
Droevendalia: extra editie (maart 2004)

Officiele Droevendaalse Vrijheidsstaatcourant
maart 2004 verschijnt op het juiste moment[extra editie]

Deze korte extra editie van de droevendalia is bedoeld als een nieuwsflits, zodat je
weer helemaal op de hoogte bent van wat er speelt in ons mooie vrijheidsstaatje. Ook
de notulen van de afgelopen Droevendaalvergadering staan erin, zodat ook degenen die
er niet bij waren weer op de hoogte zijn van wat er besproken en besloten is. Veel
leesplezier en tot ziens op het lentefestival!!!

Kippen en konijnen
Vanaf 15 maart moeten de kippen weer naar binnen. Volgens de aloude droevendaalregels zijn kippen
die na die datum los rondlopen vogelvrij: mensen mogen er mee doen wat ze willen..... Ook konijnen
moeten in hun hokken, anders gaan de konijnen misschien wel vluchtwegen graven voor de kippen! De
laatste tijd veroorzaken konijnen erg veel overlast: zij graven zich in de hokken/rennen van andere
konijnen en eten alles in de tuin op.

Tips bij veelvoorkomende problemen:
Ratten en muizen

· Als je last hebt van ratten, kun je dat melden bij de
huismeester: die doet er dan wat aan

· Dierenvoer afgesloten bewaren
· Geen vlees op de composthoop
· Vuilniszakken pas buiten zetten op de dagen dat Henk

ze komt ophalen (maandag en donderdag) of buiten in
een afgesloten vuilnisbak zetten.

Schimmel in de douche
· Volgens de huismeester kun je schimmel in de

badkamer bestrijden door de verwarming aan te
zetten en het raampje open.

· Met behulp van een krukje of een trekker gaat het
badkamerraampje een stuk gemakkelijker open en
dicht!

Heb je ook deze of andere problemen in je barak? Meldt deze dan bij de
huismeester en bij het DWB. Zo kunnen we inventariseren of er structurele problemen
zijn!

Grasmaaier
Er is een grasmaaier aangeschaft door het Dagelijks Woonbestuur! Deze is voor het symbolische
bedrag van 1 euro per dag te leen. Hij staat op 33. Als je hem wilt lenen, moet je wel even je naam in
het schrift schrijven!

Videobanden
Wil iedereen die nog een stuk van Droevendaal op film heeft dit doorgeven aan Manon,
zodat zij een filmarchief voor Droevendaal kan maken! Op het anarchiefestival dat in
mei in Wageningen zal zijn, wil zij een filmavond over Droevendaal organiseren. Als je
een band hebt, mail dan naar bowies10@hotmail.com. Je krijgt je band terug!

Na ruim anderhalf jaar heel

actief te zijn geweest als

DWB-lid en ABC-voorzitter

houdt Willeke (103) ermee

op. Ontzettend bedankt
voor al je inzet Willeke!!!!
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Vacatures
Burgemeester: tijdens het Lentefestival zal Manon na anderhalf jaar afscheid nemen als
burgemeester. Anita zal er in september ook mee ophouden, en het zou fijn zijn als iemand nu
alvast Manons taken wil overnemen, zodat Anita het niet allemaal alleen hoeft te doen.

Groengroep: de groengroep zoekt zowel mensen die het leuk vinden om te overleggen over het
algemeen groen op Droevendaal met de SSHW, als mensen die het leuk vinden om het groen te
onderhouden. Meer informatie bij Arnoud (33)  en Joris (103).

Droevendaalfeest: vond jij het droevendaalfeest afgelopen september ook zo spetterend, of
vond je juist dat het veel beter kan? Spreek je organisatorische talent aan en help mee het nieuwe
feest te organiseren. Het lijkt nog vroeg, maar er moeten nu al een aantal dingen geregeld worden,
zoals een vergunning. Lijkt het je leuk, neem dan contact op met iemand van het DWB.

De algemene barakscommissie (ABC) zoekt nog een penningmeester. Heb je zin om de financien
van deze gezellige club te beheren, neem dan contact op met de nieuwe voorzitter Lisette (105).
Ook feestbeesten die het leuk vinden om activiteiten te organiseren kunnen contact met haar
opnemen.

Droevendalia: redacteurs gezocht om de alomgeliefde droevendalia in elkaar te zetten. Vind jij
deze vrijstaatscourant ook belangrijk, neem dan contact op met iemand van het DWB.

Alweer autoproblematiek: moet dat nou!
Zoals in elke Droevendalia, droevendaalvergadering en daarbuiten weer ter sprake komt, kan ik er
ook dit keer weer niet omheen. Auto’s blijven een probleem vormen op Droevendaal. Ik hoop echt dat
dit de laatste keer wordt, want ik ben de discussie ondertussen goed zat!

Droevendaal is een vrijheidsstaat, en dat begrip wordt door verschillende mensen anders opgevat.
Moeten er helemaal geen regels zijn, of zijn er juist toch wel? Ik denk zelf dat de waarheid zoals
altijd in het midden ligt. Natuurlijk moeten er wel wat regels zijn om het terrein leefbaar te houden.

Aan de andere kant, als die regels niet altijd helemaal strak nageleefd
worden, is dat ook prima: een beetje flexibiliteit mag je wel verwachten
in een vrijheidsstaat.

Natuurlijk: het is wel erg gemakkelijk om je auto gewoon voor de deur
te parkeren. Maar kom op, zo ver lopen is het niet van de parkeerplaats
naar je barak!
Natuurlijk: auto’s kun je een lelijk gezicht vinden, maar je kunt ook
gewoon de andere kant opkijken!

Dat de bermen kapot gereden worden en de weg geblokkeerd, dat kan
niet. Dat auto’s die op het terrein staan, gemolesteerd worden (krassen,
banden lek steken, achteruitkijkspiegels verdraaien), dat kan ook niet.
Begrijp me goed, ik wil voor geen van beide partijen opkomen hier. Ik

vind dat de notoire foutparkeerders best wat vaker vooraan mogen parkeren, en ik vind ook dat de
fanatieke auto-haters best wat minder mogen zeuren. Met een beetje meer begip voor elkaar komen
we volgens mij een stuk verder, en besparen we onszelf een hoop ergernissen. Je zou er mij in ieder
geval een heel groot plezier mee doen!

Anita

In het DWB zitten nu:
Manon (39) en Anita (51): de duoburgemeesters
Arnoud (33) en Joris (103) namens de groengroep
Maarten (107) en Fleur (47) namens de algemene barak
Bjorn (51) de penningmeester
Hester (101) als algemeen lid
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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 jaar-
dag, 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)
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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.

lentefestival

meer info: Hester (101)
en Anita (51)

vrijdag 19 maart 22.oouur: Belgenfeest:22.oouur: Belgenfeest:22.oouur: Belgenfeest:22.oouur: Belgenfeest:22.oouur: Belgenfeest: wegens succes geprolongeerd! Dit jaar is
het thema zigeuners, dus trek je kleurigste kleren aan en feest mee!

zaterdag
20 maart

12.00uur: Opruimactie:12.00uur: Opruimactie:12.00uur: Opruimactie:12.00uur: Opruimactie:12.00uur: Opruimactie: vandaag gaan we zorgen dat Droevendaal de lente
opgeruimd gaat beginnen, dus help mee de rommel uit het algemeen groen te
halen! Je mag ook spullen uit je eigen tuin langs de kant van de weg zetten,

dan nemen we het meteen mee.

19.00uur: Droefeten: 19.00uur: Droefeten: 19.00uur: Droefeten: 19.00uur: Droefeten: 19.00uur: Droefeten: het
traditionele droefeten wordt
aangevuld met een
spetterende toetjeswedstrijd.toetjeswedstrijd.toetjeswedstrijd.toetjeswedstrijd.toetjeswedstrijd.
Dus neem allemaal je eigen
eten mee naar de algemene
barak en leef je uit op het
allerlekkerste toetje dat je
kent: misschien win jij dan
wel die heerlijke taart!

zondag 21 maart
tafelvoetbalcompetitie:tafelvoetbalcompetitie:tafelvoetbalcompetitie:tafelvoetbalcompetitie:tafelvoetbalcompetitie: Geef je op in teams van 2 op
www.droevendaal.nl!

Spelletjesmiddag: Spelletjesmiddag: Spelletjesmiddag: Spelletjesmiddag: Spelletjesmiddag: neem je favoriete spel mee en zoek
tegenstanders in de algemene barak!

Groengroepmiddag: Groengroepmiddag: Groengroepmiddag: Groengroepmiddag: Groengroepmiddag: Zin om een middagje lekker buiten
bezig te zijn? Dan kun je terecht bij de groengroep!

20.00uur: Afscheid Manon:20.00uur: Afscheid Manon:20.00uur: Afscheid Manon:20.00uur: Afscheid Manon:20.00uur: Afscheid Manon: na
ruim anderhalf jaar

burgemeesterschap houdt Manon
ermee op. Dat willen we niet

ongemerkt voorbij laten gaan, dus
wees erbij om Manon in het

zonnetje te zetten!
Droevendaler-van-het-jaar-Droevendaler-van-het-jaar-Droevendaler-van-het-jaar-Droevendaler-van-het-jaar-Droevendaler-van-het-jaar-

verkiezing: verkiezing: verkiezing: verkiezing: verkiezing: wie zal de nieuwe
droevendaler voor een jaar worden?
Filmavond: Filmavond: Filmavond: Filmavond: Filmavond: kom mee kijken! Bier,
wijn en fris en versnaperingen zijn

aanwezig!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


