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Officiële Droevendaalse Vrijheidsstaatscourant
Nr 62  maart - 2005 verschijnt nu

Nu de lente begint kan
er weer gevoetbald
worden. Hier  de
nacompetitie op 20
maart.

Foto's: DroefPaparazzo ®

Hallo Droevendalers,
Het was een mooie winter maar nu is toch echt de lente begonnen. Daarom het Lentefestival op
25, 26 en 27 maart! Daarnaast in deze Dalia wat andere dingen die spelen op ons complexje.

Hi Droevendalers,
You are invited at the Droef Spring Party! A program and a bit more can be found at
page 18: the English section.

Bye, de burgemeesters/the mayors
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Droef Lentefestival!

1. La Baraque de Bourgogne
Alweer sinds een jaar is er in de
Algemene Barak regelmatig een
"lounge", soms "Café Droef"
genaamd, en in haar laatste
incarnatie als "Baraque de
Bourgogne" elke laatste vrijdag van
de maand een prettige avond biedt
aan Droevendalers en hun vrienden.
Gastvrouw Lisette du Sabot (Lisette)
ontvangt u met een glimlach. Onder
het genot van een goed glas wijn, bier
of sapje, kan men daarna bijkletsen
met vrienden met op de achtergrond
de geluiden van Le Chou Vert
(Merijn) die als "Chef des Disques"
de toon zet voor muzikanten die
onder leiding van Jérôme du Café
(Jeroen) subtiel meespelen,
improviseren, en vaak de muziek
geheel overnemen; zonder dat het
publiek er erg in heeft luistert men
dan niet meer naar een plaat maar
naar "l'Orchestre"!
Elke maand zorgen we voor een andere inhoud door te variëren in gastmuzikanten en deejays die
jazz, bossa, funk en chill-out grooves draaien en spelen. Deejays en muzikanten die willen
meedoen kunnen Merijn (merijn.biemans@wur.nl) of Jeroen (jeromekruft@yahoo.com) mailen, of
eerst eens een kijkje komen nemen.
Deze maand vormt Baraque de Bourgogne de opening van het Droef Lentefestival, vrijdag
de 25e, van 21:00 tot 2:00.

Nous vous esperons!

Jeroen, Lisette & Merijn.

2. Groenwerkzaamheden!
Het jaarlijks terugkerende Droef Lentefestival staat altijd in het teken van “de grote
schoonmaak”. Ook dit jaar zullen we proberen met zoveel mogelijk droevendalers enthousiast
aan de slag te gaan om het uiterlijk van droevendaal een wat vriendelijker uiterlijk te geven.
Rommel moet uit de bermen, de takken die nog langs de weg liggen worden gebruikt om houtrails
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nog wat aan te vullen, hier en daar ligt misschien nog een fietswrak dat de container in kan en
enkele ruigtes moeten nog ontdaan worden van achtergebleven maaisel.
Hopelijk komen we ook nog toe aan het uitsteken van de jonge elzen rondom de centraal gelegen
vijver, evenals het snoeien van de elzenhaag rondom de containers (vooraan bij de
brievenbussen).
Uiteraard wordt deze middag afgesloten met een lekkere kop koffie of thee in de Algemene
Barak.
Kom jij meehelpen? We verzamelen ons zaterdag de 26e rond 12.00u. bij de brievenbussen.
Namens de groengroep,
Merijn (69).

3. Film!
Na een middag buiten bezig geweest te zijn is het heerlijk de avond af te sluiten met een film.
In de Algemene barak zal om 21:00 een film gedraaid worden: Chicken Run.

4. Paaseieren zoeken!
Als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur komt de paashaas eieren verstoppen op
Droef. Zondagochtend de 27e mag iedereen zijn best doen deze te zoeken. De barak die de
meeste paaseieren vindt, wint een prijs. Vanaf 12:30 kun je de vondst laten tellen in de AB.
Rond 13:00 is de huldiging van de “Speurbarak van het Jaar”.

5. Creatief met Ei!
Rond 13:00 begint de eiergerechtenwedstrijd. Laat je fantasie de vrije loop! Maak een
eiergerecht – wellicht inspireren de door deze Droevendalia verspreide gerechten je. Omdat
het gelijk onze brunch is, kan het zowel zoet als hartig zijn. Veganisten kunnen creatief zijn
met een eivervanger. Neem je eigen eetgerei mee. Gezamenlijk proeven, keuren en kiezen wij
het winnende gerecht. Deze barak krijgt de wisseltrofee: de Gulden Garde.

6. Droevendaler van het Jaar!
Na enige twijfel zetten we toch de traditie voort. Op
bijgeleverde strook kun je invullen wie volgens jou
Droevendaler van het jaar is. Dat mag zijn je verkouden
tropische kikker, de poes, je stille liefde, je leukste
huisgenoot, of natuurlijk Arnoud van 33. Graag inleveren
vóór vrijdag de 25e om 17:00 bij 31 of 37. Tijdens de
lounge kan je het strookje ook nog inleveren.

7. Spelletjesmiddag!
Na het verorberen van al dat lekkers, is het tijd voor
spelletjes! Binnen en/of buiten, afhankelijk van het weer.
Neem vooral je eigen spelletjes mee!

VVoooorr  ddee  lleekkkkeerrssttee  eekkoo--sscchhaarrrreelleeiieerreenn
ggaa  jjee  nnaattuuuurrlliijjkk  nnaaaarr  DDiivviinnee  6699!!

6699  ee ii ::                                                                         ggeemmiiddddee lldd   ddrrooeeff  ee ii ::

SSlleecchhttss   EE.. 00,, 1155//eeii   ––  zzoo llaanngg   ddee   vvoooorrrraaaadd   ssttrreekk tt
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Algemene Barak Update

Afscheid
Na het vertrek van Lisette zullen nu ook andere ABC’ers ons verlaten. Maarten gaat in april op
stage, Maja zit lekker hele dagen in het veld en ook Babs heeft het erg druk, waardoor er voor
hen helaas geen tijd over blijft om dingen binnen de ABC te doen. Het was een gezellige tijd,
voor de een wat langer dan voor de ander, maar zeker de moeite waard. Bedankt allemaal!

Gezocht
Er is nog geen vervanging voor Babs, Maja en Maarten gevonden, dus we zijn hard op zoek naar
mensen die samen met ons de zaken van de AB willen regelen. Onder deze zaken vallen: de
organisatie van activiteiten zoals lounges en filmavonden, het verhuur, het onderhoud en
inrichting, etc. Het is niet zwaar, vooral gezellig en het kost niet eens zo veel tijd. We kunnen
alle hulp gebruiken en je bent uiteraard nergens toe verplicht.

Iets anders
Door omstandigheden zullen we vanaf nu borg vragen voor de sleutel van de AB, wanneer je deze
leent, à € 10,- . Feesten vormen hierop een uitzondering omdat hiervoor al € 50,- borg betaald
wordt. Dus:

wil je de AB huren, vergeet niet 10 euro borg mee te nemen!

En verder
Voor ideeën en tips, of wanneer het je leuk lijkt om mee te denken met ons in de Algemene
Barak Commissie, loop gerust langs bij Giel (35) of Ieme (103)! Voor alle activiteiten: check het
ABC-bord!

De ABC / algemenebarak@hotmail.com

Ananasomelet

4 eieren - 4 eetlepels water - 40 g gemalen Parmezaanse kaas - 2 eetlepels boter - 1 plak
verse ananas

Kluts de eieren met het water en de helft van de kaas. Smelt de boter in een koekenpan en
giet de geklutste eieren erin. Bak op een laag vuur een omelet die wel vast maar niet droog
mag zijn. Prik er voortdurend in met een vork om hem luchtig te houden. Schil de plak
ananas, haal de ingroeisels weg en boor het hart eruit. Snijd het vruchtvlees in kleine
reepjes. Laat de omelet, als deze aan de onderkant lichtbruin kleurt, op een verwarmd bord
glijden. Leg de vulling erop, strooi het restant van de kaas eroverheen en vouw de omelet in
drieën.

http://www.goldweb.nl/culinair/vegetarisch/veg020.htm
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Groencommissie Algemene mededelingen:

In de zomer gaan de barakken geverfd worden en zal alle begroeiing binnen een meter van de
barakken bekeken worden en waar nodig gesnoeid of weggehaald worden. Natuurlijk is het
verstandig om daarmee de tuinmannen voor te zijn en zelf al vast te bekijken welke maatregelen
je kan nemen.
Verder is het voor de duurzaamheid van de barakken belangrijk dat takken van bomen of grote
struiken niet te veel over de daken hangen. Binnenkort gaan de tuinmannen hier aandacht aan
besteden en ook hiervoor geldt dat je zelf al in kunt grijpen.
Dan mest. Velen zullen zich wellicht afvragen of er dit jaar nog mest voor alle moestuinen van de
droevendalers geregeld gaat worden. Hier wordt aan gewerkt en zo gauw er meer bekend is
horen jullie het onmiddellijk! Houd het mededelingenbord dus in de gaten!
Ben je niet zeker over wat je kunt/mag/moet doen dan kan je dat natuurlijk altijd even aan
iemand van de groencommissie komen vragen.

Namens de groencommissie,

Merijn (69).
P.S. Vergeet niet dat de kippen weer naar binnen moeten! Kippen die na deze week nog vrij
rondlopen zijn vogelvrij…

Siberische Omelet

Halve cake., in plakjes
3 eetlepels maraskijn of rum
2 eetlepels poedersuiker
0,75 l roomijs
3 eieren
100 gr suiker

Leg de cake in een ovenschaal. Vermeng de maraskijn/rum met een gelijke hoeveelheid water,
voeg de suiker toe en laat die oplossen. Sprenkel het mengsel over de cake.
Leg even voor het serveren het (hard bevroren) ijs op de cake en bedek dit geheel met het
stijfgeklopte eiwitschuim.
Zet het geheel in een hete oven met bovenwarmte of onder de grill, ca. 10 cm.
Laat het schuim lichtbruin en vast worden (5 a 10 minuten), strooi er poedersuiker op en
serveer het gerecht meteen!

"Het complete kookboek", Maria May
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Droef-mededelingen
§ Het platjes-proces (de vraag of de bergruimte cq hoogslaper meegeteld mag worden in het

kameroppervlak  voor het huur-puntensysteem) is geweest, de uitslag is nog niet bekend.
§ Er stond een nogal onvriendelijke ingezonden brief in de Spits over ons, nadat het

"Droevendaal maakt zich zorgen" spandoek bij de studentendemonstraties in Amsterdam te
zien was geweest. Na uitvoerig intern beraad leek het ons het beste om gewoon niet te
reageren, behalve een berichtje op onze website. Wel houden we in de gaten of er meer
negatieve berichtgeving over Droef komt, en zijn we voortaan voorzichtiger met het gebruik
van het spandoek.

§ "La Baraque de Bourgogne" is succesvol, en gaat tot nader order door. Dus: elke laatste
vrijdagavond van de maand ontspannen loungen in de AB

§ Op 25 juni is het Droef Jubileumfeest: 5 jaar sinds de nieuwbouw. Heeft iemand ideeën, of
suggesties hoe we dat zouden kunnen vieren?

§ Na de zomer komt er natuurlijk het Grote Droeffeest. Op dit moment zijn er al drie mensen
bereid gevonden om deel te nemen aan het organisatiecomité. Wie volgt?

§ De notulen van de laatste Droef-vergadering (1 december 2004) verschijnen in de volgende
Droevendalia, en gaan besproken worden in de Droef-vergadering die ergens in mei zal
plaatsvinden. Geef een seintje als je de notulen nu al wilt inzien.

§ Op een paar plekken waar nu niet zoveel wil groeien worden grondmonsters genomen. Uitslag
volgt tzt.

Reacties: Droefburgemeester@gmail.com
De laatste nieuwtjes vind je op www.droevendaal.nl

Ei?
Luc vroeg mij een stukje te schrijven over het maken van gordijnen. Om precies te zijn
gordijnen voor het smalle- en het driehoekraam. Maar ik heb dat gordijn zelf nooit gemaakt en
ik ben al helemaal niet handig, dus dat laat ik voor wat het is. Wil je toch graag een voorbeeld,
kom dan gerust langs.

Laat ik wat schrijven over een onderwerp waar ik meer van weet; koken.
Sinds de twee jaren dat het lentefestival wordt gehouden, is er twee keer een kookwedstrijd
geweest. Omdat Droevendalers erg conservatief zijn, heeft het DWB besloten dat het een
traditie is.
Voor ieders herinnering; het eerste jaar was er een taartenwedstrijd, het tweede jaar een
toetjeswedstrijd en nu dan een eierwedstrijd. Omdat het Pasen is.

Enkele weken geleden stond er in de Volkskeuken (kookrubriek van de Volkskrant) dat een
gerecht niet naar ei mag smaken. Want dat zou vies zijn.
Ik vind dat eten best naar ei mag smaken, zolang dat de bedoeling ook is.
Neem bijvoorbeeld eierkoeken, eiersalade of eiertaart. Stampvol heerlijke, cholesterol
verhogende eieren, waar talloze kippen op hebben gezwoegd. En niet te vergeten; stampvol B12.
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Catalaanse room
1 liter melk
8 eierdooiers
geraspte schil van 1 citroen
1 kaneelstokje
250 g suiker
50 g maïsmeel
50 g poedersuiker

Verwarm de melk langzaam in een pan.
Meng het maïsmeel met wat koude melk in een grote kom, totdat het is ‘opgelost’.
Doe er de eierdooiers, de citroenschil, het kaneelstokje en de suiker bij. Roer alles goed
door elkaar en giet dit mengsel bij de hete melk, terwijl je goed blijft roeren.
Neem de pan van het vuur, voordat de melk kookt. Haal het kaneelstokje eruit.
Giet het roommengsel in een vuurvaste schaal en laat het afkoelen. Besprenkel het met
poedersuiker.
Zet ondertussen de gril aan.
Als het roommengsel is afgekoeld zet je de schaal in een grote schaal die gevuld is met
ijsblokjes.
Zet vervolgens beide schalen een paar minuten onder de gril, totdat de room goudkleurig is.

Nu zullen er bij veel mensen belletjes gaan rinkelen, want B12 is het toverwoord voor
vegetariers. Zonder B12 wordt je moe, heb je een verhoogde kans op infecties en
bloedarmoede.
Die eieren mogen niet in de anonimiteit verdwijnen.

Maar is het eten van eieren wel verantwoord? Een veganist vindt van niet. Ikzelf weet het nog
niet. De kans dat je een “goed” ei koopt is erg klein. De toevoeging ‘scharrel’ biedt geen soelaas.
Deze kippen hebben nog steeds weinig ruimte en hun snavels wordt geknipt. Maar, eko-kippen
richten met hun snavel wel enorm veel schaden aan bij hun buurvrouw. Dan lijken Droef-eieren
de beste oplossing. Maar de Droef-kippen kennen ook hun grieven. Wat dacht je van de havik die
laatst in ons kippenhok zat. Leve onze eko-hoofdstructuur.

No egg dan maar.

Voor de mensen, die toch liever een echt eitje eten, geef ik hier het recept van een hartaanval
in een bakje:

Fleur (47)
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De douchemeesters

Je kent ze wel, de bouwvakkers die hier al een aantal maanden rondlopen. Meer woorden als
‘Môge’, ‘G’middag’, of een gezamenlijk bibberend ‘koud hé’ worden er meestal niet uitgewisseld.
Daarom gingen wij met schrijfblok in de aanslag op naar de bouwvakkerskeet. Daar is het rond
koffietijd behoorlijk vol en warm. Maar wel gezellig: “de koffie is goed”.

Het werk wordt
uitgevoerd door
meerdere bedrijven.
We spraken nu met de
loodgieters (Jansen)
en de metselaars
(Weghorst). Hoewel
die bedrijven al lang
samenwerken (en
onlangs gefuseerd
zijn) kenden de beide
ploegen elkaar nog niet
vóór deze klus.

Ze komen van Bemmel
en de Betuwe, ca. een
half uur rijden. Dat
betekent om ca. 6 uur
opstaan. Normaal gesproken doen ze diverse bouwkundige klussen: renovatie en nieuwbouw.
Weghorst werkt al 30 jaar voor de studentenhuisvesting in Wageningen en Nijmegen, en heeft
in Wageningen bijvoorbeeld meegeholpen aan de renovaties van Rijnsteeg en Bornsesteeg. De
leukste studentenklus vonden ze Heerenstraat 14, omdat dat een mooi monumentaal pand is.

Wat ze opvalt aan Droevendaal is dat de halletjes en badkamers doorgaans erg goed opgeruimd
zijn als ze beginnen; dat is op andere complexen wel anders. De was hangt vaak wel in de weg,
“maar ja dat kan ook niet anders”. Het is op zich leuk om hier te werken, je ziet nog eens wat
anders dan je collega’s, al zijn overdag de meeste bewoners natuurlijk weg. Het lijkt wel een
vakantiepark..

Er zijn inderdaad ook kippen, één bouwvaker is er een keertje over gestruikeld. Vooral ‘de
Duitser’ (een grote haan die zijn poten hoog opheft) is berucht.
Wat ze ook opvalt, is het verschil in vrijheid dat de bewoners in Wageningen en dan speciaal op
Droevendaal hebben in vergelijking bijv. met de huurders van de SSHN in Nijmegen. Als je daar
iets in de tuin zet, wordt gewoon Heidemij gebeld en alles weggehaald. Posters kun je
binnenshuis alleen ophangen aan daarvoor bestemde latjes.
Dat ze rekening moeten houden met de bewoners (bijv. binnenshuis niet roken en radio héél
zacht) is geen probleem. Doorgaans zijn de bewoners ook aardig voor de bouwvakkers. Ze
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hebben hier nog niet meegemaakt dat er op vrijdagochtend dronken feestgangers terugkwamen,
op Rijnsteeg wel.

Voldoen zij eigenlijk aan onze vooroordelen over bouwvakkers? Twee van de vijf roken, en het
favoriete eten is stamppot, frikandellen, varkenskarbonade, erwtensoep, snacks, speklappen. En
het is érg gezellig.

Wat is nou eigenlijk het probleem waar jullie mee bezig zijn?
“Er is nu een zgn. ‘koubrug’; die zorgt dat er tussen de platen condens komt. De warmte van de
douche en de koude van buiten geeft samen vocht op de verkeerde plaats. Het is niet zo dat het
water van het douchen zelf voor problemen zorgt. Wiens schuld het nou is? Ach, meerdere
mensen hebben naar het ontwerp gekeken, niemand heeft het gezien. Dit soort fouten maak je
wel vaker mee.”
De roostertjes in de deuren zijn voor de bewoners onderwerp van discussie geweest. Vanuit hun
bouwkundige ervaring gezien zijn ze wel nodig. De raampjes zitten zo hoog dat je die niet
gemakkelijk na elke douchebeurt weer open zet, en bovendien heb je de luchtstroom over de
vloer nodig om schimmel aan de lage binnenmuur tegen te gaan. Maar inderdaad: ook zij zien dat
de roosters soms dichtgeplakt worden.

Dus, komen jullie hier over 5 jaar weer terug? “Ik niet meer, over 5 jaar werk ik niet meer.
Misschien ben jij {buurman} dan opperhoofd?” “Ik, opperhoofd? Ugh”.
Hanneke (31) & Luc (37)

Ingezonden mededeling

Dus toch actie: Demonstuderen 24 maart

Rutte stelt voor om een studierantsoen in te stellen: nog maar vijf en een half jaar studeren en
dan meer betalen. Dat noemen we dan met een heel positief woord 'leerrechten', maar aan
jouw recht op onderwijs voegt het niet zoveel toe, het doet er zelfs aan af. Ook worden de
instellingen nog maar voor een beperkte tijd door de overheid gefinancierd. Deze maatregelen
zouden moeten bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is echter een slecht plan en
heeft niks te maken met kwaliteitsverhoging. Het zal instellingen doen verzuipen in de
financiÃ«le problemen en studenten afschrikken om nog te gaan studeren. Dat willen we
natuurlijk niet.
Op 24 maart komt Rutte naar Wageningen, en ook hier, net als op 21 maart in Den Haag, gaan
we demonstuderen! Neem je studieboek mee, en kom om 15:15u naar het Scheikundegebouw
op de Dreijen. Daar zullen we al studerend Rutte duidelijk maken dat we het niet met zijn
plannen eens zijn. Aansluitend kun je komen luisteren en meediscussieren in het debat over
Leerrechten in de grote collegezaal van het Scheikundegebouw. Kijk op www.wu.nl/wso.
[WSO]
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Artikel uit De Gelderlander van 08-11-2004

Unieke natuur in achtertuin Droevendaal
Door JET PROOST WAGENINGEN - Het gevecht tegen wilde elzen en wilgen. Zaterdag was
het weer zover: de landelijke natuurwerkdag. Doel: interessante planten een nieuwe kans geven.
Traditiegetrouw wordt op de eerste zaterdag van november de landelijke natuurwerkdag
gehouden. Zo ook in Wageningen waar afgelopen zaterdag gemeente en bewoners van
studentencomplex Droevendaalsesteeg gezamenlijk de strijd aanbonden met wilde elzen en
wilgen in het gebiedje tussen de studentenwoningen en de biologische proefboerderij
Droevendaal van Wageningen UR. Zonder meer voor herhaling vatbaar klonk het unanieme
eindoordeel van gemeente en studenten.

Ruim dertig mensen deden mee, studenten en Wageningse vrijwilligers, van jong tot oud. Jonge
elzen werden uitgetrokken of uitgestoken en wilgen afgezaagd. Door de vegetatie op de
nutriëntenarme bodem te verschralen, krijgen allerlei interessante planten weer een kans. De
planten trekken weer insecten aan en daar komen vogels op af. De vogelaars onder de studenten
hebben steenuiltjes gesignaleerd, sperwers en torenvalken. Soms is zelfs een ijsvogel waar te
nemen, die zich goed op zijn gemak voelt bij de beek die door het gebiedje stroomt.

Achter de studentenwoningen ligt volgens studenten Merijn Biemans en Jurgen Herman een van
de oudste natuurontwikkelingsprojecten van Nederland. Biemans: "Lang geleden begon een prof
van de universiteit daar op eigen initiatief met natuurontwikkeling. In het gebiedje met natte
heide bevindt zich nu een zeldzame vegetatie met onder meer dwergzegge en blauwe zegge, en
zelfs Parnassia. De wilgen worden kort gehouden, omdat ze anders de andere planten
overwoekeren." De studenten hebben hiermee uitzicht op een prachtig stukje natuur en de
buurman van de proefboerderij profiteert mee. De biologische boerderij heeft zich verplicht
om 10 hectare van het bedrijf voor natuur te gebruiken.

De studenten wilden alleen aan het werk als de gemeente beloofde om regelmatig te komen
maaien, waardoor woekeraars als els en wilg geen kans meer krijgen. Wim Haver van de
gemeente, initiatiefnemer van de deze samenwerking, zegde toe om de achterstand in beheer
van het natuurgebiedje in te halen. Volgend jaar zal de gemeente zelfs drie keer komen maaien
en het maaisel afvoeren. De hele zaterdagmiddag werd hard doorgewerkt. Biologisch
vegetarisch eethuis Zeezicht uit Wageningen zorgde op uitnodiging van de gemeente voor
warme soep en koffie. Terwijl de volwassenen de wilgen afzaagden, voerden de kinderen de
takken af. Karen van Rompaey, met haar zes jaar de jongste deelnemer, overtrof zichzelf: "De
takken waren nog groter dan ikzelf!"

Kogel Mogel
Eieren splitsen/ eigeel met ca 2eetlepels suiker (afhankelijk van hoe zoet je het wilt
hebben) roeren tot een lichtgele romige massa/ eiwit kloppen tot het wit is en blijft
staan als je de garde eruit haalt/ door elkaar roeren en opeten.
Consumptie op eigen risico!

Maja, 33
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The Herbouw goes on....

5 jaar na Nieuwbouw krijgt ons complex eindelijk een woonvergunning. Dat betekent dat de
brandweer eea komt goed- of afkeuren. Concreet:
§ De deuren naar de keuken moeten altijd dicht zijn. Omdat de huidige drangers er min of

meer om vragen om de deuren te blokkeren, plaatst de SSHW nieuwe (veel lichtere)
drangers. Een proef is gedaan op '81. Wij hebben deze hoogstpersoonlijk uitgeprobeerd, en
we onderschrijven de mening van de bewoners op 81 (voor zover we die gesproken hebben):
deze zijn beter dan de huidige. Geef een seintje aan de complexbeheerder als je niet
tevreden bent over de afstelling.
Officieel mag de stift van de deur niet afgeplakt worden om het 'klik'-geluid te omzeilen.

§ Op sommige barakken wordt de brandblusser in de gang verplaatst zodat 'ie niet meer onder
jassen hangt en duidelijker zichtbaar is.

§ Op '71 zijn twee rookmelders gemonteerd als test. Tot dusver bevalt het de bewoners goed.
Er zitten knopjes op voor als je je medebewoners wilt wekken �. Wij als pyro-
burgemeesters moesten behoorlijk wat rook produceren om ze aan de praat te krijgen. Al
rokende moet je echt flink paffen om 'm te laten afgaan. Onze conclusie: het werkt prima.

§ Vanwege het vrijhouden van de vluchtweg mogen de waslijnen niet meer dwars in het was-
gangetje hangen, en er mogen al helemaal geen rekjes staan (ook niet in de halletjes
trouwens). Er komt wel de mogelijkheid om een waslijntje in de lengte van het gangetje mee
(dus over het warmwatervat en de wasmachine) te hangen. Dat betekent volgens onze
berekeningen dat de officiële wasdroogcapaciteit van 9 meter naar 6,5 meter effectief
gaat. 9 meter was al niet genoeg, dus worden we uitgenodigd tot grote creativiteit,
aangezien deze creativiteit (ondanks ons nadrukkelijk aandringen) niet van de SSHW komt.
Zorg wel dat tijdens de controle van de complexbeheerder alles officieel in orde is, dat
geeft over en weer de minste frustraties. Enne... hou in je achterhoofd dat de geest van de
regels niet is om studentjes te pesten, maar om de veiligheid te vergroten.

Verder:
§ De verbouwing van de douches ligt (na een kleine achterstand vanwege Carnaval) weer op

schema.
En ja, er komen nieuwe zeepbakjes; de schotjes verdwijnen gewoon, je kunt zelf voor een
douchegordijn zorgen.
Een onderdeel van de verbouwing is het aanbrengen van ventilatieroosters in de voordeuren
en wat kieren hier en daar. Dat heeft enige opschudding veroorzaakt. De SSHW ziet het als
noodzakelijk, om de schimmelvorming in de douches tegen te gaan. Het is gebaseerd op
bouwkundige vuistregels. Als burgemeesters hebben we bij het eerste gesprek erover
aangegeven dat de dichtplakkans tamelijk groot is, zeker in een koude winter.  Maar we
zullen het ermee moeten doen.

§ Veertien barakken hebben gereageerd op de mogelijkheid de 7-watts buitenlampjes te laten
vervangen door 5-watts exemplaren. Deze zijn inmiddels vervangen door de SSHW.

Luc (37) & Hanneke (31)
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De ambtsketting is niet groot genoeg voor ons beider nek.

Mayors' talk

Ik (Luc) ga al een halfjaartje mee als Droefburgemeester en ik (Hanneke) een paar weken, maar
geen van beiden hebben we ons echt voorgesteld aan Droevendaal. Daarom, en ook om elkaar
beter te leren kennen, hebben we een vraag-maar-raak duo-auto-interview geregeld.

H: Heb jij bijnamen?
L: Mijn moeder noemt me soms 'schat', daar heb ik een verschrikkelijke hekel aan. Verder niet.
Mijn naam is al erg kort, daar kun je weinig meer afhalen. En jij: heb jij hobby’s?
H: Er zijn wel dingen die ik erg leuk vind. Toen ik in Australië was, ging ik vaak de bush in, mee
jagen of vissen of paardrijden. Ik geniet erg van de ruimte en de vrijheid. Hier komt dat er
natuurlijk niet zo van. Wel wil ik veel gaan moestuinieren. En oh ja, valkenieren is ook super.
Hoe komt het dat jij nu burgemeester bent?
L: Ik zag een oproepje staan in de Dalia, vandaar. Ik dacht er niet zoveel bij, ik deed het
gewoon. Zit niet echt een diepere gedachte achter. Ik bewonderde Anita (mijn voorgangster)
wel een beetje omdat zij zowel goed kan luisteren als een duidelijke mening geven. Misschien
kan ik dat in zo'n functie ook wel een beetje leren..? Ik heb van het begin af gezegd dat ik het
als duo-burgemeester wil doen: is gezelliger, je kunt gewoon meer doen, en je kunt makkelijker
even iets bespreken en van meerdere kanten bekijken. Hanneke, aan welke eigenschap van je
ouders heb jij het meeste een hekel?
H: Mijn vader heeft altijd heel veel
plannen, maar komt (bijna) altijd te
laat. Ik ben wel enigszins stipt, dus
ik zit vaak op ‘m te wachten. Ik en
mijn moeder kunnen lekker katten.
Aan welke eigenschap van jezelf
heb je een hekel?
L: Tja, ik ben in sommige situaties
bestwel verlegen, vooral als er
sociale druk om me heen opgebouwd
wordt. Verder heb ik weinig
discipline, ik haal de motivatie om
dingen te doen vaak van dingen en
mensen om me heen, niet uit
mezelf. Ook vind ik het moeilijk om een gevoel van gezelligheid om me heen te creëren, ik moet
daarvoor toch een beetje op anderen parasiteren.
Een echte sollicitatievraag: waar zie jij jezelf over 5 jaar?
H: Pfoe! Misschien nog wel op Droef, ik heb geen speciale haast om mijn studie af te maken. Ik
hoop ooit wel weer eens op een zelf-voorzienend boerderijtje met dieren bezig te zijn.
Waarschijnlijk in het buitenland. Ik wil dingen doen die echt met (over)leven te maken hebben,
en ver weg zijn van een grote stad. Nee, ik heb geen hekel aan mensen, soms wel aan grote
groepen. Hoewel... ik vind uitgaan en lekker een beetje zat worden met veel mensen ook wel leuk,
maar ook met zijn drie-en thee drinken thuis op de bank. Ik ben vrij gevoelig voor alcohol, dus
kom ik goedkoop los. Waar hou jij van?
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L: Chocolade, soms kruidenthee, ik eet bijna alles. Ik hou niet van alcohol, soms krijg je van die
echt zoete drankjes er wel bij mij in: dan proef je de alcohol niet zo. Voor mezelf vind ik koken
tijdverspilling, wel leuk vind ik het om voor mijn huisgenoten te doen.
Waarom ben jij Droefburgemeester geworden?
H: Ik vind het leuk om te zien dat ik invloed kan hebben op beslissingen. En ik wil zorgen dat het
voor iedereen leuk is en blijft om hier te wonen. Ik wil ook veel mensen leren kennen. En omdat
jij het me eindeloos vroeg natuurlijk…
L: Hoe zou jij de gemiddelde Droevendaler willen omschrijven?
H: Die bestaat niet. Ik denk dat er wel een verschil is tussen een gemiddelde flatbewoner en
een Droevendaler. Ik denk dat we ons hier wat vrijer voelen, wat ontspannener zijn, iets hebben
met buiten en groen. Maar onderling is er ook veel verschil. Gelukkig maar.
Heb jij veel gereisd?
L: Voor mijn vorige opleiding heb ik 5 maanden op een boerderij in Duitsland gezeten, dat was
erg leuk. Zo was hun oplossing voor onkruid: zorgen dat er meer vrijwilligers komen. En er
woonden allemaal gezinnetjes. De vrouwen hadden onderling een aardbeienoorlog: een veldje
mocht vrij geoogst worden, zij gingen dus steeds vroeger opstaan om te zorgen dat zij wel, en
hun buurvrouw geen, aardbeien kregen. De waarneming van de tuinder was dat de aardbei, in
tegenstelling tot ander kleinfruit, iets heeft dat mensen erg hebberig maakt.
Later heb ik een half jaar geWWOOFed in Argentinië, dat was een erg leeg, mooi en
melancholisch land. Ik ga zeker nog een keer terug. Hanneke, waar wordt jij nou gelukkig van?
H: Zoals ik al zei, lekker buiten de ruimte hebben, paardrijden, de bush in. Jagen ook ja. Toch
vind ik het doden van dieren niet iets dat je zomaar doet. Ik ben geen vegetariër, maar eet wel
het liefste alleen EKO-vlees of zelfgeslacht. Ik vind biologische/duurzame landbouw een goede
manier om hoe we omgaan met de natuur en met elkaar meer in evenwicht te krijgen. Alhoewel
we thuis wel al best EKO waren, kreeg ik de EKO-flits op de HAS, toen een docent mij vertelde
over de Noord-Zuid-verhoudingen en grondstoffen die wij hier gebruiken in de landbouw.
En waar wordt jíj gelukkig van?
L: Van chocolade, en een beetje positieve aandacht van andere mensen. Ik voel me vaak erg
lekker als ik in een groep zit waar mensen goed met elkaar kunnen omgaan, hoewel ik het soms
ook wel fijn vind om even alleen te zijn. Ik vind dat je eigenlijk geen externe stimulansen nodig
zou moeten hebben om je lekker te voelen, zoals koffie, roken of nog spannender dingen. Op
termijn wil ik mijn chocoladeconsumptie ook wel minderen ja, ik gebruik het soms heel gericht
om mezelf wat energie te geven.
H: Maar de mythe is dat chocolade alleen vrouwen een goed gevoel geeft…?
L: Misschien is dat dan mijn vrouwelijke kant, ha ha ha. Of gewoon een placebo-effect...
Waar ik ongelukkig van wordt..? Ik kan er vaak niet zo goed tegen als iemand in mijn omgeving
ongelukkig is; dat vind ik vaak nog erger dan als ik het zelf ben.
Waarom ben jij HAS gaan doen?
H: Na de middelbare school had ik geen idee, ik heb drie maanden SPH (Sociaal Pedagogische
Hulpverlening) gedaan. Dat was het niet, toen ben ik via een stom testje op HAS uitgekomen.
Dier- en Veehouderij, later richting Natuur & Recreatie. Nu aan de WUR studeer ik over
duurzame en biologische landbouw; overigens stop ik er wel weer sociologische aspecten in, dus
die SPH-achtige belangstelling zit ook nog ergens.
Ga jij wel eens gigantisch uit je dak?
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L: Alleen als ik alleen ben. Muziek en chocolade is een fantastische combinatie... Op wilde
feestjes kan ik mij doorgaans niet zo amuseren, doorgaans vermijd ik ze of ga ik iets lezen in
een hoekje. En met een groepje kletsen in een kroeg: ik heb ook maar sinds kort geleerd dat dat
leuk kan zijn. Hoe schat jij je sociale vaardigheden in?
H: Ik ben soms bestwel onzeker, en ook bestwel impulsief. Ik wil dan ook dingen gewoon regelen,
niet eindeloos onderhandelen en aftasten. Soms zou het handiger zijn om dingen wat
doordachter aan te pakken.

Enzovoorts...
Is zo duidelijk wie en wat wij zijn? Meer vragen, ook over Droef-gerelateerde onderwerpen kun
je altijd stellen op DroefBurgemeester@gmail.com

Eieren op zijn Brussels

Ingrediënten (per persoon)
§ een stronk witloof van gemiddelde grootte, gestoofd
§ een koffielepel boter
§ een soeplepel bechamelsaus
§ 2 eieren

Bereiding
§ De stronk witloof klein snijden en in een pan leggen.
§ De boter toevoegen en verwarmen
§ Binden met een volle lepel bechamelsaus
§ 2 eieren breken en lichtjes bestrooien met verkruimelde beschuit of paneermeel.
§ Bakken zoals een spiegelei.

http://users.skynet.be/la_cuisine_belge/nl/eieren_brussels.htm

Colofon
Droevendalia 62,  maart 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
Maarten (107): 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): secretaris
Giel (35): penning-meester

Website: www.droevendaal.nl

Deze Droevendalia kwam tot stand met dank aan de
Algemene Barak Commissie, DWB, Groengroep, lounge-
comissie, de bouwvakkers en Britta..

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

Hebben jullie in de barak wel eens discussies over de huislijsten. Wat schrijf je nu waar op?
Bij ons in de barak is er al heel wat af-gediscussieerd, maar de ideale methode heeft zich nog
niet aangediend.

Daarom roepen wij iedereen op om zijn of haar ideale baraksrekeningen in te sturen voor onze
wedstrijd. De prijs is een eervolle vermelding en misschien nog wel een taart van het DWB.....

De lijsten moeten aan de volgende criteria voldoen:

1. simpel
2. eerlijk
3. duidelijk
4. per maand
5. maaltijden gescheiden in ontbijt, lunch en avondeten
6. non-food gescheiden van eten
7. in excel
8. beschikbaar voor op de Droefsite (ter downloading)
9. inclusief schoonmaakgeld, telefoonkosten en andere maandelijkse gelden
10. ingeleverd voor 1 juni 2005 bij Fleur (47) of op Fleur.sterk@wur.nl

Chocoladetaart

Ingredienten:
4 eieren, 150 gr. kleingesneden geroosterde amandelen, 150 gr. suiker, 150 gr. boter, 2 eetl.
rum, 4 eetl. melk, 1 eetl. poedercacao, 1 theel. poederkoffie, 2 afgestr. theel. bakpoeder, 200
gr. bloem, 2 theel. vanille-essence.

Bereiding:
De oven voorverwarmen en hierin de amandelsnippers roosteren. Gas op 2/3, elektr. Op 175 ºC.
De amandelen laten afkoelen. Boter smelten en laten afkoelen. De poedercacao oplossen met de
lauwe melk. Bloem met bakpoeder zeven. De eieren scheiden. Zorgen dat er geen eigeel bij het
eiwit komt. De eidooiers dik klutsen met de suiker en de vanille. De gezeefde bloem erdoor
scheppen en bij gedeelten de gesmolten boter. De opgeloste cacao ook erdoor scheppen. De
eiwitten zo stijf klutsen dat als de kom omgekeerd gehouden wordt er niets uitvalt. Dit nu
luchtig door de eidooiermassa scheppen en de amandelen toevoegen. De taart in de oven
schuiven en in 45 min. bakken. De taart uit de oven halen en met de rum tremperen. De taart
mag ook opgespoten worden met chocolade-mokkacrème.

http://www.sranangkukru.net
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UITNODIGING VOOR EEN KENNISMAKING MET DE

Of we nu fietsen, schrijven, stofzuigen of

op weg zijn naar het station... we

bewegen de hele dag. Dat is zo

vanzelfsprekend dat we meer letten op

wát we doen, dan hóe we het doen. Als

daarbij wat vermoeidheid of ongerief

optreedt merken we dat niet zo gauw op.

"Bewust worden door Bewegen", is een

methode ontwikkeld door Moshe

Feldenkrais. Deze methode ontwikkelt 

en verbetert niet alleen de lichaamshou-

ding en beweging, maar ook het waarne-

mingsvermogen en de verbeeldings-

kracht. Uitgaande van het gemak en

plezier waarmee kinderen zich bewegen,

komt de Feldenkrais Methode tot een

manier van ontdekkend leren waarbij een

kleine beweging al een grote verandering

in een bestaand patroon kan bewerk-

stelligen.

De Feldenkrais Methode is een manier

om je bewust te worden van beweging,

houding en ademhaling. Je leert over de

manier waarop je bewegingen verlopen

en je ontdekt hoe je bewegingen

efficiënter, gemakkelijker en vloeiender

kunt uitvoeren. De practitioner leidt

studenten door middel van simpele

bewegingscombinaties door een

ontdekkingstocht naar de vele individuele

mogelijkheden van bewegen. Het gaat

dus niet om het uitvoeren van moeilijke

fysieke opdrachten, maar om het

stilstaan bij jouw manier van bewegen.

Wie zich eenmaal bewust is van de

manier waarop een bepaalde beweging

verloopt, kan ook ontdekken hoe die

beweging meer ontspannen, vloeiender

en gemakkelijker uit te voeren is.-------

In de Algemene Barak zal practitioner

Josje de Jonge, die sinds een aantal

jaren bezig is met deze bijzondere

bewegingstherapie, een introductieles in

de Feldenkrais Methode verzorgen.

Mensen van alle gezondheidstoestan-

den, van sporters en RSI patiënten tot

mensen met rugklachten of lichamelijke

handicaps – of gewoon iedereen die

meer wil weten over hoe hij zijn/haar

manier van bewegen kan optimaliseren

is welkom.

Kom hiervoor op 6 april naar de
Algemene Barak. De deur is open
om 19.30 uur, de les begint dan om
20.00 uur stipt!! De cursusavond is

helemaal gratis! Zorg voor makkelijke

niet knellende kleding. Je mag gewoon

binnenvallen of je geef van te voren op

per e-mail (in verband met de

beschikbare matjesvoorraad)................

feldenkraiswageningen@hotmail.com

Tot dan! (meer info: Lisette, 105)

FELDENKRAIS
METHODE
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Vreemde vogels

Begin maart werd ons rustige Vrijstaatje opgeschrikt door mannen en vrouwen in
camouflagepakken, bewapend met verrekijker en richtmicrofoon. De verklaring was simpel:

Gelukkig zijn wij op Droef al gewend aan gedreven biologen. Mooie pestvogelfoto's (in kleur) kon
je vinden op www.droevendaal.nl. Bovenstaande meldingen komen van www.dutchbirding.nl

WERELDRECORDPOGING KUSSENGEVECHT!!!

 Woensdag 6 APRIL 2005 om 17.00u op de Grote Markt in Groningen!

 We gaan het wereldrecord kussengevecht op 3000 personen zetten en daar is jou
 hulp bij nodig. Stuur deze mail door en kom met zoveel mogelijk familie,
 vrienden, vage kennissen en iedereen die je maar tegen komt op 6 april naar de
 Grote Markt. Kussens liggen daar voor je klaar! Je mag ook je eigen kussen
 meenemen!

 Details :
§ Het record is met 2773 personen in handen van Dodgeville (VS).
§ Er moet een minuut lang een kussengevecht plaatsvinden.
§ Het kussen moet een afmeting hebben van 50 x 60.

 De kussens zijn geregeld! Maar weet je nog een geldsponsor of wil je ons zelf
 sponsoren? Mail dan naar lustrum@aclosport.nl

 Tot 6 april!!

 12e ACLO Lustrumcommissie
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Droef Downunder - the international section

We keep it simple: there is some information about the coming springparty (and yes, YOU are
invited!) and we found out our little free state is also inhabited by somebody from another
continent...

For any questions, inspiration, ideas, problems or whatsoever concerning living at Droevendaal,
you may contact one of the so called 'mayors': Hanneke at 31 or Luc at 37. You can reach them
both at once with Droefburgemeester@gmail.com.

The Spring this year begins at 25, 26 and 26th of March
with the Droevendaal Spring Party

Friday the 25th of March
§ La Baraque de Bourgogne
This lounge in a quit, relaxing atmosphere is a Droef-tradition for one year now. It is every last
Friday of the month, and the 25th the start of the Spring Party. You are welcome from 21:00
until lets say.. 2:00 in the Algemene Barak (AB). More information: Merijn
(merijn.biemans@wur.nl) of Jeroen (jeromekruft@yahoo.com).

Saturday the 26th
§ About 12:00: Preparing Droef for spring and summer: Green labour.
Starting at the briefcases.
Also this year we will try with as much as possible Droevendalers to clean and make our home
complex a bit more home-like.  Garbage will be removed, some wrecked bicycles can be thrown
away and so on.
Maybe, if there is some time left we can do some three cutting and removing where it is
necessary. Of course, this afternoon will be concluded with a cup of coffee or tea in the
Algemene Barak.
More info: Merijn (69).

§ Movie!
After an afternoon spent outside we will watch an evening movie, starting at about 21:00 in de
AB: Chicken Run.

Sunday the 27th
§ Looking for Easter Eggs
From sunrise till about 12:30 you can test your luck and/or your eyes to see of the Easter
rabbit has hid something for you... Your findings will be counted in de AB, the barak with most
eggs wins the honour + prize.
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§ Be creative with eggs
Around 13:00 the egg-related food contest.  Make something with egg, taste what others had
made and together we will decide which barak has the best cook! Another prize!!

§ Election: Droevendaler of the year
On the list you can write the name of your favourite Droevendaler. A housemate, or somebody
else; that can even be your rabbit, chicken or plant: everyone except yourself. We would like to
have all lists at Friday evening.

§ Afternoon with  games
After eating all that eggs we can digest the Cholesterol  and relax while playing some games in
the AB.

Mexico at 91
Who are all those foreigners on Droevendaal? Time to ask one more. This time: Britta from "91.

What do you like about Droef?
"Well, if you go outside, you are in a garden, not in an elevator. It feels more like home: cats,
chicken, rabbits... And as corridor it is more like a family. I am subrenting, but this group of
housemates is already together for several years, and with dinner there are normally 4 or 5 at
home, even in the weekends.
They are good organised and also very social to me: for example, if I came in, they change to
English.

Normally I cook in the weekends, I learned to cook with new vegetables from the Dutch winter,
and got in touch with tofu. I am not a real vegetarian, but I can do very well without meat. One
of my favourite dishes is lasagne.

I was born in Honduras but spend most of my childhood in Mexico. After
highschool, I did my bachelors and worked in California. Then I worked one year in
Mexico, office work for a organic certifying organisation called 'OCIA'.

Influenced by the meaning of friends and the quite expanded international program at WUR I
decided to do my masters here in Wageningen. In the US I studied Nature Conservation and
Forestry. Here I continued with Urban Environmental Management. That means a lot about as
example how to manage solid waste, how to make a good water treatment system, how to get
alternative energy. I am not focussing on the really technical stuff but more the social side:
how to manage the waste of a city, make things work. For example, at this moment I follow a
course about urban waste infrastructure, about certification of plants and about benchmarking
of processes. I am following also a course dedicated to the politics around environment and
development.
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About June I will have to start working on a thesis. In about one year from now I should be
finished. And next? I don't know. Maybe work a few years to get experience, then start
(together with others) a consultancy for environmental issues in Mexico. Yes, Mexico is a poor
country with a huge gap between the rich and the poor but the economy is booming. However,
the infrastructure, the knowledge and the mentality towards the environment will need a lot of
support and implementation in the coming years. It is a complicated country with a lot of
corruption. We will see....

To have enough money to study and to live, I work about two hours a day, cleaning at the ISS.
It sounds like hard work, a full-time study besides working but you get used to it. It asks to
organise yourself.

Yes, I do like the Netherlands, although more not-manmade, unorganised space like mountains
and a bit more of sun would be nice.... The weather is in a constant motion.
However the people are nice and I like the cycling possibilities! Maybe in my holiday I will cycle
to Denmark. I like the way I can live here because the things are smaller, more fragmented.
People are less focussed on consuming. We have a vegetable-packet from a organic shop or a
local farm, I like that kind of stuff.

Anyway, because my subrenter is coming back, I am looking for a room on Droevendaal from the
beginning of May. Does anybody know something?"

Britta cleaning the dishes at '91


