
Chris wordt na 17! jaar van Droef geschopt
Kom dit samen met deze SSHW-parasiet vieren op
zaterdagavond 12 februari. Als je hem goed kent
of zelfs bij hem op de barak hebt gewoond ben je
zekers welkom!

Divine Eggs
voor slechts
15c op 69!

Genotsmiddelen nodig ?
De koffiebarak™!
Droef 35, tussen 10 en 10,
mits thuis en wakker
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Algemene Barak Agenda
Vrijdag 4 februari: Filmavond LOTR deel 3 extended
Vrijdag 25 februari:  de maandelijkse lounge "La Baraque de Bourgogne"

Niet leuk
Er is een paar dagen geleden een gluurder gesignaleerd.  Mocht je iets gezien of meegemaakt hebben,
geef dan (behalve aan de politie) ook een seintje aan het DWB; als er iemand steeds terugkomt kunnen
we daar wat aan proberen te doen.

Wel leuk
In de ABC commissie staat nog twee vacatures open (een secretaris en een inrichtingsbeheerder) en het
DWB zoekt een penningmeester én een halve burgemeester. Leuk, leerzaam en héél goed voor je CV!

Nog leuker
Er moeten dit jaar maar liefst drie feesten georganiseerd
worden: het Lentefestival, het DroefJubileum Feest en
natuurlijk het Grote Droeffeest in september. Wie wil
zijn/haar energie en/of  creativiteit botvieren?

Nog meer creatief
Over een paar weken komt de echte Droevendalia uit. Stof eens wat gedichten af,
schrijf wat gedachten op papier, interview wat huisgenoten, snuffel in je foto-archieven
of produceer iets wat niemand anders had kunnen bedenken... En dat alles kan naar het
DWB.

Buitenlampjes
Bij de laatste Droef-vergadering is er gesproken over het onverwacht vervangen van de buitenlampjes
door de SSHW.  De argumenten van de SSHW zijn dat ze voor een vergunning een goede indruk moeten
maken op de brandweer (en daar hoort duidelijke verlichting bij) en dat er bewoonsters geklaagd hebben
over donkere paadjes.  En bovendien dat de buitenverlichting direct onder hun verantwoordelijk valt, en
ze daar dus ook geen mededelingen over hoeven te doen. De argumenten van de bewoners zijn oa. dat het
systeem hinderlijk veel licht in de eigen en aangrenzende barakken geeft, en dat onaangekondigd
zelfgemaakte dingen zijn verwijderd en weggegooid. Einde discussie.

Maar de SSHW heeft toegezegd om bij de barakken die dat willen, de lampjes te vervangen door
exemplaren die ca. 30% minder licht geven (dwz 5 Watt ipv de huidige 7 Watt). Met de strook hieronder
kun je aangeven als jullie barak dat wil.

Ja, wij willen graag dat onze buitenlampjes vervangen worden door 5 Watts exemplaren.

 Baraknr: . . . . . .
Graag in postvakje Droef 37, vóór woe 9 feb . Je kunt ook een emailtje sturen naar LST@dds.nl


