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verschijnt op het juiste moment

Van de burgemeester...
Elke keer is het weer hetzelfde. Vol goede voornemens begin
je ruim op tijd met de voorbereidingen voor de Droevendaalse
vrijheidsstaatcourant, zodat deze ruim op tijd voor de
Droevendaalvergadering verspreid kan worden over alle
barakken. Maar om de één of andere reden komt er altijd wel
weer een kink in de kabel waardoor dit niet lukt. Deze keer
zorgde een gecrashte computer voor de nodige vertragingen.
Nou ja, het zal wel zo moeten zijn. De Droevendalia verschijnt
immers altijd ‘op het juiste moment’. En het is nu gelukkig ook
nog net voor de Droevendaalvergadering gelukt.
Lente!

Er is weer erg veel gebeurd in onze vrijheidsstaat sinds de vorige
Droevendalia uitkwam. Het Lentefestival in het weekend van 21 maart,
wat een terugkerende traditie lijkt te worden, was weer een groot
succes. Het algemeen groen is, ondanks het slechte weer, weer
helemaal opgeruimd. De ruim vijftien mensen die daarmee geholpen
hebben, hebben wel een applausje verdiend! Het Belgenfeest was
uiteraard een doorslaand succes, en het Droefeten heeft nog nooit
zoveel bezoekers getrokken. Helaas moest er tijdens het
Lentefestival afscheid genomen worden van de helft van het
burgemeestersduo. Manon vond het na anderhalf jaar wel welletjes
geweest. Als dank voor haar tomeloze inzet, werd zij wel verkozen
als Droevendaler-van-het-jaar, samen met Koen (105), de Belg tussen boer en barak. Elders in deze
Droevendalia meer hierover. De taartenbakwedstrijd van vorig jaar werd dit jaar opgevolgd door een
toetjeswedstrijd. En toen iedereen zijn buik rond had gegeten, kon men nog genieten van de film
Goodbye Lenin. Zondags werden er nog spelletjes
gedaan in de algemene barak en is er nog een
groenwerkmiddag geweest. Moe en voldaan werd
daarmee het tweede Droevendaalse Lentefestival weer
afgesloten.

donkere wolken

De lente laat haar stralende invloed op Droevendaal
gelden. Overal zijn mensen druk in de weer in hun
tuintjes en de eerste kampvuren zijn ook al weer
geweest. Er is een babietje geboren (niet de eerste
Droevendaalbaby naar het schijnt...) en inmiddels ook
al weer verhuisd. Het leek een stralende, zorgeloze
zomer te gaan worden, tot opeens die donderslag bij
heldere hemel. De SSHW maakte plotseling haar
plannen bekend voor huurharmonisatie. Snel uitgelegd:
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zij wil alle kale huurprijzen naar 80% van het maximum redelijke (volgens het landelijke puntensysteem)
brengen. Dat is nodig omdat de SSHW vind dat er 1000 nieuwe wooneenheden bijgebouwd moeten
worden. Een wat mij betreft onacceptabele huursverhoging. En gelukkig ben ik niet de enige met die
mening, want tijdens de actie hiertegen waren wel 150 mensen aanwezig, onder wie heel veel
Droevendalers!!! Super dat jullie allemaal zo vroeg je bed uitkwamen hiervoor. Het leek hierdoor wel
op een Droefuitje. Verderop in de Droevendalia lees je meer omtrent deze aktie en de huursverhogingen.

zon

Gelukkig ziet niet de hele toekomst er zo grauw uit. Binnenkort komt er nog een Droefuitje, maar dan
met een leuke achtergrond. We zijn uitgenodigd om eens een kijkje te nemen bij De Goudsbloem, je
weet wel, van die groentenpakketten! En er staat natuurlijk weer een heerlijke Droefzomer voor de
deur, met zon, kampvuurtjes, samen eten, heel veel pompoenen en courgettes uit eigen tuin... Lang leve
Droevendaal!
De Burgemeester, Anita (51)

Colofon
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De Droevendalia is de eerste officiele Droevendaalse
vrijheidsstaatcourant, die onregelmatig, maar altijd op het juiste
moment verschijnt.
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Groengroep
De groengroep is ook deze lente weer ontsproten uit haar
knoppen. Vol trots toont zij u haar bladerdek. Bloemkronen
wedijveren in kleurenpracht. Nieuw fris leven bezorgt ons
nieuwe kracht en inspiratie.
Nieuwe groengroepleden

Sinds enige tijd zijn we bezig de groengroep uit te versterken met
enige jonge enthousiastelingen. Zij zullen de huidige groengroep gaan
vervangen. Dit betekent dat Joris en Arnoud met de officiële taken
kappen. Zij zullen gaan snoeien in hun werkzaamheden maar nog wel
actief blijven in het groen van Droevendaal. Deze structurele
verjonging zal kansen bieden voor jonge blaadjes uit het
Droevendalerbestand om tot bloei te komen. Om niet te hoeven
inboeten in slagkracht zullen de oude groengroepleden tot steun
zijn tot zij de verjongingsfase ontgroeid zijn.

Gedane zaken

Eind januari zijn een groot deel van de knotwilgen op Droevendaal
geknot, zoals jullie hebben kunnen merken. Deze werkdag was, qua
opkomst en productiviteit, een groot succes ondanks het weer. De takken vormen nu mooie houtrillen
op verschillende plekken op Droenvendaal. Inmiddels lopen de wilgen, gelukkig, weer uit. Verder is er
ook hard gewerkt in de houtwal bij 61. Hier is de dichte struiklaag weggesnoeid. Met de takken is een
houtril gelegd. Op de twee eilanden in de vijver zijn de jonge elzen verwijderd. Dit om de verbossing op
de oevers tegen te gaan. Bij 71 en 69 zijn dan eindelijk de bomen en struiken aangeplant. Dit om het
uitzicht op onze buren van het woonwagenkamp enigszins te beperken. Nu maar hopen dat het snel een
dichte begroeiing vormt. De groengroep beschikt ondertussen ook over nieuw gereedschap. Een zaag
en een grondboor kunnen nu ook ingezet worden om ons mooie groen mooi te maken of mooi te houden.
Over een zeis wordt nog nagedacht.

Toekomstige werkzaamheden

Net als de onstuitbare energie van de groengroepleden, zijn ook de Reuzenberenklauwen teruggekeerd
in het frisse lentegroen. Ook dit jaar gaan wij de Berenklauwen aanpakken. Net als voorgaande jaren
nodigen wij jullie van harte uit om ons hierin te steunen. Dit geldt ook voor de Japanse duizendknoop
en de Haagwinde. Daarnaast gaan wij de palen in de berm voorzien van verf. Een mooi wit kleurtje
zodat ze ’s nachts beter opvallen in de koplampen van den automobielrijdende medemens.
Voor vragen en opmerkingen over het groen op Droef kun je zoals altijd terecht bij:
Joris (103) en Arnoud (33)
P.S. Je kan ook bij ons terecht voor het
melden van bewoning van nestkasten. De
leukste ‘score’ maakt kans op een taart. Het
gaat hierbij om de waarnemer, dus laat je
niet door je buren aftroeven.
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Uitslag toetjeswedstrijd
De toetjeswedstrijd tijdens het Lentefestival heeft twee
winnaars naar voren gebracht: Fleur en Paul. Hoewel alle toetjes
superlekker waren, werden hun toetjes met een overweldigende
meerderheid aan stemmen gekozen. Voor de lekkerbekken onder
ons hierbij de winnende recepten!

Kaneelijstaart met warme Honingsaus van
Fleur

Mousse pour Douze van Paul

Voor 12 personen: maak 125 gram boter zacht
en meng het met het eigeel van 12 eieren en 250
gram suiker (dit kan met een mixer) tot het
geheel wit uitslaat.
Smelt 500 gram pure Cote d’Or chocolade tot
een smeuige massa. Roer de warme chocola met
eenspatel door het mengsel van eigeel en boter.
Klop de eiwitten van de eieren met een snufje
zout tot een vast schuim en spatel dit zachtjes
door de chocolademassa. Laat het geheel 24 uur
opstijven (eventueel in coupes) en haal het een
uur van te voren uit de koelkast. Eventueel
decoreren hoe je maar wilt (bijvoorbeeld met
geraspte witte chocolade) en zie maar dat je
genoeg hebt voor 12!!!

Je roert 6 theelepels kaneel, 5 eetlepels
poedersuiker en 4 eetlepels water tot een papje.
Daarna klop je een halve liter slagroom met het
papje bijna stijf. Dan 2 zakjes klop fix
(slagroomverstijver, dus een extra hulp om je
slagroom goed stijf te krijgen) toevoegen en
stijfkloppen. In een vorm scheppen en in ong. 4
uur laten bevriezen.
In een steelpan 8 eetlepels honing doen. 2
Middelgrote stokken kaneel raspen en een deel
ervan in de steelpan doen samen met 6 eetlepels
creme de cacao. Verwarmen, niet laten koken.
Taart serveren met kaneelkussentjes en de rest
van de geraspte kaneel.
p.s. Aanpassing van Fleur: ik mag geen creme de
cacao, dus ik heb 6 eetlepels whiskey gebruikt
en drie eetlepels verse citroensap in de saus.
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Droevendaler-van-het-jaar-verkiezingsuitslag!
Tijdens het Lentefestival in het weekend van 21 maart is voor de tweede keer op rij de
Droevendaler-van-het-jaar-verkiezing gehouden. Alle Droevendalers mochten hun stem
uitbrengen op iemand van wie zij vonden dat diegene wel eens extra in het zonnetje gezet
mag worden. Uiteindelijk hebben heel veel mensen hun stem uitgebracht. Manon (39) en
Koen (105) zijn de waardige opvolgers voor Willeke (103) en Chris (35) geworden. Iedereen
mocht ook een reden voor zijn stem geven, en wij willen jullie deze zeker niet onthouden.
Daarom hier de complete verkiezingsuitslag, met een selectie van de commentaren!

wie?

M anon (39)

Koen (105)

Fr ank (53)

aant al
st emmen

waar om?

28

Z i j een p l ui z i ge b ur gemeester (geweest) i s
Z e heel veel voor dr oef doet en deed voor al .
Toffe r echtdoor z ee mei d!
z e l euk e gei tjes heeft di e van gr as houden
Z e b i jna haar r i jb ewi js heeft en een l el i jk e
b us
Z e l ek k er M anon i s
Z i j eti sch ver antwoor d z i chz el f 1,5 jaar dr uk
heeft gemaak t voor dez e di t z eg maar

18

Goudsb l oemher o of the y ear !!
Hi j i s l euk
Hi j de l euk ste b uur man i s!
M i jn gr ote b r oer i s
Hi j een l ek k er e k ont heeft
Hi j weet te anti ci p er en al s i k moet
decomr eser en

12

He's got a car
Lek k er di ng!
Hi j de p ur e ver l i jvi ng van het dr oef- gevoel i s:
al l e r emmen l os en het b r i k op onei ndi g

M er i jn (69)

6

J er oen (99)

6

Hi j een cavi a i s i n een ver k eer d l i chaam

D aan (105)

4

M ufi t

2

A ni ta (51)

1

Z e z o'n schatje i s

A nne (87)

1

Z e z o'n l i eve mei d i s waar i k veel aan heb

A ns

1

Z e al di e ti jd el k e nacht wak k er wer d van
onz e haan en hem ni et heeft op gegeten!

A r noud (33)

1

Hi j al ti jd z o l ek k er met het gr oen k nuffel t

Ever t (87)

1

Het de al l er l euk ste b uur man i s

Fl eur (47)

1

Z omaar

Hester (101)

1

Z e ondank s z o'n i nacti eve b ar ak toch heel
acti ef voor D r oef i s!
Z e een l euk e gr asmaai er - mede- mogel i jk maak ster & p ar tner i s

Het wi tte al b i no
k oni jn

1

Hi j/ z i j al ti jd z o vr ol i jk r ond hup p el d

Ie z o l euk met nap ol eon k an sp el en

J ai me (37)

1

i e heel l i ef i s

J or i s (103)

1

Hi j al ti jd z o har d wer k t voor de gr oengr oep

J ur gen (43)

1

Hi j 'n l euk e fi ets heeft!

Li dewi j

1

Z e het ener gi ek ste mei sje van D r oevendaal i s

Loes (103)

1

Z e hi er nog maar net woont

M ez el f

1

Ik z o vr esel i jk cool b en

Sp i jk er (39)

1

Sp i jk er z war t i s!

Uk k i (107)

1

Z i j er al ti jd i s al s i k thui sk om

W i etse (45)

1

Er al ti jd wel i ets te b el even val t met hem

W i l l ek e (103)

1

Z e z i ch heel l ang en heel enthousi ast heeft
voor het A B, D W B en voor D r oef i n z i jn
geheel

W outer

1

D i e de gr ootste dr oevendal er al l er ti jden i s
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Koen Manon

Waarom ben jij eigenlijk Droevendaler van het jaar?
Ik denk dat het een geval van positieve discriminatie is. Sommige
kwatongen beweren dat het iets met groentepakketten te maken
heeft, maar ik ben toch geen groenteboer?!

Ja das een goeie vraag?. Mooie brommer ofzo?

Een warm en deugddoend gevoel, en een sexy T-shirt erbij! Ik
dacht dat er ook privileges bij inbegrepen waren als massages
en geen afwas hoeven te doen. Wat dat betreft wat de
terugkomst op mijn barak een koude douche...

Officiele praatjes houden denk ik.

Droevendaler van het jaar... wat betekent dat eigenlijk?

Droef, hoe kwam je er, wat deed je, en ga je ooit nog es weg?
Zo’n jaar of vijf geleden, met een bakfiets en een uitpuilend
Mercedes-busje; het leven leven waar ik goesting in had; na de
zomer snif.

Achterop de fiets, meteen gebleven en zeer binnekort
weg voor even?

De vraag der vragen... Hmmm, vanalles gaat er nu door mijn
hoofd maar als recentelijk ultiem droefgevoel kan het wakker
maken van gans Droef met woodblock en schuiftrompet wel
tellen!

Het buitengevoel, en het samenleven met zo’n
200 andere mensen.

Wat is voor jou het ultieme droefgevoel?

Wat is je leukste herinnering aan Droef?
De gigantische sneeuwenballenoorlogen tijdens de winter. En
de kampvuren natuurlijk.

De geweldige zomers met kampvuurtjes en vrijheid en
het afgelopen Droeffeest.

Wat zou je willen veranderen aan Droevendaal?
De betrokkenheid van de Droevendalers, die kan niet groot
genoeg zijn.

De Sshw onteigenen en een eigen woningstichting voor
en door de bewoners oprichten en het proefveld
hierachter opkopen en er een mooi meertje aanleggen.

Wat zou je absoluut niet willen veranderen?
De huurprijs!

De sfeer.

Hoe wil je herinnert worden op Droef?

Ach, dat hoeft dan ook weer niet. Maar als ik de geschiedenis
inga als ‘de Belg tussen boer en barak’ dan ben ik daar beslist
niet rauwig om.

Tja?? Met een standbeeld ofzo?

Het terugkomend gebeuren van even de deur uit te gaan voor
een klein rondje en dan toch pas uren later terugkomen omdat
je her en der bij mensen blijft plakken.

De hoeveelheid mensen om me heen?

Terug naar Gent, misschien een jaar op vrijwilligerswerk in de
Balkan, een fietsreis met mijn broer naar Burkina Faso, verder
met natuur en landbouw en mensen bezig zijn,...

Eerst met de brommer naar Frankrijk en erna m’n bus
opknappen en overwinteren?en dan ga ik een mooi huisje
kraken omdat ik toch wel een beetje meer ruimte nodig
heb.

Wat ga je het meeste missen als je Droef verlaat?

Wat zijn de plannen na Droef?

Wat heeft wonen op Droef je bijgebracht dat je de rest van je leven meeneemt?
De goesting om te boeren met een heleboel mensen om me heen.

Dat samenwonen met zoveel mensen zo ontzettend leuk
en gezellig en ook handig is!

Naar aanleiding van het anarchismefestival in Wageningen: wat is anarchisme voor jou?
Doen en keuzes maken waar je je goed bij voelt, samenwerken
met alles wat leeft, in alles wat je doet je vrijheid vinden, in
elke daad het verzet scheppen tegen de onverschilligheid, de
kleurloosheid, het eigenbelang.

Vrijheid om je dingen te doen zonder dat je anderen in
de weg zit of anderen jou in de weg zitten?

Wat is je lievelingsdrank en waarom?
Het kraantjeswater in Wageningen! En als het over alcohol gaat:
tripel in ‘t algemeen, Ename Blond, Saison Dupont, eneuh
Nederlandsch beste pils Alfa!
Droevendalia no. 59 (mei 2004)
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Water? Je kan niet zonder?

Droevendalers-van-het-Jaar Manon (39)
en Koen (105) interviewen elkaar

Dubbelinterview

Je bent bij de Droeffee en je mag 3 wensen (in verband met Droef) doen, welke zijn dat?
- alle slakken en onkruid op Droef naar de respectievelijk
slakken en onkruid-hemel
- de Algemene Barak als bruisend centrum van Droef
- Droef in eigendom en beheer van de bewoners

- Een echte Droevendaal Vrijstaat, voor jong en oud..
- De algemene barak elke dag open
- Een grote werkplaats

Wat is de leukste barak?
Een diplomatisch antwoord is hier op zijn plaats: de Algemene
Barak, maar het kan daar nog leuker!

De algemene barak

Wie is jou favoriete Droevendaler?
De Droevendaler van het jaar 2005!

De burgemeesteres, Anita

Hoe zou je ene gemiddelde Droevendaler omschrijven?
Gemoedelijk, vrolijk, kritisch, warm, verstaat Vlaams, groene
vingers, aaibaar, filosofisch, teder anarchistisch, praatgraag
maar laat plaats voor anderen, houd van de levende dingen en
de dingen des levens, bescheiden, vol levenslust, vol liefde en
nu hou ik maar beter op...

Groen, hip, sociaal en sociaal-actief

Wat moet je in huis hebben om bij jou in de barak/op Droef te komen wonen?
Gezelligheid is eigelijk wel het belangrijkste? Het wijgevoel?

Een goeie eerste indruk.

Wat doen die mensen met die kruiwagens vol groente en fruit?
Nooit gezien, ik zou het niet weten... Toch niks strafbaars hoop
ik?!

Lekkere fruitpakketjes en groentepakketjes
rondbrengen, meer info bij Koen...

Wat doen al die Belgen tegenwoordig op Droef? En wat vind je van de multiculturele samenleving?
De Belgische gezapigheid proberen vinden in een vreemd land.
De multiculturele samenleving is multiplezant en vooral niet
saai.

Nog een vraag voor Koen, maar die multiculturele
samenleving vin ik wel gezellig.

Met wie zou jij nog wel es een kopje thee willen drinken?
Met een Russische maffiabaas... Kwestie om een paar miljoen
los te krijgen om Droef op te kopen natuurlijk!

Met de eerste droevendaalbaby.

Droevendaal vrijstaat of liever JP of oranjestaat?
Belgenland.

Droevendaal Vrijstaat.

Droevendaalseniorenwoningen... leuk voor later?
Is er al een wachtlijst, waar kan ik me inschrijven?

Ja, het lijkt me geweldig om altijd op een terrein als
droevendaal te wonen, lekker buiten en veel vrijheid en
gezelligheid..

Wordt het geen tijd voor een Belgische frietkot op Droef?
Vanaf heden, één keer per jaar, einde maart, aan de Algemene
Barak, met een grandioos feest erbij, beloofd!

Lekker! En een eetcafe erbij..

Komt het ooit nog goed met de wereld?
Als ik de wereld was kwam het goed ja... Of als het Droevendaalconcept overal ter wereld voeten aan de grond krijgt dan
misschien ook, hoop ik. Ach, je hoopt dat het nog betert, die
gedachte laat het bloed door je aderen stromen. Dus laat ons
hopen dat het beste nog niet achter de rug is, en zo wel dan
maken we er het beste van...

Met mijn wereldje wel, maar met de rest van de wereld?

Wat was er eerst: de fiets of de bakbrommer?
Zonder enige twijfel de fiets!

De bakbrommer komt het eerst maar de fiets was het
eerst..

Nog een tip voor wannabedroevendalies?
Wannabe? Wannabe? Be a Droevendaler verdomme!

Schaf een bakbrommer aan?
7
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Wat doet de ABC?
Welkom bij de rubriek waarin je up-to-date info krijgt over de bezigheden van de Algemene
Barakscommissie, ook wel bekend als ABC.
Momenteel druppen er zweetdruppels op het jaarverslag van 2003 en de begroting voor aankomend
jaar. Gelukkig is het bijna af en liggen ze klaar, wachtende op een mooie presentatie. Ook hebben we
nieuwe contracten en zijn we bezig met allerlei regels.
Zoals jullie al wel gemerkt hebben is er regelmatig Droeflounge op vrijdagavond. We merken dat dit
steeds weer een succes is en willen dit dus ook voortzetten. Misschien binnenkort op vaste avonden.
Ook zijn we op weg om vaste dagen te prikken voor bijvoorbeeld de spelletjesmiddag of de naaimiddag.
Deze laatste wordt nog niet zo vreselijk druk bezocht, maar kan voor ons meteen dienen als klusmiddag.
Zo hebben wij intussen een zeer hip gordijn gefabriceerd dat voor de dubbele deur aan de voorkant
hangt. Dit om deze deuren af te kunnen sluiten ter voorkoming van geluidsoverlast en tevens om
duidelijk te maken dat met feesten altijd de luchtsluis gebruikt moet worden!

Maar wat hebben we dan nog allemaal in het verschiet?

Alle activiteiten die we organiseren gaan via de AXI. Het leuke hiervan is dat we de activiteiten een
beetje kunnen splitsen van het bestuursgedeelte. Wat nog leuker is, is dat iedereen mee kan helpen
met de AXI en daar dus (tijdelijk) in plaats kan nemen om mee te helpen.
Uiteraard komt er spoedig weer een Droeflounge, komen er filmavonden met een bepaald thema,
willen we snel weer een spelletjesmiddag organiseren, misschien samen met een koffie-proef-middag.
Veel plannen dus, die we hopelijk ook uit kunnen voeren. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste
mensen, dus als het je leuk lijkt eens mee te helpen, laat ons dat dan weten!
IS
algemenebarak@hotmail.com

Concept Jaarverslag ALgemene Barak
Beste mensen,
Hier is het concept jaarverslag van de Algemene Barak over 2003. De tekst moet nog wel
worden gecorrigeerd door de commissie, dus hang er niet teveel aan op. Zodra de officiele
versie klaar is, zetten we het op www. Droevendaal.nl. Als je naar aanleiding van dit verslag
vragen enóf opmerkingen hebt, dan kun je deze tijdens de droevendaalvergadering aan Fleur
Sterk vragen.
Bestuur

Het bestuur van Vereniging 77 A c.q. de Algemene Barak bestond begin 2003 uit Willeke van der
Kamp1 (voorzitter), Fleur Sterk (secretatris) en Patricia Kusters (penningmeester). In oktober heeft
Patricia Kusters haar functie overgedragen aan Lisette en heeft Fleur Sterk haar functie overgedragen
aan Ieme. De functie Commissaris feesten is in november, samen met het beheer van de Algemene
Baraks agenda (dit was een functie van de voorzitter), overgegaan in de functie Commissaris verhuur.
Deze functie heeft Fleur Sterk op zich genomen.
In november zijn er drie nieuwe commissieleden bijgekomen. In totaal waren er toen 7 leden en dat
werd teveel voor een overzichtelijke vergadering. Vandaar dat de AB-commissie is opgesplitst in een
bestuur (de ABC) en een activiteitencommissie (de Axi). Het bestuur gaat over zaken als verhuur,
inrichting, financien enz. De Axi organiseert activiteiten vanuit de commissie zelf of samen met leden.
Zo hebben wij een stabiele organisatie met een flexibel activiteitenorgaan.
Het bestuur bestond vanaf deze splitsing uit Willeke van der Kamp (voorzitter), Ieme (secretaris),
Lisette (penningmeester), Fleur Sterk (Commissaris verhuur), Maarten Braakhekke (Commissaris
inrichting) en Manon (Commissaris inrichting). De Axi bestond uit Ieme of Lisette, Jeroen, Merijn en
eventueel een lid die wou helpen met een activiteit organiseren.
In september 2003 hebben wij een ABC logo ontworpen, waarmee wij onzelf gemakkelijk kenbaar
konden maken aan de leden. Dit logo kunt u terugvinden in bijlage 6.
In bijlage 3 en 4 heb ik het eenmalig en het halfjaarlijk contract bijgevoegd. Deze contracten zijn in
april 2004 bijgewerkt, zodat alle mondelinge afspraken ook schriftelijk konden worden ondertekend.
Feitelijk zijn de voowaarden dus hetzelfde als in 2003, maar de contracten zijn vollediger gemaakt.
1

Personalia over alle genoemde personen in het hoofdstuk Bestuur kunt u terugvinden in bijlage 1
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Verhuur

Het verhuur in 2003 was beduidend minder dan in 2004. Dit lag aan het feit dat er minder halfjaarlijkse
overeenkomsten waren. Wel zijn er meer bandrepetities geweest.
In 2003 liepen de volgende contracten:

Halfjaalijks

Zes in totaal
Yves Bollen ( nr. 65 kamer 4)
25-10-2002 tot 10-4-2003
Voor een bandrepetitie (van de band Nozel)
Femke Gordijn (nr. 37 kamer 3)
14-10-2002 tot 7-4-2003
Capoeira
Betalen 5 euro per week contant.
Het bestuur heeft afgesproken met hen dat zij eenmalig de vloer van de Algemene Barak in de was
zetten als compensatie voor het gebruiken van de Algemene Barak voordat het contract was opgesteld.
Dianne Horsting (nr. 99 kamer 4)
14-10-2003 tot 7-4-2003
Rock & Roll
Betalen 5 euro per week contant.
Contract is opgezegd per 10–2-2003.
Riannon Pyburn (nr. 61 kamer 4)
28-11-2002 tot 15-5-2003, 23-9-2003 tot 23-11-2003
Yoga
Betalen 125 euro per half jaar door ovemaking.
Fleur Sterk (nr. 31 kamer 5)
1-11-2002 tot 1-5-2003
Pianospelen
Het bestuur heeft met haar afgesproken dat zij niet hoeft te betalen, maar dat zij een nieuwe piano
regelt en helpt met verbouwen en schoonmaken.
Luc Steinbach (nr. 37 kamer 4)
10-11-2003 tot 10-5-2004
Acrobatiek
Betalen 5 euro per week contant.

Eenmalig

26 Bijeenkomsten
Dit zijn activitieiten georganiseerd door een lid tijdens een dagdeel. Kosten per dagdeel zijn 5 euro.
In principe zijn alle activiteiten die in de Algemene Barak gehouden worden open voor alle leden, maar
in praktijk komen er alleen genodigden op de bijeenkomsten.
12 Feesten
Dit zijn activiteiten georganiseerd door een lid gedurende de avond en nacht. Kosten per feest zijn 25
euro. Het houden van een feest is gebonden aan strenge regels die u terug kunt vinden in het eenmalig
contract (bijlage 4). Wij staan slechts twee feesten per maand toe om de omwonenden te ontzien.
Daarbij gaan feesten georganisseerd vanuit het DWB of de ABC voor. De praktijk wijst uit dat feesten
geregeld worden bezocht door onuitgenodigde leden.
44 Bandrepetities
Dit zijn wat specifieker benoemde bijeenkomsten. De regels en kosten zijn hetzelfde als bij
bijeenkomsten alleen wij maken een onderscheid tussen beiden, zodat wij eventuele geluidsoverlast
kunnen beperken en/of verkomen.
18 Overige activiteiten
Dit zijn activiteiten georganisseerd door het DWB, de ABC, de Groengroep of de SSHW.
Voor deze activteiten is geen huur betaald en de regels zijn hetzelfde als bij bijeenkomsten.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn; ALV’s, vergaderingen, feesten voor de leden, spelletjesmiddagen
en filmavonden.
In totaal hebben wij met het verhuren van de Algemene Barak 650 euro verdiend.

9
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VACATURE

GEZOCHT:

Nu Koen na de zomer Droef verlaat wordt er
gezocht naar een nieuwe

Actieve Medemens!

coordinator aka troubleshooter
voor de groentepakketten.
Uw profiel:
- Reeds vertrouwd met het fenomeen groentepakket,
of willend om dit fenomeen onder ogen te krijgen;
- Belgische nationaliteit of andere;
- Mannelijk geslacht of andere;
- Communicatief ingesteld of iets dergelijks;
- Beschikking hebben over eigen mailbox of duiventil;
- Via paswoord of sleutel veelvuldig toegang hebben
tot mailbox of duiventil;
- Rijbewijs F(iets) of N(iets);
- Opschietend met Joris aka Ko de Bosw8er van 103D;
- Zowel klant- als producent-gericht;
- Affiniteit met het biotisch en abiotisch milieu strekt
tot aanbeveling;
- Vergoeding: schaal W (af en toe een wortel).
Stuur uw gemotiveerde sollicitatie zonder foto voor
13 juni naar roekoen@duivenmelker.be.
Indiensttreding op 14 juni na feestelijke
machtsoverdracht. Proefperiode: 2 weken.

Gevraagd:

De Algemene Baraks Commissie is hevig op zoek
naar nieuwe leden!
Heb jij zin om je energie te steken in
Droevendaal?
Kom dan eens even kletsen bij 1 van de ABCleden. We zijn hard op zoek naar mensen voor
het bestuur en voor ons heuse axi-comité. Lijkt
het je wat om je met de Algemene Barak bezig te
houden en Droef leuker te maken voor ons
allemaal, kom dan langs bij Lisette (105), Ieme
(69), Babs (107), Maarten (107) of Fleur (47). Je
kan ook mailen naar algemenebarak@hotmail.com .

Gezocht:
Ambitious, communicatief vaardig, gewichtig
persoon voor de functie van

BURGEMEESTER
van de stralend groene vrijheidsstaat Droevendaal,
gelegen nabij City of Life Sciences Wageningen. Het
gaat hier om de helft van een duo-baan. De functie
komt beschikbaar per 1 september 2004, of in
overleg.
Wat wij bieden:
Een burgemeestersketting
Gezellige vergaderingen
Een hele knappe mede-burgemeester
Een enthousiast team van wethouders
Interessante gesprekspartners
Dé kans om je in te zetten voor je leefomgeving

Organisatorische, culinaire, muzikale,
creatieve en andere talenten
Voor het organiseren van het leukste festival van
het jaar:
Het Droevendaalfeest
Een aantal mensen hebben zich al vol enthousiasme
aangemeld, maar er zijn nog zeker een aantal mensen
nodig om te zorgen dat het komende feest het
succes van vorig jaar zal overtreffen. Ook als je niet
zoveel tijd hebt, of niet zoveel talent, is er altijd wel
wat voor je te doen. En iedereen die het al een keer
gedaan heeft zal beamen: het is supergeweldigleuk
om te doen! Er is een handig draaiboek beschikbaar
van afgelopen feest.
Eerste vergaderdatum: 31 mei, 20.00uur, barak 103.
Geef je op bij iemand van het DWB!
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Wat wij vragen:
Enthousiasme
Geduld
Communicatieve vaardigheden
Voor meer informatie, een infopakketje of
aanmelding kun je terecht bij de huidige
burgemeester: Anita (51).
(Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld!)

Servicekosten, Huurharmonisatie en Aktie
Per 1 juli gaan de nieuwe huren weer in. Iedereen heeft inmiddels een brief ontvangen met
een voorstel voor aanpassing van de prijs. Veel mensen zijn geschrokken door deze
aankondiging. Het DWB gaat er alles aan doen om deze verhoging tegen te gaan. In dit
artikel en tijdens de Droevendaalvergadering hoor je meer hierover.
servicekosten

De huurprijs bestaat uit twee delen: de
servicekosten en de kale huur. De
servicekosten bestaan uit een vergoeding van
al die dingen die ook daadwerkelijk geleverd
worden door de SSHW. Bijvoorbeeld het
wassen van de ramen, het tuinonderhoud en de
huismeester (of complexbeheerder, zoals je
tegenwoordig moet zeggen). Op Droevendaal
worden sinds de nieuwbouw gas, water en
elektriciteit per barak afgerekend. Dat heeft
tot gevolg dat de totale huurprijs per barak
flink kan verschillen: de goedkoopste betaald
vaak twee of drie keer zo weinig als de duurste.
Je kunt jezelf dus een hoop geld besparen door
energiezuinige maatregelen te nemen. Op de
volgende pagina’s staan grafieken over de
voorschotbedragen die de verschillende
barakken moeten gaan betalen per 1 juli. Deze
zijn dus gebaseerd op het verbruik van
afgelopen jaar.
Voor de servicekosten betaal je altijd een
voorschot. Aan het eind van het jaar wordt dan
uitgerekend hoeveel je dat jaar daadwerkelijk
verbruikt hebt. Als je minder hebt verbruikt
dan ingeschat, krijg je geld terug. Anders moet
je nog een bedrag aan de SSHW betalen. Dit
jaar krijgen de meeste barakken geld terug!
In voorgaande jaren stuurde de SSHW een
afrekening van de servicekosten naar elke
barak. Dat doen ze dit jaar niet meer: de
hebben de gegevens digitaal op internet gezet.
Wil je weten wat je precies hebt verbruikt,
kijk dan op www.SSHW.nl.

de zolders en fietsenhokken niet meegeteld mogen
worden, dan betalen we nu al zo’n 77% van de
maximum redelijke huurprijs. Dat zou betekenen
dat wij geen huursverhoging van 4,5%, maar van
maximaal 3% mogen krijgen. Maar zoals gezegd:
dit is allemaal nog niet zeker. We doen heel hard
ons best om het allemaal precies uit te zoeken, en
tijdens de Droevendaalvergadering kunnen we er
zeker meer over vertellen. Meer informatie over
het puntensysteem kun je vinden op www.VROM.nl.

Huurharmonisatie

De enorme huurverhogingen staan niet op zichzelf.
Ze zijn onderdeel van het plan van de SSHW om
alle huren te harmoniseren. Nu is het percentage
kale huur in vergelijking het het puntensysteem
nog verschillend per complex. Op Rijnsteeg woon
je bijvoorbeeld relatief veel goedkoper dan op
Hoevestein. De SSHW heeft besloten dat dit
oneerlijk is, en wil deze huren gaan harmoniseren.
Dat betekent in de praktijk dat ze alle huren naar
80% van het maximum redelijke willen brengen.
Dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde, en

Wordt SSHW SAHW?
betekent voor veel kamers een forse
huurverhoging! De SSHW zegt het geld nodig te
hebben om te gaan investeren in nieuwbouw.
Nieuwbouw is volgens haar noodzakelijk vanwege
de toenemende studentenaantallen. Zij heeft het
dan met name over buitenlandse studenten. Kan
wel wezen, maar de SFO (de club van alle
‘burgemeesters’ bij elkaar) vind dat zij die
noodzaak eerst maar eens heel erg goed moet
onderbouwen. Mocht blijken dat nieuwbouw echt
noodzakelijk is, dan nog is het niet redelijk dat de
huidige huurders zo’n grote bijdrage aan deze
investeringen moeten leveren. Laat de SSHW ook
eens aankloppen bij de Universiteit en bij andere
Woningbouwcooperaties!

Kale huur: klopt dat allemaal wel?

De kale huur is een vergoeding voor het gebruik
van de woonruimte. Landelijk bestaat er een
puntensysteem waarmee je kunt bepalen wat
je maximaal aan huur mag betalen. Dit is onder
andere gebaseerd op de grootte van je kamer
en de hoeveelheid gemeenschappelijke
voorzieningen. Zoals je hebt kunnen zien in het
overzicht wat de SSHW bijgesloten had bij de
aankondiging van de huursverhogingen, betalen
we nu op Droevendaal 63,45% van wat een
maximaal redelijke huurprijs zou zijn. Althans:
dat vindt de SSHW. Deze huurprijs is
gebaseerd op een kameroppervlakte van 17
viekante meter. Daarbij hebben ze de
oppervlakte van de zoldertjes meegerekend!
Op het moment zijn we nog aan het uitzoeken
of dat wel mag. Ook hebben we er twijfels bij
of de fietsenhokken wel meegenomen mogen
worden in het puntensysteem. Als het zo is dat

Aktie!!!

De aangekondigde huurharmonisatie gaat al per 1
julie aanstaande in. Dat betekent niet dat alle
huidige huurders meteen 80% moeten gaan
betalen. Dat mag gelukkig niet van de wet. Het
betekent wel dat alle nieuwe huurders meteen dat
bedrag moeten gaan betalen. Dus ook als je wilt
doorverhuizen binnen de SSHW, al is het maar
binnen je barak, dan ga je meteen die hoge
huurprijs betalen. Bovendien zal de SSHW elk jaar
het maximaal toegestane huurverhogingspercentage toepassen, net zolang tot je op die 80%

>>>>>
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zit. Dus ook huidige huurders hebben met deze
maatregelen te maken! Uit protest tegen deze
huurharmonisatieplannen van de SSHW is er op
dinsdag 11 mei vanaf 7.00uur ’s ochtends een
sleep-in gehouden voor het SSHW-kantoor. Zo’n
150 SSHW-huurders waren bereid zo vroeg hun
bed uit te komen om de ingangen van het kantoor
te bezetten. Daaronder waren een heleboel
Droevendalers: super! Tot een uur of 9 heeft de
overgrote meerderheid van het SSHW-personeel
buiten moeten staan. Zoveel protest kwam voor
hen als een grote verrassing! Ook zijn er in de
dagen daarna nog zo’n 1600 handtekeningen
opgehaald tegen de plannen van de SSHW.

En nu?

De actie heeft zelfs landelijke pers gehaald: de Spits en de Metro. Naar aanleiding van de actie zijn
zelfs kamervragen gesteld door de PvdA. Ook GroenLinks heeft onlangs kamervragen gesteld over
huisvestingsproblematiek. Maar wat dat allemaal concreet voor ons gaat betekenen moeten we nog
afwachten. We houden je op de hoogte!
Anita (51)

Persbericht:

Van de stoep tot in de Tweede Kamer
Het studentenprotest tegen het asociale huurbeleid heeft het van de stoep van de SSHW tot in de
Tweede Kamer geschopt! Er was volop aandacht voor de sleep-in, tot in de landelijke pers aan toe.
Leden van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA hebben naar aanleiding van de actie inmiddels schriftelijk
vragen gesteld aan Minister Dekker van VROM. Het wachten is nu op reactie, of beter: actie van de
SSHW De eerste SSHW-medewerkers die dinsdagochtend vroeg bij kantoor arriveerden keken vreemd
op, toen ze de toegang tot het gebouw geblokkeerd vonden door zo’n 50 studenten die in slaapzakken
voor de deur lagen. Medewerkers die later kwamen werden door hun kleumende collega’s ontvangen
met het nieuws dat de groep inmiddels gegroeid was tot zo’n 150 man.
Tijdens de gehele actie was er verschillende pers aanwezig, waaronder Omroep Gelderland, die het
geheel live volgende voor de radio en ‘s avonds een verslag met TV-beelden uitzond. Woensdag was er
een kort verslag in SpitS! en Metro, naast de uitgebreide artikelen in de Gelderlander en op de voorkant
van de Stad Wageningen. Hiermee zijn ook enkele kamerleden van PvdA bereikt, die inmiddels
schriftelijke vragen hebben gesteld aan Minister Dekker, om te achterhalen hoe het kan gebeuren dat
investeringskosten zomaar afgeschoven
worden op de huurders.
Met de actie, georganiseerd door SFO, WSO en ISP wilden de studenten duidelijk maken dat het
nieuwe huurbeleid van de SSHW onbetaalbaar is voor huurders. Het is een asociaal beleid, getuige het
bordje “SAHW”, dat een actievoerende student voor de gelegenheid over de oorspronkelijke afkorting
had geplakt. Ook waren er spandoeken met slogans als Investeren? Betaal het lekker zelf! en Need
some money? We don’t have it! waarmee werd gewezen op het feit dat als de SSHW wil investeren, zij
de kosten daarvan niet zomaar op de huurders af kan schuiven. Er zijn voldoende alternatieven, die
eerst maar eens zeer goed bekeken moeten worden. Jan Harkema, adjunct-directeur van de SSHW,
gaf uiteindelijk nog een korte toelichting waarin hij toezegde met de universiteit en de gemeente
Wageningen te gaan kijken naar alternatieven.
Ter afsluiting van de actie vertrok de groep naar het hoofdgebouw om ook hen op hun
verantwoordelijkheid in het betaalbaar houden van huren te wijzen. Bij afwezigheid van de Rector, gaf
Paul Deneer, verantwoordelijk voor Studentenzaken, aan dat zij nog niets van deze huurverhogingen
zouden weten, maar deze zeker zouden aankaarten bij de SSHW. Ondanks al deze aandacht en vragen
aan de minister zijn de studenten nog
niet helemaal gerust. Zeker niet door het slappe antwoord van de universiteit. De druk is dan ook niet
van de ketel en verdere acties zijn in beraad.
Droevendalia no. 59 (mei 2004)
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“Echt? Verbruiken wij zoveel elektriciteit? Geen idee waar dat aan
ligt. Tja, we hebben een tosti-ijzer en de waterpomp natuurlijk, maar
die heeft iedereen. En wij hebben ook geen wietplantages. We eten
wel erg lekker en zijn wel heel schoon. Vooral de vrouwen: die wassen
elke onderbroek apart op 90 graden! Er staan wel een paar computers
de hele dag aan. Misschien ligt het dan toch aan de jacuzzi en de
martelkelder. En we hebben onze barak beveiligd met een hek dat
onder stroom staat....’

Barak 87 verbruikt het meeste elektriciteit:

5,49

13,67

4,72

6,70

9,00

10,119,91
9,77

6,92

7,567,61

5,98

8,89
8,548,51

5,42

7,28
6,70

12,00 11,47

14,00

16,00

“Tja, wij hebben geen wietplantage. We gebruiken spaarlampen,
en doen consequent de lichten uit in ruimtes waar niemand is. En
we hebben geen computers de hele dag aanstaan. Ook hebben
we maar één koelkast, maar die is wel heel groot en oud, dus niet
zo energiezuinig. En veel mensen hier gaan vaak op vakantie, dat
scheelt natuurlijk ook. We zitten ook altijd samen in de keuken.”

barak 65 verbruikt het minste elektriciteit:

voorschotbedragen elektriciteit per bewoner per maand juli 2004 - juli 2005
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“Karin doucht niet veel en let ook heel streng op het waterverbruik
van haar baraksgenoten. Onze wasmachine is ook wel veel stuk
geweest afgelopen jaar. Maar of het daar aan zal liggen? Hij heeft
ook wel eens helemaal vol met water gestaan! Gas verbruiken we
best wel veel: dat komt omdat we vaak de oven aanzetten in plaats
van de verwarming.”

Barak 35 verbruikt het minste water:

4,09
3,91

Iedereen behalve Sander: “Dat komt ongetwijfeld door het
zwembad!” Sander: “Welnee, dat zwembad daar zit echt niet
zoveel water in hoor. Daar is in totaal maar 15 kuub ingegaan, ik
heb het maar twee keer gevuld. Nee, het ligt aan de noodrunners,
het renclubje van Floor. Die komen hier vaak op bezoek, en gaan
dan allemaal douchen. We krijgen zowiezo veel bezoek dat ook
komt douchen hier. Voortaan moet alle visite een eigen emmertje
water meenemen!”
5,96
5,84
5,78

Barak 41 verbruikt het meeste water:

voorschotbedragen water per bewoner per maand juli 2004 - juli 2005
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“Hoe het komt dat wij zoveel gas verbruiken? Frank! Frank heeft
’s winters altijd zijn verwarming vol open staan, net zoals zijn
raam. En ja, ons verwarmde varkenshok is niet zo goed geisoleerd
natuurlijk. Koken doen we niet zoveel, dus dat kan het niet zijn.
We zijn wel de schoonste barak van Droevendaal: we douchen
erg veel. Mieke zelfs één keer in de twee weken!”

barak 53 verbruikt het meeste gas:

29,45

25,08

17,58

19,97

22,43

25,75

29,90

“We hebben ook allemaal wel veel truien aan in de winter. Griette
draagt zelfs drie truien, een das en een fleece over elkaar heen!
Wie het eerste de verwarming aandoet in de winter moet een
taart bakken. En we douchen altijd samen (maar dat mocht
eigenlijk niet opgeschreven worden). Tot voor kort douchte
Danielle zich ook wel erg weinig, maar daar hebben wij toch maar
wat van gezegd!”

Barak 91 verbruikt het minste gas:

voorschotbedragen gas per bewoner per maand juli 2004 - juli 2005

Baby in de barak
Op vrijdag 23 april is er rond 12 uur ‘s
middags bij ons op 37 een babytje geboren.

Naam: Samuel
Geslacht: mannelijk
Gewicht: 3.315 kg
Lengte: 53 cm
Ouders: Anne en Tom, ’37

Wij (de huisgenoten) hadden de buik van Anne
al maandenlang zien groeien tot haast
onvoorstelbare omvang. Verder zagen we hoe
er voorbereidingen getroffen werden: het bed verhoogd, babykleertjes klaargelegd, afspraken met
de kraamzorg en alles wat er verder bijhoort. We kregen ook mee hoe Anne en Tom ernaar toe
leefden: we hebben gepraat over de technische aspecten van het baren en de veranderingen van haar
lichaam, mochten voelen hoe ‘het’ zat te trappen in haar buik, en we hebben met hun gefilosofeerd zoals huisgenoten dat plegen te doen - over hoe het is en wat het je doet om een kindje te krijgen.
Van de bevalling zelf hebben we niets gemerkt. We hoorden later dat het ‘s ochtends heel vroeg
begonnen was, en dat alles eigenlijk gelopen was zoals het hoort te lopen (afgezien van een kort
bezoek aan het ziekenhuis om eea. te hechten): een stevige krachtsinspanning maar met een mooi
resultaat. En inderdaad, alles aan het kindje is onvoorstelbaar klein. De rest van de betreffende
vrijdag moesten we steeds de telefoon opnemen (en soms afwimpelen) en kwam er wat directe familie
langs. Bijvoorbeeld een luier verschonen is blijkbaar zó interessant dat de hele familie daar letterlijk
boven hing. De ouders zelf waren moe maar gelukkig; vooral Anne leek ‘s avonds nog in een soort
endorfine-roes te verkeren, toen ze voorzichtig wat met ons mee at.

En daarna?

Een kraamverzorgster kwam gedurende 8 dagen ondersteunend werk verrichten, zoals aan één kant
de douche en WC poetsen. Een keurige vrouw in een wit uniform. Onwillekeurig ga je je dan toch een
beetje schamen over hoe je keuken eruit ziet, hoewel ze heel gezellig was en vertelde dat ze wel vaker
in studentenhuizen werkt. We leerden ook wat van haar (ze vertelde graag): dat baby’s op verschillende
manieren kunnen huilen, dat ze hun hoofd nog niet kunnen optillen, dat je beter geen katten in de buurt
van de wieg kunt hebben enz.
Het huilen van de baby is onmiskenbaar maar in de praktijk voor ons niet storend (dat schijnt erger te
worden als ‘ie wat meer groeit). Wel is de wasmachine erg vaak bezet, en begint er een onmiskenbare
luierlucht in het huis te komen. De baby komt nu ook regelmatig in de woonkamer of buiten in de tuin.
Familieleden blijven langskomen, en worden bijna een onderdeel van de huishouding. Zo hebben de
ouders van Anne een keer voor ons gekookt. Ook beginnen nu de diverse vrienden te komen, gemiddeld
genomen blijken vooral bezoekende meisjes nogal frut- en knuffelneigingen richting de baby te hebben.
Over een paar dagen gaan ze met zijn drieen verhuizen naar een Centraal Wonen appartement, om van
daaruit een kind groot te brengen en tegelijkertijd hun respectivelijke studies af te maken. Ik denk
dat we ze gaan missen. Het voelt ergens toch een beetje als ‘onze’ baby.
De huisgenoten van ’37, 6 mei 2004.

N.B. Samuel heeft van Droevendaal een uniek Droevendaal-T-shirtje gekregen. Het is een rood shirtje
met capuchon, door Fransel (107) en Karin (35) bedrukt met verschillende kleine Droevendaallogo’s.
Hij zal het waarschijnlijk aankunnen wanneer hij vier maanden oud is.
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Nieuws van Ekologische Tuinderij
‘De Goudsbloem’
Hallo Droevendalers,

Hoe gaat het daar bij jullie? Bij ons zit de sfeer er goed in. Hoe kan het ook anders met
het voor de tuin prima weer. We zijn erg content over de samenwerking met de abonnees
op Droef. In het bijzonder willen wij Koen (onze coordinator/troubleshooter voor
Droef) en Joris (de man die de logistiek op Droef op onnavolgbare wijze regelt) hartelijk
danken voor hun tomeloze inzet. We vinden het leuk door de redactie uitgenodigd te
zijn een artikel voor de Droevendalia te schrijven.

Excursie naar de Goudsbloem

Op de droefavond van afgelopen december is de vraag gesteld of het mogelijk is met een
groep van Droef een bezoek te brengen aan de tuin. Door ons is toen aangegeven dat we dit
een leuk idee vinden en jullie graag willen ontvangen. Als trotse tuinders bieden wij jullie in
samenwerking met Koen de gelegenheid om medio juni a.s.bij ons op excursie te komen. Het
programma is nog niet helemaal definitief maar bestaat in ieder geval uit een rondleiding,
info over biologische landbouw en als het weer meewerkt voor de liefhebbers uit meehelpen
op de tuin. Voor meer informatie omtrent de exacte datum en tijden en aanmelding meld je
bij Koen (105).

Het land

Door het mooie weer van de laatste weken hebben we een goede start van het nieuwe
teeltseizoen kunnen maken. De grond was goed te bewerken. Het klaarleggen van de planten zaaibedden ging als een tierelier. Ook hebben we al veel plezier gehad van onze nieuwe
slaplantmachine. Hierdoor kunnen we enerzijds mensvriendelijker planten en anderzijds komen
de plantjes op precies de goede afstanden van elkaar in de bedden terecht. Op dit moment hebben we
buiten de volgende groenten geplant: allerlei slasoorten; zoals rode en groene eikebladsla, rode en
groene bataviasla, lollo rossa en lollo bionda, kropsla, ijsbergsla, andijvie, lente-uitjes, knolvenkel,
bleekselderij, bloemkool, broccoli, courgettes, bosbietjes,wilde spinazie en krulandijvie. Ook zijn de
raja’s gepoot, de pompoen en en suikermais gezaaid en de eerste boontjes gelegd. Je ziet het seizoen
komt goed op gang.

De tunnelkassen

De eerste groenten uit de tunnelkassen zijn al weer geoogst. Zo hebben we jullie kunnen laten genieten
van diverse slasoorten, wilde spinazie en krulandijvie in het groentepakket. Deze week is de eerste
spitskool oogstklaar. De capucijners en peulen zijn goed opgekomen en staan gemiddeld 40 cm hoog.
De lente-uitjes zijn goed aangeslagen. Dit geldt ook voor de kruiden zoals de basilicum, koriander,
dille, bieslook en peterselie. En niet te vergeten de courgettes hebben het ook prima naar hun zin

De mensen op de tuin

Dit jaar is er een enthousiaste groep mensen. Naast Giel en Tom (hij werkt sinds mei 2003
bij ons) bestaat de groep uit Floris, Martin (uit Wageningen) en Roland (stagiair uit Cameroen
die studeert aan de HAS Larenstein). Half mei komen daar nog bij: Maria (van
Warmonderhof), Ananto (een van onze afhaalpunthouders) en Jelle (zoon van een van onze
afhaalpunthouders).

Open dag

Mochten sommige van jullie verhinderd zijn op de dag dat de Doefexcursie
plaatsvindt dan bestaat er nog een mogelijkheid met de praktijk van onze
tuin kennis te maken. Op zondag 20 juni a.s.ben je welkom op onze open
dag vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur. Ad en Giel verzorgen rondleidingen,
Henk de Dreu komt onze schapen scheren, Tom gaat piano spelen, Loes
(zij werkt op de boerenmarkt in Utrecht ) en vriendin Geertje gaan
een ieder die dat wil, schminken. Dan is er een presentatie en ook verkoop van
allerlei kookattributen van de winkel Koken & Zo uit Tiel. Tevens verkoop van
groenten, fruit, kruiden, aardappels, olijfolie, sappen en wijn.

17

Droevendalia no. 59 (mei 2004)

(ingezonden mededelingen)
Hallo bio-smullerzzz,
De ooievaar heeft het op Droef naar z’n zin en blijft nog even rondcirkelen. Op maandag 14 juni neemt
ie ons allemaal op de vleugels en voert ons mee richting de Betuwe, naar Buren, naar de Goudsbloem.
Aha, inderdaad, ‘back to the roots’ van de groentepakketten, lang verwacht, reeds lang aangekondigd,
en nu komt het ervan! Tegen half juni staan de Goudsbloemse tuinen in hun volle glorie en net op dat
moment krijgen wij een VIP-tour op het tuinderbedrijf. We kijken rond, we vragen honderduit, we
zetten de discussie van vorige keer verder, en desgewenst steken we de handen uit mouwen. De zon
zal stralen, het zweet zal gutsen, het zal een deugddoende dag worden. Voor
maandag 14 juni werd gekozen omdat het een maandag is [Ad en Karin hebben
een zeer sterke preferentie voor een maandag of dinsdag], omdat de tuinen dan
vol staan, en omdat het mooi weer zal zijn. Er moet al een hele storm van protest
opsteken eer we deze datum verleggen [inclusief smeulend asfalt, de truc met
de baksteen en m’n raam, het nu al rooien van mijn aardappelen].
Maak het kenbaar aan je baraksgenoten & zorg dat jullie d’er zijn! Inschrijven
kan bij Koen op 105 of via koen@jnm.be. We gaan er heen met fiets of auto, dan
bekijken we later wel. Enkel voor gecertificeerde Droefse Goudsbloemabonneehouders! Nog geen abonnee en je wil toch mee? Wel, neem dan maar snel
een proefpakket of kom op de proppen met een heel goed excuus waar ik van
smelt!
Dus even bij mij opgeven en we zien elkaar op maandag 14 juni!
Koen (105)
de Belg tussen boer en barak
PS Niet te vergeten: naast het groentepakket in verschillende maten zijn er
ook fruitpakketten (voor jezelf of de barak) en kan je extra bestellingen
doen van aardappelen, uien en kastanjechampi’s. Tijdens de zomermaanden
kan je probleemloos terugschakelen naar een kleiner (of geen) pakket. Niet
echt boervriendelijk, maar alles beter dan eten moet weggooien. Laat dit
weten voor dinsdag aan goudsbloem@tiscali.nl. Voor allerhande vragen, neem
contact op met Koen of met de Goudsbloem (goudsbloem@tiscali.nl).
Hallo lieve Droevendalers en anderen die ons gesteund hebben met onze
geld inzamel actie voor het dorpje Hullenahally; in totaal hebben we ruim
600 euro opgehaald!!! Het geld gaat naar een zogenaamde “women’s self help
group”, en kan dan geleend worden door de leden tegen geen of weinig rente.
Ik heb gezien hoe die groepen werken en het is een heel mooi systeem, omdat
gebrek aan investeringskapitaal voor de meeste dorpelingen een grote drempel
is om nieuwe activiteiten te beginnen. Na de moeilijke tijd die ze achter de rug
hebben zullen ze dit geld goed kunnen gebruiken. Ik wil jullie daarom, ook
namens de mensen naar wie we het geld gaan sturen, bij deze heel erg bedanken
voor jullie bijdrage en tot ziens bij de volgende actie!!
Groetjes Madeleen

Oud-Droevendalers starten biologische bezorgservice!
De Streekexpresse brengt biologische producten uit de directe omgeving aan huis. Op
www.streekexpresse.nl kun je bestellen uit ons brede assortiment streekproducten. Vrijdag krijg je
de producten bezorgd. We hebben o.a. vers brood, zuivel, kaas, wijn, en de groenten worden geoogst
op de dag van bezorging. We verkopen ook het
nieuwe Wageningse Tripel, gemaakt van gerst
van de Eng.
In de omgeving van Wageningen worden veel
kwalitatief goede producten gemaakt. Wij
bundelen dit assortiment en maken het
toegankelijker. De lokale producenten worden
op deze manier gestimuleerd. Kijk uit naar onze
knaloranje bus! Als je meer info wil kun je ons
bellen of mailen.
Laura Jonker en Wessel Jansen 06- 4212 4088
info@streekexpresse.nl
Droevendalia no. 59 (mei 2004)
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(Mededelingen van het Dagelijks Woonbestuur)
samenstelling van het Dagelijks Woonbestuur (DWB)

Het Dagelijks Woonbestuur (DWB) is een erg gezellig clubje mensen dat eens in de drie weken vergadert
over het reilen en zeilen op Droevendaal. Het bestaat uit diverse actieve Droevendalers die het leuk
vinden zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dit jaar zijn Willeke (103) en Hester (101) met hun
activiteiten voor het Dagelijks Woonbestuur gestopt. Fleur (47) en Maarten (107) hebben Willeke’s
taken overgenomen in het DWB: zij vertegenwoordigen nu de algemene barakscommissie. Maarten
(45) wil ook graag in het DWB plaats nemen als algemeen lid. Zoals je wel zult weten is Manon (39)
sinds 21 maart geen burgemeester meer. Luc (37) heeft aangeboden haar op te volgen per 1 juli.
Omdat Anita (51) ook wil stoppen met haar burgemeesterstaken per 1 september, wordt er nog gezocht
naar iemand die samen met Luc het duo-burgemeesterschap op zich wil nemen. Omdat het Dagelijks
Woonbestuur een onderdeel is van de officiele participatiestructuur van de SSHW, moet de
Droevendaalvergadering de benoeming van deze mensen officieel goedkeuren. Dat zal gebeuren op de
vergadering van woensdag 26 mei.
Met jullie instemming zal het DWB dan de volgende samenstelling hebben:
Burgemeester: Anita (51) en Luc (37, per 1 juli 2004)
Penningmeester: Bjorn (51)
Vertegenwoordigers van de groengroep: Arnoud (35) en Joris (103)
Vertegenwoordigers van de algemene barak: Fleur (47) en Maarten (107)
Algemeen lid: Maarten (45)

Droefgrasmaaier
Het DWB heeft afgelopen winter een grasmaaier voor Droevendaal gekocht,
naar aanleiding van het enthousiaste gebruik van de electrische grasmaaier
van Barak 101. Vanaf eind Maart is de grasmaaier al in gebruik. Meerdere
barakken hebben het inmiddels al uitgeprobeerd, naar tevredenheid geloof ik!
De maaier staat in het fietsenhok, aan de kant van Barak 33. De sleutel van het
slot, verlengsnoer en opvangbak kun je ophalen bij Barak 33. Aan hen betaal je
ook per maaibeurt 1 euro, in verband met kosten voor de messen, reparaties
enzo en schrijf je op welke barak de maaier leent.
En dan natuurlijk nog vooral veel maaiplezier gewenst!

Internationale studenten op Droevendaal!

Internationale studenten konden op Droevendaal alleen maar een onderhuurkamer krijgen,
nooit een vaste. Tijdens de vorige Droevendaalvergadering is beloofd dat we hard ons best
zouden doen om ervoor te zorgen dat ook internationale studenten op Droevendaal kunnen
wonen. Na overleg met de SSHW is dit inmiddels geregeld, al zijn er wel een aantal voorwaarden
aan verbonden.
De regels

Internationale studenten mogen op Droevendaal komen wonen als ze minimaal een half jaar bij de
SSHW wonen. Dit is omdat Nederlanders ook eerst een half jaar op de wachtlijst moeten staan voordat
ze op Droevendaal terecht kunnen. Internationale studenten mogen niet op de wachtlijst van de SSHW,
hoewel de Droevendaalvergadering heeft uitgesproken dat wel graag te willen. Het bestand aan kamers
voor Nederlandse en internationale studenten houdt de SSHW strikt gescheiden. Alle kamers voor
internationale studenten zijn gemeubileerd. Op Droevendaal zijn er eigenlijk alleen kamers voor
Nederlandse studenten, en de SSHW wil voorkomen dat internationale studenten teveel beslag leggen
op het kamerbestand voor Nederlandse studenten. Daarom mag er voorlopig ook maar één internationale
student per barak een kamer huren. Als je een internationale student wilt op je barak: zul je die dus
zelf moeten vinden.

En Verder

De SSHW heeft beloofd nog een brief te verspreiden onder alle barakken om dit alles uit te leggen.
Internationale studenten kunnen echter al wel per direct op Droevendaal terecht! Er is afgesproken
om dit beleid na een jaar te evalueren. Misschien dat het aantal internationale studenten per barak dan
alsnog omhoog kan!
Anita (51)
19
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Droefvergadering woensdag 28 januari 2004
Aanwezig: Anita (voorzitter, 51), Willeke (103), Björn (51), Chris (35, notulen), Hester(101), Arnoud
(33), Manon (39), Evert (87), Fransel (107), Karin (35), Lavinder (89), Sitske (43), Lisette (105),
Ronald (79), Fleur (47), Joris (103), Koen (105), Onno (43) en in het midden aan een draadje ‘Aranae’
(77).

1. Opening 20:20
2. Mededelingen
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Willeke vertelt dat de Grote Gezamelijke Zaadbestelling dit jaar weer bij de Bolster geregeld
wordt, er komt een brief in de bus zodra het teeltplan van de Goudsbloem binnen is zodat de
barakken met een groenteabonnement kunnen voorkomen dat ze precies hetzelfde in hun
groentepakket vinden als in de moestuin.
Arnoud meldt dat er ook aan mest gewerkt wordt, hulp welkom.
Anita deelt mede dat de website nu door Ieme (69) beheerd wordt. (dat is nu Bram van 31,
AJ)
Het archief van Droevendaal staat in het opberghok in de Algemene Barak. Meld je bij het
DWB als je er in wilt kijken. Mensen van de ABC hebben de sleutel.
Hester en Anita zoeken ideeën en vrijwilligers voor het lentefestival in het weekend van 21
maart. De vorige keer was dit opruimdag, taartwedstrijddag, Droevendalers van het jaardag, spelletjesdag .
Het DWB deelt mee dat namens Droef een kado is gegeven aan het baby’tje dat op het
woonwagenkamp geboren is.
Zoals in de Droevendalia vermeldt wordt gezocht naar iemand die een rechtszaak wil doen
tegen de SSHW omdat ze ons laten betalen voor de 25% van de stroom die vermist was in
2000. Op kosten van het DWB.
Er komt een elektrische grasmaaimachine voor heel Droef.
De kippen moeten weer op 15 maart in hun hok terug vanwege de moestuinen. 35 vraagt wie
een kip kwijt is want hun vrijgezelle haan Sjaak heeft een kippetje geschaakt. De kip blijkt
van 51 te zijn. Besloten wordt dat dit een mooi stel is en hun relatie wordt toegejuicht.

3. Vorige notulen
Er zijn helemaal geen opmerkingen over de vorige notulen.

4. Huismeester/SSHW
De huismeester was vandaag verhinderd dus vertelt Anita wat we moeten weten.
• De afdelingscontroles zijn weer terug. Gelet wordt op zaken als: is het opgeruimd, is het
schoon, werken de drangers, en in het bijzonder of de wand bij het zoldertje geopend is (mag
niet) en of er schimmel in de douche zit (ventileer en stook droog).
• De opmerkingen over de fixatie op schimmels in de douche rakelt het inmiddels vrij oude
probleem op dat er iets vernieuwd zou worden in de douche, maar dat dit nog steeds niet is
gebeurd. De reden blijkt te zijn dat de SSHW probeert dit te verhalen op de aannemer en die
vindt dit niet zijn zaak. Meldt schimmel bij de huismeester.
• De huismeester komt soms onaangekondigd op afdelingscontrole. De vergadering wijst
iedereen er op dat als dit om wat voor reden dan ook niet uitkomt je het recht hebt om te
vragen of hij een andere keer op afspraak terugkomt.
• De brandweer zal waarschijnlijk ook strenger gaan letten op vluchtwegen, de drangers, en
brandgevaarlijkheid van versierselen in de keuken. Daarom worden de regels aangescherpt
door de huismeester. Verwacht wordt ook dat ze willen dat er 1 meter rond de barak vrij is
om weg te kunnen rennen.
Het Dagelijks Woonbestuur wil het ook graag horen als je een van deze problemen hebt:
- schimmel in de douche of elders
- een loszittende deurpost bij de voordeur
- verzakte dakgoot
- verstopte regenwaterfilters (te merken doordat na een stortbui de tank toch niet vol loopt)
Droevendalia no. 59 (mei 2004)
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En zo zijn we bij het onderwerp regenwaterfilters (in de regenpijpen, voor het regenwatersysteem)
. Je mag ze niet zelf schoonmaken maar de manier waarop het nu 2x per jaar door schoonmakers van
de SSHW gebeurt is kennelijk niet goed. Waarschijnlijk poetsen ze het filter zelf, dat snel dichtgroeit
met alg, niet. Er zal een brief gestuurd worden aan de SSHW met voorstellen om dit te verbeteren,
misschien door een hogere frequentie.
De koffiebarak meldt stinkende was, mogelijk door bacteriën in de tank. Zij moeten dit zelf melden
bij de huismeester.

5. Groene stroom

zie het stuk in de Droevendalia: er is niets aan toe te voegen en er zijn geen vragen over.

6. SFO

Elke studentenflat is vertegenwoordigd in de SFO (Stichting Flat Overleg). De SFO is nu erg aktief
met de problemen met de VOIP (Voice over IP) telefoons. (zie Droevendalia).

7. Doelgroepenbeleid

De SFO is het in principe wel eens met het doelgroepenbeleid (dus dat mensen die daarbuiten vallen
uit hun kamer worden gewerkt, zoals nu een groep langer afgestudeerden en 30-plussers). Onze
burgemeesters zijn het daar niet mee eens. Zij denken dat het om ongeveer 10 mensen gaat op
Droef, en dat zijn doorgaans zeer gewaardeerde huisgenoten (ahem! - notulist). Het lijkt meer een
probleem te zijn op de Marijkeweg en de Haarweg. De vergadering discussieert hierover, en besluit
dat het goed is als Anita een brief stuurt als signaal. Er wordt dringend verzocht om in de brief een
verzoek op te nemen dat er voor de mensen die nu al op Droevendaal wonen een uitzondering gemaakt
wordt: zij moeten op Droevendaal kunnen blijven wonen! Er is vaak geen gelijkwaardige woonruimte te
vinden (woongroepen, tuin). Hopelijk gaat de SSHW dit opnemen met de Woningstichting. Die stichting
gaat juist nu veel saneren (lees: slopen) in de sector waar wij naar door zouden kunnen doorstromen.
Qua doelgroepenbeleid moet de regeling voor werkende jongeren eerlijker worden. Mensen zonder
een urencontract bijvoorbeeld kunnen niet aan de norm voldoen hoewel ze vaak wel genoeg uren per
week werken.

8. Buitenlandse studenten op Droevendaal

De SSHW weigert niet-Belgische internationale studenten toe te laten op Droef, ook als een barak
ze voordraagt. Die mensen hoeven geen gemeubileerde kamers dus dat moet toch geen probleem
zijn? De vergadering stemt er mee in dat het mogelijk moet zijn dat ook deze mensen gekozen kunnen
worden via het normale coöptatiesysteem.

9. De groengroep vertelt dat ze veel gedaan hebben.
•

•
•

•

Er een leerzame discussie over vernieuwing van het groenplan. Zie hiervoor (binnenkort) de
website! Ja echt, www.droevendaal.nl
Binnenkort zal de houtwal bij 61 gesnoeid worden.
De groencommissie heeft ingestemd met een nieuw contract met de hovenier, iets duurder
maar de •3,50 per persoon per maand is nog altijd minder dan de •5,00 die het in andere
complexen kost. De hoveniers gaan de grote grasvelden en de bermen maaien en de verzakte
paden herstellen. Wij blijven zelf hakken en zagen. Voor de mensen die dit in de toekomst
lezen: afgelopen zaterdag hebben een mens of 11 alle wilgen geknot en de takken verwerkt in
houtrillen achter 107 t/m 101.
Het DWB maakt een poster waarop je kunt zien welke planten echt lastig zijn en die ze dus
graag bestreden zien en hoe dat moet (bereklauw, zuring en de japanse duizendknoop). Op de
poster komt ook te staan welk deel rond je barak van de barak is en welk deel algemeen.

De groengroep zoekt trouwens ook naar nieuw bloed, zowel in de groengroep (praktisch werk) als in
de groencommissie (plannen, overleg met SSHW en hoveniers).

>>>>>
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Koen verzoekt om je groenafval dat je op een gemeenschappelijke groenhoop gooit MIDDEN OP DE
HOOP te gooien en niet ernaast. Deze hopen zijn voor dingen die je niet op je eigen composthoop kunt
hebben. Denk aan wortels van hardnekkig onkruid, grote hopen gras en grotere hoeveelheden
kippenstront. Ze zijn te vinden tussen 37 en 107 (buitenbocht), tussen 37 en 39 (buitenbocht),
tussen 57 en 59 en tussen 33 en 67.

10. Droeffeest
Er is goed winst gedraaid en er worden in elk geval 1000 herbruikbare plastic bekers voor gekocht.
Het glas is toch niet fijn zo buiten. Mogelijk worden ook nog plastic muntjes aangeschaft.
Alle mensen die de vorige keer hielpen, waaronder de tappers van De Overkant worden nog eens heel
erg bedankt. Mensen die willen helpen met het volgende feest zijn heel welkom en kunnen contact
opnemen met het DWB. Het DWB neemt zich nu voor om een vergunning aan te vragen zodra de
commissie een datum geprikt heeft. Hou voor de zekerheid de derde zaterdag in september vrij!

11. Algemene Barak
Er zijn wat bestuurswijzigingen: Lisette (105) doet nu de penningen, Ieme (69) is secretaris en Jeroen
zit in de Axiecommissie, die activiteiten zal organiseren voor heel Droef. De axiecommissie wordt
geleid door een bestuurslid: nu is dat Ieme (69). Patricia en Merijn vertrekken. Er zijn nu 5
bestuursleden en de axiecommissie. Het bestuur heeft wel regelmatig plek voor nieuwe
enthousiastelingen!
Hoewel eerst meedenkend, wil de SSHW niet meer meewerken aan ‘het kwartje’ voor de Algemene
Barak, dat we ze hadden gevraagd om in te houden van ieders schoonmaakkosten. Hier wordt nog over
onderhandeld.
De begroting 2004 is nog niet af, maar zal rondgebracht worden als die (concept) af is, zodat je toch
commentaar kunt geven.
Wil je de AB reserveren dan moet je nu bij Fleur (47) zijn. Zie het bord voor de bezette data. Ook de
agenda op de website wordt bijgehouden.

12. Parkeerbeleid
De SSHW en de gemeente schieten niet op wat betreft de parkeerstrook bij de ingang. We willen
niet opnieuw discussiëren over de parkeerruimte bij 37: dat is al zo vaak besloten dat we die niet open
willen stellen! Bij het ongeluk van 37 zijn echter wel de paaltjes platgereden, maar de SSHW wil dit
pas regelen als de betaling rond is. Arnoud zal overleggen met de huismeester of er een houtril voor
mag komen.
Parkeren gaat vrij goed op een stuk of 3 notoire foutparkeerders na. Ook bezoekers moet duidelijk
gemaakt worden dat ze niet in de berm moeten parkeren, er komen parkeerverbodsborden.
Er zijn paaltjes gekomen in de berm bij barakken die daar zelf om gevraagd hebben. De paaltjes zij
zo geplaatst dat de auto wel geparkeerd kan worden maar dat er niet door de berm ingehaald kan
worden. Het resultaat kun je nu al duidelijk zien: bij barakken die niet meededen is de berm
kapotgereden en elders niet. Er zijn paaltjes verwijderd bij 39 en 99. Die bij 99 is al teruggeplaatst.
Er wordt voorgesteld om reflectoren op de paaltjes te monteren ivm schade aan auto’s. Arnoud legt
uit dat de paaltjes al expres hoger zijn dan de bumper om schade te beperken. Maar er zijn toch
zorgen hierover voor als het gras hoog is. Arnoud waarschuwt dat reflectoren kapot kunnen gaan of
verkeerd teruggeplaatst als de paaltjes bij het maaien de grond uit en weer in gaan. Er wordt daarom
reflecterende verf rondom gesuggereerd.
Het DWB besluit hier wat aan te doen.
Iemand wijst er ook op dat er geparkeerd wordt in de buitenbocht voor 49/55 (bij het kippenhok van
35), en dat hier lastig langs te rijden is. Beter niet doen dus!
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13. Burgemeesters zoeken burgemeesters
Manon wil na heel lang een hele goeie co-burgemeester geweest te zijn die taak neerleggen tijdens
het lentefestival (weekend van 21 maart). Omdat co-burgemeester Anita in september ook wil stoppen
en het burgemeesterschap liever niet in haar eentje op zich wil nemen, is het handig als er één of
twee nieuwe burgemeester(s) kom(t/en).

14. Rondvraag
•
•
•
•

•

Men vond de Droevendalia die Lisette (105) en Anita (51) gemaakt hadden mooi (instemming)
en er wordt redactie gezocht voor de volgende. Als mensen willen mag hij trouwens best
vaker uitkomen.
Manon zoekt video’s over Droef. Ze wordt verwezen naar Chris van 35 en Onno (43).
Fransel vraagt of bij meer mensen de deurpost loszit. Ja, zegt 95.
Evert wil even zeiken (zijn eigen woorden) over de werkmannen die zomaar het huis
binnenlopen, zoals pas bij het onderhoud aan de boiler. Dit was pas de avond tevoren met een
briefje in de brievenbus gemeld. Te laat. Werklieden mogen dit wel doen voor de algemene
ruimten, als ze eerst aangebeld hebben, maar nooit in je eigen kamer. Klagen over dit gedrag
is zeker zinvol.
Sitske (43) De posteractie tegen ‘meer mensen op 1 kamer’, waarbij mensen zomaar de
barak binnenstapten en een poster opprikten was echt fout. Ook wel vaag qua punaises in de
muur trouwens.

15. Sluiting: 10:15.
Sneeuwballen.

Heb jij last van:
Verstopte filters
Lekkende buizen
Schimmelende muren
Haperende sloten
Of andere problemen met je barak?
Meld het bij het DWB!
Zo kunnen we zien of er
structurele problemen
zijn!

Plots stond ze daar te schitteren: de Paarse morgenster. Je vindt deze
zeldzame verschijning in de berm tussen 33 en de fietsstalling. In de
17de eeuw werd de morgenster geweekt voor zijn dikke vlezige wortel,
maar laat we onze handjes afhouden van dit prachtexemplaar. De bloem
opent zich al vroeg in de morgen en is tegen het middaguur alweer
gesloten. Het is een typische oude dijkplant die zich enkel kan vestigen
en afhaven bij een goed maaibeheer. Zijn we met het groenplan en het
weren van auto’s uit de berm op de goede weg op Droef? Deze
morgenster zegt van wel, zo lijkt het...
Koen (105)
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DROEVENDAALVERGADERING
WOENSDAG 26 mei, 20.00, ALGEMENE BARAK
Beste Droevendalers,
Er is weer veel gebeurd de afgelopen tijd. Huursverhogingen en actie zijn maar twee van die
dingen. Gelukkig zijn er ook leuke dingen te melden, zoals de verkiezing van een nieuwe
burgemeester. Luc (37) heeft zich kandidaat gesteld om Manon op te volgen. Tijd voor een
droevendaalvergadering dus. Omdat Anita ook stopt per 1 september, is Luc nog op zoek
naar een co-burgemeester. Iets voor jou? Er zal deze vergadering uitgebreid ingegaan worden
op de servicekosten en de komende huursverhogingen. Het Dagelijks Woonbestuur is druk
bezig deze zo laag mogelijk te laten worden. Meer informatie hierover volgt in de Droevendalia
en tijdens de vergadering. Komt dus allemaal! Elke barak hoort een vertegenwoordiger te
sturen. Kan er niemand, meld je dan even af bij iemand van het DWB. En kom op tijd, anders
wordt de koffie/thee koud!

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

opening
agenda
mededelingen
notulen vorige keer
mededelingen vanuit het DWB (o.a. internationale studenten op Droevendaal)
punten van de huismeester
veranderingen in het Dagelijks Woonbestuur (er zijn een aantal mensen weggegaan
en bijgekomen. Ook willen we Luc als nieuwe burgemeester kiezen.)
servicekosten (al je vragen over de servicekosten kun je hier stellen. Het liefst
van te voren even schriftelijk indienen bij Anita (51)
huurverhogingen (naast de servicekosten gaat ook de kale huurprijs gaat flink
omhoog. Anita en Christy (65) zijn druk bezig hier wat aan te doen. Tijdens de
vergadering praten we je helemaal bij)
SFO en SSHW (wat zijn zij momenteel aan het doen?)
algemene barak (de stand van zaken)
groengroep (de stand van zaken)
lentefestival (korte evaluatie)
droevendaalfeest
w.v.t.t.k.
rondvraag
sluiting
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