt waren, maar dat heeft blijkbaar niet geholpen…”

Laagst in elektriciteit: 69
“YES!! Het is weer gelukt!! Ja, wij zijn wel zuinig hier in huis ja. In elk geval in de gang het licht uit als we gaan
slapen, we hebben maar 1 koelkast, de tv staat ook niet veel aan. En oh ja, we maken vuur met een vuurboog voor
licht en warmte. We doen de wasmachine altijd lekker vol, en er mag per week 1x een was aangezet worden. We
loten elke week wie mag wassen. Verder hebben we 1 stereotoren voor het hele huis, in elke kamer hebben we
boxen staan. En die hometrainer gekoppeld aan de accu onder het huis is er ook nog. En dat we blijkbaar heel
succesvol aftappen van 'een bepaalde barak hier in de buurt' hadden we misschien beter niet kunnen zeggen…?”

[De cijfers van het energieverbruik zijn door W. van 69 vergeleken met het aardappelgebruik en wat bleek: lage
energiekosten hangen samen met een hoge aardappelconsumptie! ]

Voorschotbedragen electriciteit per persoon per maand per juli 2005
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Snel spinaziesoepje
Laat voor 2 personen 150 g spinazie in enkele minuten slinken in 1/2 liter hete groentebouillon. Pureer de soep
in de pan en breng hem pittig op smaak met (groene)tabasco. Schep er wat zure room op en serveer er
geroosterd brood bij.
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Hoogst in gasverbruik: 53
“We hebben altijd alle ramen en deuren open, en de verwarming staat aan.”

Laagst in gasverbruik: 91
“Haha, net als vorig jaar. Ja, we zijn wel fanatiek ja. We hebben in elk geval elk jaar de verwarmingswedstrijd. De
eerste die zijn verwarming aanzet moet zorgen voor taart en drank. En dat houden we lang vol!! En als er hier
warmte uit een kamer komt dan zwaait er wat bij de rest van het huis…”

Voorschotbedragen gas per persoon per maand per juli 2005
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Besparingstips? Trek je eigen conclusie...
Dit is een schatting van de kosten
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Hoogst in waterverbruik: 55
“Jeetje, wat stom zeg, hoe kan dat toch? Zou het komen door veel en lang douchen? Iedereen douchet hier lekker
elke dag. En ja, als stelletjes samen douchen duurt het langer. We hebben een oude wasmachine, die ook een tijd
gelekt heeft. En oh ja, ik drink veel thee, en hier wordt ook heel veel koffie gezet. Door al die koffie moeten we ook
weer veel water drinken.”

Laagst in waterverbruik: 35
“Euhm, tja hoe we dat doen? Misschien omdat mensen in de weekenden wel eens weg zijn. Tja, we stinken niet
ofzo volgens mij. Na het sporten douchen we lekker op de Bongerd. En de afwas blijft vaak best lang staan hier…”

De barak met de laagste servicekosten voor komend jaar is 91. De servicekosten zijn € 84,10. Voor barak 67 liggen
de servicekosten het hoogst, namelijk € 113,82.

Bij deze Droevendalia krijg je per barak je CONCEPT afrekening van de servicekosten. De SSHW slaagt er niet in
om op tijd de definitieve afrekening bij de huurders te krijgen; deze komt eind mei. Waarschijnlijk zal er niet zoveel
veranderen. Tijdens de komende Droefvergadering kun je je vragen kwijt over de servicekosten.

Voorschotbedragen water per persoon per maand per juli 2005
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HELP!

De huidige Droevendalia-redactie is op zoek naar versterking! Vind je het leuk af en toe een
stukje te schrijven, foto’s te nemen, interviews te doen, de Dalia in elkaar te zetten of iets
anders wat je leuk lijkt? Dan is dat wel wat voor jou, nietwaar?
(Is de binding met een redactie momenteel nog iets te veel gevraagd, dan mag je natuurlijk ook
als freelancer een stukje schrijven en dat ter publicatie aanbieden…)

The editorial office of Droevendalia is looking for reporters! Do you like writing small articles, take pictures, do
interviews and above all read more English in the Droevendalia ? Then you are the person we are
looking for! Send us an email at droefburgemeester@gmail.com.
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Jubileumfeest!
Droef anniversary party!!
In 1997 the decision was made to rebuild Droef and in 2000 New-Droef was born. This year New-Droef has it’s 5th anniversary .
This calls for a celebration! We have visions in which we see Droef-picknick, a cooking/baking contest, barrack-parties, campfires, arts,
sports, music, ex-Droef inhabitants, and of course you! Do you feel like putting some energy into making this a great party? We will
welcome you with open arms. E-mail us at droefburgemeester@gmail.com.

Colofon
Droevendalia 63,  mei 2005
Oplage: 100
Redactie: Hanneke (31), Luc (37)

Dagelijks Woonbestuur Droevendaal:
Hanneke (31): duo-burgemeester
Luc (37): duo-burgemeester
Fleur (47): wethoudster algemene zaken
Maarten (45): wethouder algemene zaken
V.A. Cature: wethouder financiële zaken
Cor (89): wethouder Dolby (AB)C-zaken
Merijn (69): wethouder groen
het DWB is te bereiken via droefburgemeester@gmail.com

Groengroep:
Jurgen (43): voorzitter, tijdelijk op stage
Merijn (69): goeroe-hulpje

Wereldwinkel: De Koffiebarak (35), open van 10 tot 10

Algemene barak:
V.A. Catures: diverse functies
Ieme (103): Voorzitter & secretaris
Giel (35): Penningmeester
Cor (89): Agendabeheer
Anna (69) Algemeen lid
Marc (33) Filmavond promoter

Website: www.droevendaal.nl
Webmaster: Eelke (USA)

De Droevendalia is de eerste officiële
Droevendaalse vrijheidsstaatscourant, die
onregelmatig maar altijd op het juiste
moment verschijnt. Nu dus.

 

Aardbeien met munt en citroensorbet
(ong. 4 personen)
9 citroenen
400 g fijne suiker
3 soeplepels fijngesneden munt
75 cl water

Begin met de sorbet. Verwijder de schil van 3 citroenen en pers ze allemaal uit. Laat de suiker oplossen in het
opgewarmde water en doe er dan de schillen bij, die u 10 minuten heeft laten trekken. Voeg daarna het sap
van alle citroenen toe en laat afkoelen. Laat de sorbet opstijven in de sorbetmachine of giet hem in een schaal
voor de diepvriezer. Roer om de 15 minuten met een vork tot de sorbet klaar is. Reken ongeveer 1u 30.
Was de aardbeien en verwijder de kroontjes. Pers de citroen uit. Doe de suiker bij het sap en giet het over de
aardbeien. Voeg daarna de munt toe en meng alles voorzichtig. Laat de aardbeien 15 minuten staan alvorens
op te dienen.
Bestrooi de borden met griessuiker. Schik de sorbet met de aardbeiensalade er omheen. Versier met een
blaadje munt en dien op.
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Op bezoek bij... 65

Om het evenwicht in deze Droevendalia te herstellen willen we natuurlijk ook weten hoe het eraan toegaat in de
enige echte vrouwenbarak: Droefkonijn.

Er is niet bewust gekozen voor een eenzijdige samenstelling, maar er kwamen toevallig een paar maanden terug 3
meisjes tegelijkertijd op het idee om op Droevendaal te komen wonen. Die pasten mooi aan de zuidzijde van barak
65. Volgens de bewoonsters die we vroegen was het even wennen maar valt het eigenlijk wel mee: "We zijn ook niet
van die meisjes-meisjes. Soms sta je ook wel een beetje te stuntelen als er iets gerepareerd moet worden, we hebben
nog net een schroevendraaier in huis. Sinds kort trouwens een boormachine, dat is erg handig."

In de erg schone en nette huiskamer (in dat opzicht kunnen ze wedijveren met de Trimsalon) valt naast de hele
grote houten kast de fonkelnieuwe DVD speler op: "Die hebben we met zijn allen gekocht. We kijken graag samen
films, zoals Amelie, Love actually, Dirty dancing, Spirited away, en diverse Mangafilms. We hebben ook The Ninth
Gate. Waar die over gaat? Johnny Depp speelt erin mee! Verder iets met duivels oproepen geloof ik.
Dit is inderdaad een erg schone barak, we proberen de schoonste en opgeruimste te zijn. Zodanig dat zowel mijn
moeder, als mijn oma als de huismeester het schoon zouden vinden. Alles wordt 1x per week gedaan, dat is eigenlijk
nooit een probleem. Voor een vrouwenhuis met een gezamenlijk huishouden vechten we erg weinig."

De bewoonsters zijn Irene, Ursula, Lianne, Kim, Ansa en Yvette. De helft komt oorspronkelijk niet uit Nederland
(al is de voertaal Nederlands). Ze doen oa. iets met biologie, planten, landbouw, bos- en natuurbeheer, en tropisch
landgebruik. Biologen-typisch is er een cavia, een rivierkreeft en kikkervisjes en komen er zijdehoentjes. De huiskat
(België) gaat binnenkort kittens krijgen, wat enige tedere gevoelens lijkt op te wekken. De vader is het kleine zwarte
katertje van '59. Weten jullie dat zeker? "Geen twijfel mogelijk, hij heeft er een dag over gedaan om erachter te
komen hoe het moet!."
Iedereen doet wel eens wat in het tuintje, Kim het meeste. Het is vooral gras maaien en wieden; de teeltplanning is
oa. aardappels, aardbeien, bonen en kruiden. Er is  enige irritatie uit het verleden omdat iemand van een andere
barak zijn hond in de achtertuin uitliet. Dat is de laatste tijd niet meer gebeurd.

Hoe zit het met bierlijsten enzo? "Die hebben we wel, maar het gaat niet zo hard. Amaretto en wijn ook niet zo.
Whisky daarentegen vinden we erg lekker.

De vrouwen van ‘65
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De drankvoorraad van ‘65

En als we hagelslag meerekenen ligt onze gezamenlijke chocoladeconsumptie zeker boven de kilo per week! We
kopen gewoon niet meer.
Dingen als brood, rijst, pasta en groenten hebben we gezamenlijk. Broodbeleg, sap ed weer niet.
Er wordt elke avond wel gekookt, al eten er soms twee en soms 5 mensen mee. Iedereen is best wel druk en ook
buitenshuis sociaal actief.

Yvette: "Ik woonde eerst op een hele gezellige afdeling
op de Bornsesteeg, ondanks dat je daar geen gezamenlijke
keuken hebt. Maar na wat verschuivingen had je alleen
losse mensen over. Ik wilde in een leuke groep en niet
meer op een sterflat. Het tuintje hier is ook erg leuk. Het
samenleven ook, al was het even wennen. Als je even
chocolade in de keuken laat liggen is het gelijk op! Koken
blijft wel veel leuker als je het niet elke dag hoeft te
doen."

En wat gaat er gebeuren op jullie feestje op 21 mei? "Dat
is nog niet helemaal duidelijk, het thema is 'bunny'.
Iedereen is uitgenodigd, als je maar je eigen drank
meeneemt. Iets met kampvuur, cocktailbar en dansen. Het is eigenlijk een uitgebreide
versie van de housewarming party van de drie nieuwe bewoonsters".

Notulen Droefvergadering 1 december 2004

Aanwezig zijn: Lissette (105) Femke (37), Luc (37, voorz), Merijn (69) Loes (105), Babs (107) Ieme (103)
Maja (33) Maarten (107) Jurgen (43) Menno (81),  Lavinda (81, not.), Maarten (45) Arnoud (33)

Afmelding :Björn (51) en Fleur (47)

2. Opening

3. Agenda: Punt 10 is hernoemd naar 6b

4. Mededelingen/ vragen vooraf:
Over de gang van zaken over de huurverhoging vanwege het nemen van een opp van 17 m2 ipv 13m2 is nog niet
veel bekend. Huurharmonisatie naar 80% staat daar los van. Die is gebaseerd op mogelijke nieuwbouw van de
SSHW.

5. De notulen van de vorige Droefvergadering zijn goedgekeurd.

6. Punten van/voor de complexbeheerder. (cursief =bewoners)
- De parkeerplaats is aangekocht en parkeerplaatsen zullen dan in het geheel opnieuw worden ingericht. Er
zou dan wel rekening moet worden gehouden en nagedacht moeten worden over de planten/bomen die er staan.
- De regengoten zijn bij veel barakken verzakt
- Juridisch gezien is de verantwoordelijkheid van de schimmel in de douches uitgezocht. Over de
maatregelen om het op te lossen is men nog in overleg. Mogelijk schimmelwerende verf (maar is dat
wenselijk?), een muurtje of verbetering van de afzuiging.
- Op last van de brandweer zijn de lampen bij de ingang van veel barakken gerepareerd of vervangen. De
brandweer vond het te donker. Het is echter vervelend dat deze reparatie/ vervanging niet is aangekondigd. Zo is bij 1
barak ook het kleurenfilter, wat er voor de lamp zat, verwijderd en verdwenen. Als we van te voren op de hoogte waren gesteld
van de reparatie en de reden ervan, hoeft het geen probleem te zijn.
Ook staat er nog een afspraak dat de lampen zodra ze stuk zijn worden vervangen door lampen van 5 watt (ipv 9 watt) Het is
nog de vraag of deze afspraak nog staat, en of zij wordt nageleefd.
- Ook de lantaarnpalen worden/zijn vervangen en verbeterd.
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- Afdelingscontrole: De huisbaas is over het algemeen tevreden. De vraag is welke richting de controles op
moeten. Wat strakker? Mag er wel of niet verplicht worden tot schoonmaken?
- De stroomonderbreking in november. Voor sommigen was het een verassing, maar is toch wel goed aangekondigd
- De brandweeroefening: Verwarring in de communicatie. Eerst was het geheim, maar daarna waren datum en tijdstip
bekend. Plaats was alleen bekend aan de bewoners van 37.  Het was niet voor iedereen duidelijk dat de brandweeroefening al
gepland was op 37 en dat de bewoners er ook van wisten. Men vreesde op elk moment een  mogelijke bestorming van de
brandweer in zijn of haar huisje. In de brief werd dat ook niet duidelijk aangegeven.

6 b) Algemene Barak commissie
- Het gaat goed met het ABC. Er is een nieuwe penningmeester: Chiel van 35. Maja versterkt het ABC als algemeen
lid. Ieme (secretaris) neemt het voorzitterschap van Lisette over. De ABC zoekt nu nog een nieuwe secretaris.
- Het mobiliseren van mensen is nog wel eens lastig. Het zou fijn zijn dat er meer mensen zijn die wel eens kunnen
helpen.
- 10 December is er weer een Droefeten (=als iedereen wat te eten mee neemt, uitwisselt en opeet)
- De algemene barak: ABC is bezig met sfeer verlichting (anti-TL-actie) en probeert iemand te charteren voor de
fotowand :o)
- Om meer dan 50 bezoekers in de AB te mogen hebben moet volgens de brandweer de ruimte aan de volgende
eisen voldoen:

§ Er moeten nooduitgang lampjes boven de uitgangen worden opgehangen.
§ Er komt een panieksluiting voor de deur.
§ Verlichting komt er in het (archief)hok
§ Er komen stekkerdozen langs de balken aan het plafond.

Dit wordt gefinancierd door de SSHW! Ook wordt er gesproken over het verbeteren van de
geluidsinstallatie.

- De Algemene Barak Commissie wordt gefinancierd door de verhuur van het pand.
- Mogelijk komt er een antenne bij de AB

7. Verslag van de brandweeroefening
Brandweeroefeningen zijn er geweest in diverse panden van de SSHW. Aan de Marijkeweg en in een van de flats.
Zo ook op Droef 37. Door gesimuleerd vuur en rook zoeken de brandweermannen en -vrouwen de slachtoffers. Er
waren 3 slachtoffers. De brandweer had wat moeite met het vinden van het slachtoffer in Lucs bed. Maar het was
heel nuttig om te weten hoe de kamers (met vlonders enzo) er uit zien.
Ook is uit de oefening naar voren gekomen dat er mogelijk brandmelders moeten worden aangeschaft in de
halletjes en moet er een oplossing worden gezocht voor het ophangen van de was. De was belemmert een
doorgaande vluchtroute. Er wordt hierover nog overlegd. Van belang is dat ook de bewoners hierbij worden
betrokken, zodat er geen oplossingen worden aangereikt die in de praktijk niet zullen werken.

8. Verslag Droeffeest
Het feest was zeer geslaagd. Er zijn wel 600 mensen geweest die genoten van het Droefeten, de workshops en de
bandjes. Met onder andere een koelkar en genoeg bier was het super georganiseer. De Droeffeestcommissie zelf
was ook tevreden. Zij hebben een verslag geschreven en daarmee met tips het bestaande draaiboek (van 2003)
aangevuld. Deze wordt opnieuw ingebonden. Om mensen naar huis te krijgen was het lastigst van de avond.
Iemand vond het jammer dat er weinig feestjes waren in en om de barakken.
De begroting die in de Droevendalia stond sloot goed aan op de afrekening, dit komt omdat deze constant is ge-
updated. Bij de verkoop van de Droeftasjes ging het niet zo goed. De winst van het feest is vooral gebaseerd door
de bekers.
De Droef-girorekening zal worden overgedragen naar een volgende Droeffeestcommissie. Wie wil helpen bij het
volgende Droeffeest?

Volgend jaar, juni 2005, bestaat Droef-nieuw 5 jaar. Het lijkt een goed idee om dan een jubileum feest te geven en
het Droef-feest gewoon in september te houden.

9. De Groengroep
Jurgen(43) en Merijn (69) vormen de groencommissie en zij organiseren de groengroep. Zij zorgen zamen met de
tuinmannen en in overleg met sshw en een onafhankelijk ontwerp bureau, dat het bestaande Groenplan wordt
uitgevoerd. Zij zijn ook de contactpersonen tussen de sshw en de bewoners over eventuele klachten of vragen.
Een van de tuinmannen, Peer, stopt met werken.
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- Er is een maaiplan, daarvoor moet echter het gras ‘rommel’vrij worden gehouden. De hoveniers kunnen niet
constant de stukken gras opruimen,

- 6 november was er een groenwerkdag. Met 15 mensen vanuit Droef was de opkomst best hoog.
- 22 januari is er een winterwerkdag. De heg langs de hoofdweg en de groenwallen zullen dan worden

onderhouden.
- Merijn en Jurgen zijn bezig een mailinglijst aan te leggen om op die manier gebeurtenissen aan te kondigen.
- Jurgen gaat eind januari een half jaar weg, is er iemand die hem in die periode kan vervangen?
- De groenposter per barak
- De groenposter bij het kantoor van de huismeester moet nog vervangen worden. Er hangt daar een verouderde

versie.

11. Het DWB
Börn gaat mogelijk binnenkort verhuizen, er is dan een nieuwe penningmeester nodig. Over het algemeen is
uitbreiding van het Dagelijks WoonBestuur wenselijk. Onder andere is het voor Luc fijn als er nog een
duoburgermeester zou komen. Door tijd gebrek schiet het welkomstpakket voor de nieuwe Droevendalers er een
beetje bij in.
De lampen die nu gerepareerd zijn moeten heel blijven, dit moet goed gecommuniceerd worden bijvoorbeeld
doormiddel van een brief.

12. SFO/SSHW
De SSHW gaat minder bouwen. De huurharmonisatie (huur naar 80% max huurprijs) was ingevoerd vanwege
aankomende bouwprojecten. SFO kijkt of er iets tegen die harmonisatie kan worden gedaan.
- Droevendaal bewoners van 30 jaar en ouder krijgen uitstel van ‘acuut eigen gebruik’ tot 2006. Hierover moet

duidelijkheid komen
- VOIP heeft twee weken niet gewerkt door een knullig probleem.

13. Rondvraag
- Van wie is het hout tussen 93 en 95? (Het is waarschijnlijk al weg)
- Komt er iets van centraal wonen achter het IMAG? (geruchten gaan van ja, men is bezig met bestemmingsplan)
- Het fietspad langs Droef is donker, wordt daar wat aan gedaan?
- Het jaarverslag 2003 ligt bij Maarten (107)
- Hoe was de laatste Droevendalia? – De basis van een goed opgezette lay-out was de laatste keer niet gebruikt,

terwijl er hard opgewerkt is het zo strak te krijgen. -Moeten er meer Engelse pagina’s? maar om niet te hard van
stapel te lopen is 1 pagina misschien voldoende. Wie weet meer buitenlandse inbreng in de Droevendalia.

Agenda Droefvergadering 25 mei, 20:00 in de Algemene Barak

1. Opening
2. Agenda
3. Notulen
4. Punten huismeester: (brandveiligheid, dakgoten,

schilderwerk, enz).
5. GroenGroep (wo. parkeerplaatsen)
6. ABC (wo. nieuwe leden)
7. DWB (wo nieuwe burgemeester)
8. Droef algemeen (wo. platformproces)
9. Servicekosten. Stel hier je vragen over de afrekening.
10. Feesten enzo.
11. Rondvraag en afsluiting

Iedereen die op Droef woont is uitgenodigd
voor de Droefvergadering. Als je niet kunt
maar je hebt toch ergens een mening over,
stuur dan een emailtje naar
droefburgemeester@gmail.com


