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Officiële Droevendaalse Vrijheidstaatcourant
No.56 1 april 2003 verschijnt op het juiste moment
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Inhoudo.a.:
Algemene Barak: 
- de commissie stelt zich voor
- reglementen
Dagelijks Woonbestuur (DWB)
Winnaar van het jaar
Eelke’s katern
Agenda vergadering

Beste Droevendalers,
terwijl de winter nog niet half begonnen
was brak de lente al door en baadden de
laatste wintermaanden zich in de zon.
Droevendaal ontwaakte massaal uit de
winterslaap en het "wat is de lente
heerlijk"-gevoel kwam weer helemaal
terug. De eerste tuinen zijn  al weer
omgespit en de vogeltjes gaan steeds
harder fluiten. Wat een rust en
tegelijkertijd een drukte van jewelste op
droef. Voetballen, vuurtjes, spontane
wafelbakacties, veel mensen op
straat..hartstikke goed! Dat zijn de mooie
dingen van Droevendaal.

Een  ander mooi iets van Droef vind ik de
enorme betrokkenheid die de mensen de
laatste weken hebben laten zien toen
bleek dat Droevendaal zich in het

gevarengebied bevond. Kolonnes mensen
die achter kippies aan renden, kippen-
hokken die in allerijl gemaakt werden,
buren die elkaar hielpen..Het lijkt erop dat
we aan de vogelpest ontkomen, het virus
verspreidt zich nauwelijks door de lucht
en het gevaar zit vooral in besmetting
door eenden en vogelmest en mensen die
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Ergens buiten Wageningen stond - nog niet
zo lang geleden- een huisje. Verlaten, leeg
en bovenal kaal. Ter voorkoming van
verloedering en verpaupering besloten de
omliggende bewoners zich te ontfermen
over het nederige stulpje. Maar wat te
doen? Van een woon-werkruimte was een
ieder al voorzien en als opbergruimte
voorzag men al snel problemen. De stempel
'recreatieruimte' pastte het geheel
echter zeer geschikt. Heden ten dage mag
deze ruimte zich 'Algemene Barak'
noemen. Een ruimte voor feesten,
spelletjesmiddagen, borrels,
vergaderingen, hobby's en zelfs voor
pianospel. 

Alles is mogelijk, er is slechts één maar: 

Graag in overleg met de Algemene Barak
Commissie (het ABC). 

Het ABC zelf organiseert ook graag het
eén en ander. Voorbeelden hiervan zijn een
filmavond, thema-avonden (bijvoorbeeld
een feest in de stijl van een bepaalde
film), klusmiddagen, speel- spel-en relax-
activiteiten op de zondagmiddag en het
Droefeten. 
Deze Droevendalia wordt voor een groot
deel in beslag genomen door de Algemene

op besmette bedrijven (zoz) geweest zijn.
De kippen zitten allemaal of in hun hok of
onder een zeil, dus hopelijk blijven onze
kippies gezond.

Een droevendalia komt natuurlijk nooit
voor niks, en deze is er op speciaal
verzoek van de algemene barak gekomen.
Je vindt een abdaliaspecial in deze dalia
waarin jullie weer helemaal bijgepraat
worden over de algemene barak. Daarnaast
komt er weer een droevendaalvergadering
aan, waarin ook een algemene barak
ledenvergadering. Anita is er niet bij,
omdat zij op stage is in een lekker warm
land. Ik heb haar taakjes overgenomen en
het resultaat daarvan zullen jullie op de
droevendaalvergadering horen. Ik ben op
het moment nog steeds in gesprek met de
SSHW over nieuw aan te leggen
parkeerplaatsen, er is eindelijk
duidelijkheid over groene stroom, de oude
servicekostenkoe heb ik ook uit de sloot
gehaald en ik hoop dat ik jullie daar 16
april meer over kan vertellen.
Met de woonwagenbewoners,barak 69 en
de gemeente is overleg geweest over de
haag bij de woonwagens, met als resultaat
dat er zowel een haag bij de wagens komt
als aan de andere kant van de sloot op de
gemeentegrond. Ook de bult achter de

woonwagens is als het goed is op moment
van verschijnen al beplant met plantsoen
van de gemeente door droevendalers.
Verder bleken de nieuw geplante boompjes
op het veld uitstekend aan hun functie
doelpalen te voldoen, alleen was het
grasveld nog niet opgewassen tegen zoveel
actievelingen. Waarschijnlijk komt het
helemaal goed met het grasveld, maar het
is erg jammer dat er voorlopig even niet
op gevoetbald kan worden.
De huismeester is ook weer aan zijn

rondjes begonnen en ik hoor tot nu toe
positieve verhalen en daar ben ik erg blij
om. Mocht er een probleem zijn dan kun je
natuurlijk altijd bij mij langskomen.

Er zijn nog een hele hoop andere dingen
om te vertellen maar die bewaar ik maar
voor de droevendaalvergadering. Ik
verwacht dat elke barak zich laat
vertegenwoordigen want het wordt een
belangrijke vergadering, vooral met
betrekking tot de parkeerplaatsen-
problematiek.
Ik hoop dat jullie net zo hard van de lente
genieten als ik,

jullie burgemeester, Manon.

De Algemene Barak
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Barak Commissie. Als opstapje
naar de eerst volgende
Algemene Leden Vergadering
hebben we zo veel mogelijk
informatie over het reilen en
zeilen van de Algemene Barak
in deze Droevendalia geplaatst.
Op deze manier kunnen jullie
eens uitgebreid kennis maken
met ons,  alles inlezen met
betrekking tot de activiteiten
in de barak en op de ALV actief deelnemen
aan het Algemene Barak- onderdeel. 

Voor de Sherlock Holmes' of Dr. Watsons
onder jullie: Het is mogelijk om de statuten
van de Algemene Barak (officieel de
statuten van de vereniging 77A) in te
kijken. Als je hier behoefte aan hebt, neem
dan contact op met een commissielid. 
Door de inzet van menig omwonende begint
de Barak al steeds meer zijn eigen

identiteit te krijgen. En dat is te merken.
Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt
en dat vinden wij fijn!
Voor een ieder met opmerkingen,
onduidelijkheden, klachten,
vrijwilligerskriebels, ideeën, enzovoorts,
enzovoorts. 

Je kan terecht bij: Willeke (103)orzitter),
Fleur (31, secretaris), Patricia (71,
penningmeester), Manon (39), Merijn (69)
of Maarten (107).

Hallo droevendalers,
Ik heb geen idee hoe zo’n stukje
over jezelf niet truttig begint, dus
wordt het gewoon; 
hoi, ik ben willeke, wiwke voor
intimi. Ik heb sinds juni 2001 de
kamer van mijn beste maat Fransel
op droef 103 (officiële naam
sindskort 103 DIMENSIONAAL)

overgenomen na terugkomst van mijn stage
in Australië en nooit uitgevoerde stage-
plannen van zijn kant. Ik woon hier heel
gelukkig met mijn lieve huisgenootjes, onze
huisdieren, met goede vrienden en mijn
zusje op loopafstand, en met de man van
mijn leven; mijn kat Bommel. Ik vind bij een
kampvuur hangen met flessen wijn en met
m’n blote voeten in de tuin werken erg
prettig. Ik lees en ik sport (vooral
zwemmen) veel, over dat laatste verbaas ik
mijzelf ook regelmatig. Verder hou ik me
veelvuldig bezig met m’n eigen en andermans
haardracht. 
Sinds ik hier woon heb ik ook RSI, en na een
jaar me verborgen te hebben gehouden, gaat

het allemaal weer
een beetje beter. 

Toen bleek dat ik, met mijn nieuwe energie,
me vooral ging bemoeien met het leven van
anderen, heb ik besloten me met
structurelere dingen bezig te houden.
Omdat ik nog niet kan studeren ben ik in de
Algemene Baraks Commissie (ABC) gegaan en
daarvan ben ik sinds oktober 2002 de
voorzitter (ik heb nu eenmaal graag de
touwtjes in handen). Ook zit ik als ABC
vertegenwoordiger in het DWB. 

Deze bezigheden zijn voor mij een uitdaging
om me weer een beetje te laten wennen aan
dagelijkse activiteiten en daarnaast is het
een ideale manier om een heleboel mensen,
op een hele leuke manier, (beter) te leren
kennen, en dat doe ik graag. Ik nodig hierbij
dan ook iedereen uit om langs te komen met
ideeën of bijdrages of leuke dingen die je
wilt organiseren voor de AB, of gewoon voor
de gezelligheid natuurlijk, maar niet voor
12.00 uur ’s ochtends, want ik heb nogal last
van een ochtend humeur…

w
i
l
l
e
k
e voorzitter

De Algemene Baraks Commissie (ABC)
stelt zich voor:
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Ik wou geld inzamelen voor een
nieuwe piano in de algemene barak.
In totaal heb ik 31 kilo biologische
kruidnoten gebakken met de
geweldige hulp van Ineke, Lenny,
Niels en de overburen. De winst

was minimaal (31 euro), omdat ik veel te
weinig heb gerekend, maar ik ken wel weer
een hoop nieuwe mensen op Droef. En voor
degene die mij toen niet hebben gezien, ik
ben Fleur Sterk en ik woon sinds september
op nummer 31. 
Met deze kruidnotenactie heb ik ook
meteen de aandacht van de Algemene Barak
commissie getrokken. Zij vroegen mij erbij
te komen en ik ben nu alweer bijna twee
maanden de officiele typemiep van het
bestuur. 
Nu nog wat personalia. Ik kom

oorspronkelijk uit Bussum (vandaar mijn
r’etje) en ik ben in 2001 Biologie gaan
studeren in Amsterdam. Omdat het lot mij
slecht gezind was dat jaar heb ik een
herstart gemaakt in Wageningen. Die
beslissing heb ik genomen in drie dagen, dus
het was nogal een haastklus om een kamer
te vinden. Gelukkig had ik binnen een week
een kamer op Droef in onderhuur en
vandaar ben ik doorverhuisd naar een vaste
kamer die vrij kwam in dezelfde barak. 
Al is het leven nooit enkel rozengeur en
manenschijn, ik ben elke dag weer blij met
mijn beslissing hier te gaan studeren. Ik
woon in een gezelige  stad, op het groene
Droef en in de enige echte Hannelore’s Inn.
En als er iets is dat je over mij moet weten
dan is het dat ik hier gelukkig ben. 

F
l
e
u
r secretaris

penningmeester

Weet je die kruidnotenactie nog? 

Vanaf januari 2003 bekleed ik deze
functie binnen de Algemene Barak
Commissie. Ondanks mijn drukke
bestaan als afgestudeerde,
werkende vrouw, heb ik besloten mij
te gaan bemoeien met de centjes
van de Algemene Barak. Om eens te

kunnen zien wat er zo al komt kijken bij
het exploiteren van een 'buurthuisje'. 

Het komende jaar ga ik nog 40
vergaderingen tegemoet zien (inclusief 40
culinaire, vegetarische diners), zo'n 20
feestjes na-inventariseren, 36 keer de kas
natellen, 20 keer mijn oordopjes indoen (ik
woon op 71, de naaste buur) en 12 keer een
nieuwe boekhouding beginnen. 
Naast berekeningen maken heb ik ook
echte hobby's, waaronder salsa in Arnhem,
winkelen en tekenen. Heel af en toe krijg ik
ook nog eens de bevlieging om te willen
zingen, maar van eén echte zangles is het

nog nooit gekomen. Ik ben als Rotterdamse
in 1997 het alom spraakmakende 'huishoud-
en consumenten-wetenschappen' gaan
studeren in Wageningen en in juli 2001
geëmigreerd van een studentenhuis in
Renkum naar het idyllische Droevendaal. De
rust en ruimte hier kan ik (als stiekum toch
niet zo'n heel erg stadsmens) zeer
waarderen. 

Idool
Mijn grote idool is de vondeling Konijn,
tevens woonachtig op 71 en sinds mijn
eerste stap op Droef door mij
geadopteerd. Nog een tip: houd je eigen
uitgaven goed in de gaten. Met vragen of
onduidelijkheden over je eigen inkomsten
of over de Algemene Barak kan ik vast wel
eens opheldering geven!
Gegroet...en tot later,

Patricia Kusters (71).

P
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a Een woordje van de penningmeester 
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Voor ik burgemeester van droef
werd, was ik actief in de algemene
barak en ik denk dat de algemene
barak een van de redenen is dat ik
uberhaupt burgemeester geworden
ben. Door de algemene barak ben ik

droef nog meer gaan waarderen omdat voor
mij daardoor het droevendaalgevoel weer
terug aan het komen is. Het laatste half
jaar hebben we een ontzettend leuk groepje
mensen bijelkaar gekregen waarmee we heel
veel bereikt hebben.De algemene wordt zo
ongeveer elke dag gebruikt door
verschillende droevendalers voor eigen
doeleinden en daarnaast vinden er dingen
plaats voor alle droevendalers, zoals
filmavonden (komen er nog veel meer en
vaker!)spelletjesmiddagen, yoga, capoeira,
hangavonden, integratieborrels,feestjes,
droefetentjes etc. Hartstikke gaaf!Vooral
ook omdat steeds meer mensen hun weg
naar de algemene weten te vinden, en erover
na denken om ook eens wat te organiseren.
Dat kan heel makkelijk zijn:er is inmiddels
een geluidsinstallatie, er zijn banken en
aankledingsspullen en er is drank. Alleen
even opruimen de dag erna. Ik zou het ook
erg leuk vinden als er mensen zijn die
workshops willen geven of filmavondjes
willen organiseren -we kunnen tegenwoordig

ook heel makkelijk een beamer regelen-of
komen helpen klussen..Ik ga de komende tijd
vooral door met het gezellig maken van de
algemene en veel activiteiten organiseren
zoals een open podium voor de dichters
onder ons met muzikale begeleiding en
jamsessies.
Ik zou ook nog een introduktiestukje over
mezelf houden wat hopelijk overbodig is
omdat ik hoop dat de meeste van jullie mij
nu wel kennen en weten te bereiken.Ik ben
naast de algemene barak dus burgemeester
van Droevendaal,op het moment alleen omdat
Anita voor haar stage op Honduras is, onder
de bananenplanten met een flinke reep
chocola. Dat betekent dat ik haar taken, de
contacten met de SSHW en de SFO,
overneem, niet geheel met liefde
trouwens...Het leukste vind ik toch het
regelen van dingen op droef en met
droevendalers, maar het is eigenlijk ook wel
grappig om de SSHW achter hun broek aan
te zitten en onze belangen te
vertegenwoordigen. Naast mijn
burgemeesterschap heb ik geen ander werk
of studie omdat ik al 3 jaar last heb van
soort van rsi,waardoor ik anderhalf jaar
geleden moest stoppen met werken. Gelukkig
gaat het steeds beter en kan ik weer een
beetje bassen en met de Grasmaaiers
optreden, vorige week in Londen wat
natuurlijk supergaaf was,aan mijn brommer

Beste Droevendalers
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Merijns benen ->

willeke
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Fleur

Patricia
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Maarten Braakhekke is de naam.
Sinds begin 2002 woonachtig op
107. In vergelijking met sommige
droefgenoten een ‘groentje’ dus
nog. Maar als Wageninger zeker
geen groentje. Ik ben geboren en
getogen in Bennekom, aan de rand
van Wageningen met Wageningen

als uitgaansstad dus ik beschouw mezelf
toch wel als een echte wajo. Mijn ouders
wonen op 5 min. fietsen van droef. Erg
handig als je wekelijkse budget weer ‘ns 5
euro of minder is, kan ik je vertellen.
Ik studeer bodem, water en atmosfeer en
zit in m’n 5e jaar van m’n studie maar het
leven hier op droef en de AB commissie

dragen er aan bij dat het nog zeker niet m’n
laatste jaar zal zijn.
Ik zit nu ongeveer een half jaar in de AB
commissie, eerst als penningmeester, later
als gedeelde en nu als voltijds
kluscommissaris. Het klussen in de algemene
barak moet nog een beetje op gang komen
maar ik hoop alle plannen die er zijn te
kunnen verwezenlijken. Ik ben geen
feestbeest dus je hebt weinig kans me
tegen te komen in de late uurtjes in de
algemene barak, maar wel op een zondagse
klusmiddag. Als je zin hebt om een keer
mee te helpen met klussen, loop dan ‘ns
langs bij 107.  

Hij woont nu ruim anderhalf jaar op
droef, studeert Bos- en
Natuurbeheer en eet graag
pannekoeken met stroop.
Als jij een feestje of een andere
activiteit, bijvoorbeeld een
filmavond, wilt organiseren in de

algemene barak is hij de contactpersoon
daarvoor. Vooral als het gaat om
activiteiten die open zijn, dus voor iedereen
(leden) toegankelijk. Merijn bespreekt de
mogelijkheden met je en wat er allemaal
geregeld moet worden. Hierbij kan je
denken aan geluid, aankleding en drank.
Eerder zijn al verschillende gezellige (en
voor sommige mensen minder prettige)
feestjes, spelletjesmiddagen en een
filmavond georganiseerd. Op 16 februari
was er een kolonistenkampioenschap (voor

meer info: catan.wageningen.net) en onlangs
draaide de Woodstock-film op groot
scherm waarvan zo’n 40 mensen kleine
en/of grote stukken bekeken hebben.
Wil jij ook iets in deze t(r)end organiseren,
kom dan even langs bij Merijn. Kom wel
tijdig, omdat je anders de kans loopt dat de
datum al bezet is of dat er al meerdere
feesten zijn die maand. Een veel-geluid-
producerende activiteit kan alleen op
vrijdag of zaterdag, voor andere
activiteiten kun je ook op andere dagen
terecht, mits de barak nog vrij is.
Groeten!
Merijn (69)

Op 29 maart is er in de algemene barak: “La
vie est belle, maar het gaat zo vlug” (Zjos
2003).

Feestje? Op Divine 69 woont Merijn………

M
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Hoi hoi, kluscommissaris

sleutelen en klussen. Met Wappes&co ben
ik natuurlijk ook erg druk, maar dat is dan
ook heel erg leuk...vooral als je nog lekker
ligt te slapen en je opgebeld wordt dat
Wappes gesignaleerd is bij de
brievenbussen.
Omdat Chris nog een aantal stukjes van mij
moet krijgen en ik de deadline ruimschoots

overschreden hebt,  wou ik er maar een
eind aan breien. Ik kan het niet vaak
genoeg zeggen, je kunt altijd langskomen op
barak 39 als met vragen, ideeen,
problemen,klachten, alles.

jullie burgemeester,
Manon
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Gebruik
Vanaf juni 2002 wordt er actief gebruik
gemaakt van de Algemene Barak door de
leden. 
In oktober 2002 vond er een bestuurs-
wissel plaats. Voortijdig aan deze bestuurs-
wissel waren Dave (57) en Gerda (81) en
Denise (105) verantwoordelijk voor het
ondertekenen van de contracten. Na
oktober zijn Willeke (103), Fleur (31) en
Patricia (71) het bestuur geworden. Zij zijn
respectievelijk de voorzitter, secretaris en
penningmeester. De commissie bestaat
naast het bestuur uit Manon (39), Maarten
(107) en Merijn (69).

Activiteiten vanuit de Algemene Barak
commissie en het DWB
De Algemene Barak wordt gebruikt door de
bestuurseenheden van Droevendaal voor
bijeenkomsten als de algemene
ledenvergadering c.q. halfjaarlijkse
Droefvergadering  en voor
informatieavonden van bijvoorbeeld de
Groengroep.
De Abcommissie organiseert zelf ook nog
activiteiten, zoals filmavonden, droefeten,
spelletjesmiddagen en andere (thema)
feestjes.

Contracten voor leden
Aangezien er steeds meer gebruik werd
gemaakt van de AB in 2002 is er besloten
de verhuurprijs van de barak te verhogen
van 2 naar 5 euro voor bijeenkomsten en
van 10 naar 25 euro voor feesten. Dit was
om de kosten te dekken van het
gebruiksklaar maken van de barak.

Regelmatige gebruikers
Wij hebben besloten een halfjaarlijk
contract op te stellen voor activiteiten die
regelmatig worden georganiseerd. Dit
hebben wij gedaan daar het betalen in
natura onduidelijkheden veroorzaakte bij
het bestuur en de organisatoren. Ook het
aanwijzen van de verantwoordelijke tijdens
het gebruik door onze leden moest
contractueel kunnen worden vastgelegd. 
Het bestuur nodigt de halfjaarlijke
gebruikers van de algemene barak naast de
contractuele verplichtingen uit om een

vrijdagavond of zondagmiddag te
organiseren.

Halfjaarlijke contracten zijn in 2002
opgesteld met: 

1. Yves Bollen ( nr. 64 kamer 4)
25-10-2002 tot 10-4-2003

Voor een bandrepetitie (van de band Nozel)
Het bestuur heeft afgesproken met hen
dat zij in overleg tapijt en gordijnen
aanschaffen als compensatie voor het
gebruiken van de Algemene Barak voordat
het contract was opgesteld. Deze gordijnen
zijn bedoeld voor de twee ramen aan de
oostkant van de Algemene Barak.

2.  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.
3. 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. 

4. Riannon Pybuen (nr. 61 kamer 4)
28-11-2002 tot 15-5-2003
Yoga

Betalen 5 euro per week contant
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Inrichtingsplannen van de algemene barak
Op het moment is de algemene barak nog
behoorlijk leeg en kaal. We hebben echter
allerlei klus- en inrichtingsplannen waarvan
de meeste te zien zijn op de begroting.

1 )Een geluidsinstallatie is al aangeschaft en
zoals jullie allen hebben kunnen zien is het
publicatiebord ook al af.

2) Het volgende project is een opberghok.
Het ontbreekt de AB op het moment
namelijk aan een goeie plek om spullen op te
slaan. Het halletje wordt tijdens feesten
gebruikt als geluidssluis dus kan daarom niet
vol met rommel staan. Er is een
opbergruimte maar die zit boven de WC’s en

is moeilijk te bereiken. Om spullen waar we
snel bij moeten kunnen zoals
schoonmaakspullen, drank en vloerkleden op
te slaan is er een extra ruimte nodig. Deze
komt in de hoek rechts naast te WC deur.

3) Omdat het er tijdens een stevig feest
nogal ruig aan toe kan gaan willen we ter
bescherming van de muur een nieuwe plint
aanbrengen van ongeveer 30 cm hoog. Wat
adrenaline en een paar kistjes zijn namelijk
genoeg om een deuk of zelfs een gat in het
gips te maken. Er is hier flink wat hout voor
nodig en dit gaat waarschijnlijk ook wel wat
kosten.

5. 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.

Eenmalig
De Algemene Barak is in principe bedoeld
voor de activiteiten georganiseerd door en
voor leden. Als de barak wordt gebruikt voor
een activiteit die bij voorbaat niet alleen
voor leden wordt georganiseerd, dan moet er
een eenmalig contract ondertekend. De
ondertekenende is verantwoordelijk voor de
barak gedurende het gebruik en de huur is 5
euro per dagdeel.
Het bestuur maakt een onderscheid tussen
het gebruik maken van de barak voor een
avond en voor een feest. Dit doen wij
aangezien een feest na 12.00 ’s nachts mag
doorgaan, terwijl dit bij een avondactiviteit
niet mag. 

Feest: 
Vrijdag- of zaterdagavondactiviteit waarbij
er ook na 12.00 p.m. gebruik van de AB
gemaakt wordt
mogelijkheid tot gebruik maken van de
vuurplek tot 4.00 a.m.
Borg 50 euro 
Huur 25 euro vanaf juli (eerst 10 euro)
vanaf 2.00 a.m. geluid dempen

Avond: 
Elke dag
Tot 22.00 p.m. met eventuele geluidsloze
uitloop tot 12.00 p.m.
Huur 5 euro per dagdeel

Feesten van 10 euro: drie keer
Feesten van 25 euro: twee keer
Bijeenkomsten van 2 euro: vijf keer (tot juli)
Bijeenkomsten van 5 euro: tien keer (vanaf
juli)
Bijeenkomsten van vier dagdelen in totaal 20
euro: een keer
Bijeenkomst en feest van 30 euro: een keer
Totaal: 22 keer

Uit de toenemende belangstelling voor het
huren van de Algemene Barak kunnen wij
concluderen dat dit nog meer zal toenemen
in 2003. Ook op de georganiseerde
activiteiten van de Droevendaalse
bestuuseenheden  wordt enthousiast
gereageerd. Hieruit trekken wij de conclusie
dat alles op dit moment naar tevredenheid
verloopt en wij hopen dat het in de toekomst
nog beter wordt.
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4) Op het moment is er naast de weinig
sfeervolle tl-buizen niet veel verlichting.
Dit moet ook veranderen. Er moet in ieder
geval sfeerverlichting komen en eventueel
ook een ‘grid’ om extra verlichting zoals
discolampen op te hangen.

5) Een dartbord leek ons wel een leuk idee.

6) Om de omringende barakken te
beschermen tegen licht en met name geluid
komen er gordijnen. Aan de kant van 71 zijn
deze er al.

7) Ten slotte, onder het punt ‘aankleding’
verstaan we allerlei ideeën om de barak op
te leuken. Allereerst willen we de boel
gewoon een beetje minder kaal maken door
schilderen, doeken op te hangen, en wat

stoelen, tafels en banken neer te zetten.
Hoe, wat en waar precies daar zijn we nog
niet over uit maar als je iets van het
bovenstaande over hebt wat je anders toch
weggooit dan zijn we er altijd in
geïnteresseerd.

Ideeën? tijd over?
Als je een idee hebt waarvan de AB volgens
jou helemaal te gek wordt schroom dan niet
om het ons te vertellen. Ook kunnen we
altijd hulp gebruiken tijdens het klussen. 
Heb je wat tijd en ben je een beetje handig
en/of creatief, ga langs Maarten (107) of
een ander commissielid of kom langs tijdens
een ALV.

Toelichting bij de Begroting 2003
Dit is ‘m dan. De begroting van de algemene
barak. Is ie indrukwekkend of wat? Laten
we beginnen te zeggen dat jullie niet te veel
af moeten gaan op deze begroting omdat
het voor alsnog natte vingerwerk is. Omdat
de AB commissie eigenlijk nog in de
kinderschoenen staat is het voor ons op het
moment heel moeilijk in te schatten wat
onze inkomsten en uitgaven zullen zijn.
2003 is voor ons een soort ‘proefjaar’
waarin we ervaring hopen op te doen over
hoe onze begroting eruit moet zien.

We weten dat we in dit
jaar waarschijnlijk flink wat uitgaven zullen
maken omdat de barak nog praktisch niet

ingericht is. Hiervoor is wat startkapitaal
nodig en daarom hebben we jullie vorig jaar
gevraagd of we het geld van het
DroefGarantiePlan mochten investeren in de
algemene barak. Ter herinnering: het DGP
bestaat uit de borg van het Droeffeest die
wij van jullie hebben gekregen. Verder
hebben we een gift gekregen van het DWB.
Tenslotte willen we jullie nog om een kleine
bijdrage vragen, meer hierover staat in het
volgende stukje.
Misschien blijkt er aan het eind van 2003
helemaal niks van deze begroting te
kloppen. Dan zullen we het opnieuw

proberen voor 2004 en het

ongetwijfeld
beter doen.
Op de volgende pagina’s zullen we de
verschillende posten van de begroting
toelichten.
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Kosten
1. Administratief
Hieronder verstaan we uitgaven zoals
printjes, kopietjes, telefoon, fax, enz.

2. Huishoudelijk
Schoonmaakmiddelen, doekjes of bijv het

huren van een schrobmachine om de vloer
schoon te maken

3. Onderhoud
Algemeen onderhoud aan de algemene barak
wat voor onze rekening is. Te denken valt
aan muurverf voor binnen, vervanging van
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Baten.
8. Verhuur barak
Feesten
Uitgaande van drie feesten per twee
maanden à € 25,- per feest. 
Overig
Bandrepetities, yoga cursussen, capoeira,
workshops en al het andere wat jullie
kunnen bedenken. We gaan uit van
gemiddeld twee activiteiten à € 5,- per
keer.

9. Bijdrage Droefbewoners
Zie het stukje over jullie bijdrage.Omdat
het nog even kan duren voor deze regeling
in gaat staat maar een gedeelte van het
jaarlijkse bedrag op de begroting. Of wij
deze post op de begroting mogen zetten
hangt nog van jullie af….

10. Gift DWB - Een bijdrage van de gulle
dames en heren van het dagelijks
woonbestuur.

11. Restant DroefGarantiePlan
Het deel van het geld van het DGP. De
SSHW is de Droeffeest-commissie nog
geld schuldig en wij wachten nog geduldig
op dit bedrag.

12. Winst Droeffeest
Er is wat winst gemaakt bij het droeffeest,
vorig jaar. De droeffeest commissie heeft
dit in al haar gulheid gedoneerd aan de
ABC.
Dit is in het kort een uitleg van de toch wel
vrij ingewikkelde begroting. Mochten er
onduidelijkheden zijn, heb je vragen of kan
het nog veel beter, kom ons dat dan vooral
vertellen!
Ten slotte willen wij nog onze persoonlijke
boekhouder, Onno (43), hartelijk bedanken!

lampen, en andere spullen

4. Afschrijving inrichtingsprojecten
De investeringen die we dit jaar gaan doen
in de AB worden puntsgewijs toegelicht in
het stukje over het klussen. We houden
voor nu nog aan dat de spullen na drie jaar
afgeschreven zijn.

5. Overig
Alle uitgaven die niet onder de andere
posten vallen.

6. Onvoorzien
Onmisbaar op elke begroting. 6 % van de
overige posten

7. Winst
Deze winst is niet direct in de vorm van
reëel geld, maar meer in de vorm van
investeringen in de Algemene Barak. 
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Jullie hebben het een en ander kunnen
lezen over wat onze plannen zijn voor de
algemene barak. We hebben al veel
bereikt maar we zijn er nog lang niet. We
willen van de algemene barak een gezellige
ruimte maken die van en voor droevendalers
is. Om de ruimte fatsoenlijk in te richten
maar ook bijvoorbeeld om maatregelen
tegen geluidsoverlast te kunnen nemen is er
geld nodig. Dit jaar hebben we een aantal
giften en een lening gekregen maar daar
kunnen we in de toekomst niet op rekenen.
Om de barak te onderhouden zouden we
graag een vast inkomen hebben. Daarom
willen we om jullie bijdrage vragen. 

Het idee is om een systeem in te voeren van
een persoonlijke maandelijkse bijdrage aan
de kas van algemene barak zodat wij de
barak leuk kunnen inrichten. Het gaat om €
0,25 per persoon per maand. Het idee is om
met de SSHW te regelen dat
dit geld afgetrokken wordt
van de het schoonmaakgeld
wat jullie maandelijks krijgen
en dat op de AB rekening te
laten storten. 
Dit is -naar onze mening- een klein bedrag
wat jullie ongetwijfeld niet zullen merken in
jullie maandelijkse begroting. Maar € 0,25
maal ongeveer 200 personen op droef is 50
euro per maand, en met dat geld kunnen we
leuke dingen doen voor de barak.
De reden dat we op deze manier aan geld
willen komen en niet bijvoorbeeld door de

huurprijs
van de algemene barak
omhoog te schroeven is dat we
van de AB een algemeen goed van
en voor iedereen op droef
willen maken. Daarom willen we
het gebruik stimuleren door
iedereen te laten bijdragen en
de drempel om de barak te
huren zo laag 

mogelijk te houden. 

Goedkeuren
Bij de volgende droevendaal-vergadering
willen we dit plan goed laten keuren. Dat is
dus het moment om te melden of je het wel
of niet met ons eens bent.
Het is nooit leuk om om geld te moeten
bedelen. We hopen dan ook dat jullie je in
het bovenstaande kunnen vinden en bereid
zijn bij te dragen zodat we er iets leuks van
kunnen maken. Omdat het júllie geld is
waarmee we de barak willen inrichten
hebben jullie ook inspraak in hoe we dat
gaan doen. We willen jullie ook van harte
uitnodigen om je te komen bemoeien met
wat er met je geld gebeurt
bijvoorbeeld bij een ALV of
gewoon door een van de
commissieleden aan te
schieten.

Het kwartje

Op de volgende pagina’s staan
voorstellen voor
gebruiksovereenkomsten en het
huishoudelijk reglement van de
Algemene barak. De voorstellen
zullen worden besproken en in

stemming gebracht op de Droevendaal-
vergadering op woensdag 16 april.

!
(advertentie)
Gezocht: 

video's over droef..
Er zijn een stuk of 10 filmpjes over droef
en die wil ik in elk geval op een band (of
2)(waarschijnlijk 4) zetten en als er nog
iemand is die ze op een cd kan zetten dan
hoor ik het graag, leuk voor komend
droeffeest! 
Je kunt ze in de brievenbus van 39 gooien
of langsbrengen bij Manon, en vergeet je
naam en barak er niet op te zetten.
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Recreatieruimte Droevendaalsesteeg 77 
halfjarig gebruikerscontract (invullen in tweevoud)

Activiteit:.....................................................................................(beschrijving activiteit),
Van  .....:..... uur ....../....../200.... (dag/maand/jaar), tot ...:... uur ..../..../200.... 

Voorwaarden
Bij ondertekening van dit contract ga ik, 

................................................................,  barak ..... kamer nr. .....  
accoord met de volgende voorwaarden:

Ik neem de verantwoordelijkheid voor overlast van aanwezigen op me. 
Aanwezig mogen zijn:  

(1) leden van de vereniging: alle officiële Droevendaalbewoners 
(2) introducées door leden, maximaal 2 per lid

Ik onderneem alles om overlast en schade door aanwezigen te voorkomen.
Ik ben verantwoordelijkheid voor schade aan de recreatieruimte te
Droevendaalsesteeg 77, de omgeving hiervan, en schade aan derden voortkomend uit
deze activiteit of veroorzaakt door aanwezigen op deze activiteit en evt. kosten bij
verlies van de sleutel.
Ik zorg dat de barak en omgeving hiervan, vóór ............................................ uur,
....../....../200.... (dag/maand/jaar), schoon en opgeruimd opgeleverd wordt aan het
bestuurslid........................

De kosten voor huren van de recreatieruimte van 5 euro per week betaal ik 
[ ] elke week bij het in ontvangst nemen van de sleutel 

bij bestuurlid: ……………..
[ ] in eens als 125 euro per half jaar, 

door overmaking op rekening 9353790 t.n.v. Vereniging 77A te Wageningen 
uiterlijk 3 weken na de eerst genoemde datum bovenaan dit  contract.

Daarbij zal ik een bijdrage in natura leveren voor het feit dat de ruimte op vaste
dagen voor mij gereseveerd is, te weten
………………………….………………………….………………………….……………………………………….………………………….……
…………………….………………………….………….………………….………………………….………………
Ik zal geen brandgevaarlijke versiering ophangen (alleen geimpregeneerde kleden), en
eventuele versiering na de activiteit zelf verwijderen.
Ik ga er mee accoord dat in alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, de
beslissingsbevoegdheid bij het bestuur ligt.
Ik zal de regels in het huishoudelijk reglement respecteren (deze hangen in de
barak).

Plaats:.................. Datum:......................

Handtekening gebruiker: 

Datum en handtekening gebruiker voor ontvangst sleutel:................................      ....../....../200...

Datum en handtekening gebruiker voor retour borg en sleutel:.........................      ....../....../200...

CONCEPT
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Eenmalig Gebruikers Contract Recreatieruimte Droevendaalsesteeg 77
(invullen in tweevoud)

Activiteit: .......................................................................................................................(beschrijving
activiteit),
van .....:...... uur ....../....../200....  tot  ......:...... uur ....../....../200.... (dag/maand/jaar)

Voorwaarden
Bij ondertekening van dit contract ga ik, ..................................................................(naam gebruiker),
van barak ...... kamer nummer .....   accoord met de volgende voorwaarden:

Ik neem de verantwoordelijkheid voor overlast van aanwezigen op me. 
Aanwezig mogen zijn: (1) leden van de vereniging:alle officiële Droevendaalbewoners 

(2) introducées door leden, maximaal 2 per lid
Ik onderneem alles om overlast en schade door aanwezigen te voorkomen.
Ik ben verantwoordelijkheid voor schade aan de recreatieruimte te Droevendaalsesteeg 77, de
omgeving hiervan, en schade aan derden voortkomend uit deze activiteit of veroorzaakt door
aanwezigen op deze activiteit en evt. kosten bij verlies van de sleutel.
Ik zorg dat de barak en omgeving hiervan, vóór   ............ uur, ....../....../200.... (dag/maand/jaar), schoon
en opgeruimd opgeleverd wordt aan het bestuurslid........................
Ik zal de kosten voor het huren van de recreatieruimte, groot ....................... Euro (feest 25 Euro,
bijeenkomst tot 22.00 uur 5 Euro, anders.........) voldoen door (aankruisen):

0   overmaking op rekening 9353790 t.n.v. Vereniging 77A te Wageningen 
uiterlijk 3 weken na de eerst genoemde datum bovenaan dit contract.

0   cash betaling aan: ............................(naam) .................................. (handtekening ontvangst). 
Ik zal geen brandgevaarlijke versiering ophangen (alleen geimpregeneerde kleden), en eventuele
versiering na de activiteit zelf verwijderen.
Ik ga er mee accoord dat in alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, de
beslissingsbevoegdheid bij het bestuur ligt.
Ik zal de regels in het huishoudelijk reglement respecteren (deze hangen in de barak).
Bij een feest: Ik heb 50 euro borg (cash) voldaan aan...................................

Kosten gemaakt door niet naleven van genoemde voorwaarden kunnen worden afgetrokken van de
borg.
Er mag uitsluitend een vuur worden gemaakt op de daarvoor bestemde vuurplek. Dit vuur mag niet
hoger dan een half man hoog komen en moet na 4.00 in de morgen volledig uitgedoofd zijn (ook
geen smeulende kolen). Geluidsoverlast als gevolg van instrumenten moet beperkt blijven. 

Ik neem ten minste een dag voor het feest contact op met de omwonenden, te weten: 69, 65, 81, 87,
89 en de woonwagenbewoners, stel mezelf voor als de contactpersoon en verantwoordelijke  voor
het te geven feest, informeer hen over de datum van het feest en de tijd waarop de muziek zacht zal
gaan en geef hen eventueel mijn mobiele telefoonnummer.
Ik kondig tenminste een dag van tevoren het feest en de begin- en eindtijd aan op het prikbord en
vermeld hierbij ook mijn naam en evt. tel.nr.

Plaats:................ Datum:................

Handtekening gebruiker: ..........................................
Datum en handtekening gebruiker voor ontvangst sleutel:........................................      ....../....../200...
Datum en handtekening gebruiker voor retour borg en sleutel:.................................      ....../....../200...

CONCEPT
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Huishoudelijk regelement van Vereniging 77A
met betrekking tot gebruik van 
de recreatieruimte van het pand Droevendaalsesteeg 77

Algemeen
Artikel 1
1. De vereniging is opgericht op 5 juni 2002 en draagt de naam Vereniging 77A.
2. De vereniging beschikt over een recreatieruimte gevestigd in de gemeente Wageningen
op de Droevendaalstesteeg 77.
3. Het Huishoudelijk Reglement kan slechts aangepast worden op een Algemene Leden
Vergadering (ALV).

Leden
Artikel 2
1. Onder leden van de vereniging wordt verstaan de leden genoemd onder Artikel 3 van de
statuten: alle officiële Droevendaalbewoners.

Bestuur
Artikel 3
1. Het bestuur zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement,
voert besluiten van de vergadering uit, waakt over de bezittingen van de vereniging en
behartigt de belangen van de vereniging.
2. Het bestuur stelt een begroting voor het komende verenigingsjaar samen die ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering (ALV) wordt voorgelegd.
3. Bestuursfuncties:

a. Voorzitter
b. Secretaris
c. Penningmeester
Eventueel uit te breiden met:
d. Commissaris feesten
e. Commissaris schoonmaak/onderhoud
f. Commissaris maandelijkse Droefborrel
g. etc.

4. Wanneer de penningmeester aftreedt, is het bestuur verplicht binnen drie weken na
diens bedanken het kasboek en de geldmiddelen te controleren. Hierna kan het bestuur de
penningmeester voorlopig decharge verlenen en heeft de overdracht van het kasboek en
geldmiddelen aan de opvolger plaats.
5. Bestuurswisseling vindt plaats wanneer dit aangegeven wordt door een meerderheid in
een ALV.
6. Wisseling van een bestuurslid vindt plaats naar wens van het bestuurslid zelf of een
meerderheid van de andere bestuursleden, of wanneer dit aangegeven wordt door een
meerderheid in een ALV.
6. Eén bestuurslid is verantwoordelijk voor de contacten met de omliggende bewoners.

Bestuursvergaderingen
Artikel 4
1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter, secretaris, penningmeester (of de
meerderheid van het bestuur) dit nodig acht.
2. Bindende besluiten dienen in het besluitenboek/notulen opgenomen te worden.
3. Bindende besluiten zijn besluiten die genomen worden in de bestuurs-vergaderingen,
waar tenminste de helft van het bestuur aanwezig is, die door de meerderheid
goedgekeurd dienen te worden.

CONCEPT
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Gebruiksregels
Artikel 5
1. Het gebruik van de recreatieruimte is toegestaan, mits het gebruikerscontract wordt
ingevuld  en getekend.
2. Leden mogen maximaal twee introducés meenemen.
3. Een lid kan van de recreatieruimte afschrijven wanneer zij/hij deze tijdig afschrijft op
de kalender die bij één van de bestuursleden (waar deze kalender te vinden is zal
aangegeven worden in de vitrinekast van de huismeester).
4. Voor het gebruik kan een betaling in natura of een borg (50 euro borg voor een feest)
worden verlangd, overeen te komen met een bestuurslid, volgens in het gebruikerscontract
genoemde richtlijnen.
5. Alle vergaderingen die direct voor Droevendaal zijn mogen zonder betaling worden
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld bestuursvergaderingen van Vereniging 77A).
6. Er mogen maximaal 24 feesten per jaar gehouden worden, dit exclusief het Droeffeest
en de kwartaaldroeffeesten. Het bestuur houdt zich het recht voorbehouden naar eigen
inzicht van dit aantal af te wijken.
7. De recreatieruimte dient door de gebruikers in dezelfde staat, dat wil zeggen: even
schoon, te worden teruggebracht als waarin zij is aangetroffen. Bierflesjes dienen
opgeruimd te worden, evenals de tuin rond de barak. WC’s en asbakken dienen
schoongemaakt te worden.

Sleutels
Artikel 6
1. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de Droefburgemeester zijn in het
bezit van een sleutel.
2. Wanneer een bestuurslid/de Droefburgemeester zijn/haar sleutel afgeeft aan een lid,
dan blijft hij/zij verantwoordelijk voor de sleutel (en kosten voor evt. vervanging bij
kwijtraken), tenzij het gebruikerscontract ondertekend is.

Verboden
Artikel 7
1. Het is verboden om schade toe te brengen aan de recreatieruimte en haar meubilair,
iets te ontvreemden uit de recreatieruimte en zich te misdragen tegen aanwezigen in de
recreatieruimte.
2. Het is verboden doeken op te hangen in de recreatieruimte als deze niet geïmpregneerd
zijn.
3. Het is verboden te slapen in de recreatieruimte.
Overig
Artikel 8
Over alle zaken waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist
het bestuur. Tegen deze beslissing kan ik beroep gegaan worden bij de ALV zoals
omschreven in de verenigingsstatuten.

Toelichting
Het Huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Vereniging 77A. De
statuten vertellen over het Huishoudelijk Reglement (Artikel 19): 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

CONCEPT
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Droevendaalse Huisdiereninventarisatie 2002
Achtste Jaargang

De recente massamoorden in en rond Barneveld sterkte ongetwijfeld menig vegetariër
andermaal in zijn overtuiging niet medeverantwoordelijk te willen zijn aan dergelijke
praktijken. De reactie op mond- en klauwzeer, varkens- en vogelpest, angstig uitmoorden van
besmettingshaarden uit export-economisch oogpunt, is ronduit inhumaan. En dat in plaats van
de dieren te genezen en in lage dichtheden te houden. Wellicht ook zou beter (ruimere)
leefomstandigheden van deze dieren hun weerstand verhogen?

Maar alvorens beschuldigend te wijzen naar de boze buitenwereld, is het zinvol eerst eens
te kijken hoe het met het dierenwelzijn in onze eigen Droevendaalse Vrijstaat is gesteld.
Tenslotte bleek afgelopen oktober weer zoâ€™n 684
kilogram aan huisdieren op te duiken tijdens de
jaarlijkse inventarisatie, met daartussen 166 kippen.
Hoe worden die ei-produceerders gehouden?
Behandelen we deze spil van de Droevendaalse eiwit-
economie wel volgens aanvaardbare normen? Ter
vergelijking met de in de pluimveehouderij geldende
'normen en waarden' heb ik onderstaande tabel
gekopieerd van de WakkerDier-site. Vol vertrouwen in
ons eigen landbouwethiek ben ik vervolgens naar buiten gerend, om ons kippenhok op te
meten. Onze vier kipjes tokten wel wat klagelijk uit het nachthok waarin ze momenteel vast
zitten in verband met de ministriele vogelpest-verordening die door het DWB volgzaam
overgenomen is. Maar ik dacht nog dat ze medeleven uitten over hun Barneveldse tantes,
totdat ik tot de rekensom kwam dat ook onze kipjes maar 2 A4tjes per kip hebben in dat
nachthok! Bezorgd nam ik de maten van de ren (en ja ik heb het oppervlakte van dat

Overzicht van verschillende huisvestingssystemen met hun welzijnseisen (bron:
www.wakkerdier.nl)

Legbatterij-
kippen

Scharrelkippen Vrije uitloop
kippen

Biologische
kippen

Droevendaalse
kippen

Binnenruimte In kooien
ca 1 A4tje per
kip

In kooien
ca 1 A4tje per
kip

Los in stallen
2 A4tjes per kip

Los in stallen
3 A4tjes per kip

Los in
nachthokken
2 A4tjes per kip

Buitenruimte geen uitloop
naar buiten.

geen uitloop
naar buiten

uitloop naar
buiten met 2,5
m2 per kip

uitloop naar
buiten met 4 m2
per kip

zomer: uitloop
met ca 3 m2 per
kip
winter: vrije
uitloop naar
buiten met 150
m2 per kip

Strooisel Nee Ja Ja Ja Ja
Legnesten Nee Ja Ja Ja Ja
Zitstok Nee Ja Ja Ja Ja
Snavelkappen Ja Ja Ja Nee Nee
Voer Brok/meel van

mengsel
Brok/meel van
mengsel

Brok/meel van
mengsel

Onbespoten
voer en hele
graankorrel

Biologisch
kippenvoer van
molen De Vlijt?

Eelke’s katern



hoogtepunt van Droef-architectuur: ons konijnenhok niet meegerekend) en kwam op zo'n 16
m2 voor 4 kipjes: dat was gelukkig wel genoeg voor "biologische" kippen! Bij de buren, die
weliswaar in het stenen tijdperk leven, bleken deze cijfers helaas anders: daar zaten de 11
kipjes op elk zo'n 2 m2 uitloop...

De Wethouder Kippezaken zal moeilijke onderhandelingen met de vakbonden tegemoet zien.
Weliswaar kan hij/zij naar voren brengen 's winters de vrije uitloop norm meer dan gehaald
wordt, en de kippen in kleine groepjes gehuisvest worden, wat stress welicht kan
verminderen. Maar 's zomers worden de meeste van al die biologische idealen op dit terrein
niet waar gemaakt. Maar laat vooral weten als jullie kippenhok en -ren wel "biologisch"
genoemd mogen worden. Dat zou onze wethouder wellicht sterken. Het moge duidelijk zijn
waarnaar gestreefd dient te worden bij nieuw- en uitbouw van de hokken!

Veranderingen ?
Wat kan er ondertussen gezegd worden
over het herstel na de nieuwbouw-
verstoring? In bijgaande grafiek is de
ontwikkeling van het aantal barakken,
katten, kippen en het totaal gewicht aan
huisdieren te zien. De (stabiele?)
toestand in oktober 1995 is als ijkpunt
(100) genomen. Toen waren er 37
barakken, 56 katten, 204 kippen en 959
kilogrammen beest. De aanname dat het
aantal barakken toonaangevend is voor
de draagkracht van het ecosysteem Droevendaal, blijkt uit het verloop van het aantal katten
redelijk te kloppen, al reageerde ze wat traag op de sloop in 1998. Ook voor het aantal
kippen geldt die trage reactie, maar zij hebben (nog) geen herstel getoond! Het totaal
gewicht is eveneens nog niet terug op het oude evenwicht. Er is dus nog groei te verwachten
de komende jaren...

Konijnen
Op verzoek van de de grote
konijnen-ecoloog (ergens tussen
35 en 57) is ook speciaal naar
konijnen gekeken. Allereerst valt
het spectaculaire aantal van 18
konijnen op dat Droevendaal
afgelopen oktober bevolkte: 18 !
Snuffelaars, Wortelbijters en
Wannabepantoffels ! En wel om
precies te zijn: Kezie,
Vlubberdabber, Belle, Boris,
Blackie, Roger, Steffie Graf,
Nuff, Benjamin, Zorro, PuckPluis,
Panchau, Bas, Fidel en 4 naamloze.

Geconfronteerd met dit zeer dynamische aantalsverloop van de Droevendaalse konijnen
stelde bovengenoemde expert een mixed model voor met poisson-verdeling en het weer
(aantal dagen in december/februari met nachttemperaturen onder 5 graden) en het aantal
paard-rijdende vrouwen in de leeftijdscategorie 18-20 als verklarende factoren. Dergelijke
statistieke hoogstandjes laat ik echter aan Jasja zelf over.
Wel durf ik te speculeren dat de konijnen op Droevendaal 1 van de meest 'natuurlijke'
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Matthijs was droevig van 1995 tot 2003
ter nagedachtenis van een van de langste geluidsoverlastproduceerders
(waaronder recentelijk ook "Divine Sixty-Nine Baraks CD Nummero 2")
heeft mark (69) deze tekeningen gemaakt. wie meer emotioneel gekwezel
naar aanleiding van zijn heengaan wil lezen, een ook bovengenoemd muzikaal
hoogstandje wil beluisteren, doet er goed aan te surfen naar
http://69.wageningen.net/

eelke (69)

populaties hebben ten opzichte van andere huisdiersoorten, en het zich het minst
aantrekken van Droevendalers. Een mooi voorbeeld is dat zwarte konijn* dat nog steeds vrij
rondhupt over Droef en af en toe eens gezellig aanwipt bij zijn vrienden op de Koffiebarak
of Hit-me-with-Music. Ook zie ik in deze analyse een duidelijke verklaring voor het minder
geslaagde konijnen experiment op Divine Sixty-Nine in 2000. Zowel het al eerder genoemde
architectonische hoogstandje als een heus verrolbaar konijnobiel verschenen uit de handen
van de daar wonende Droevendalers die na een eerdere mislukte poging 's nachts een konijn
bij Arion weg te halen (het hok kwam wel mee, maar het  konijn werd vergeten) van een ex-
baraksgenote drie stoere illegale kinderboerderij-vluchtelingen onder hun hoede gekregen
hadden. Alle zorg en vertroeteling ten spijt bleek het konijnenlot inderdaad onvoorspelbaar:
2 stierven en 1 verdween. Nou ja verdween: was ontsnapt en door een onwetende in het hok
van de reggae-barak gestopt. Bij de recente huisdierinventarisatie kwam aan het licht dat
datzelfde beest ook daar
ontsnapte en uiteindelijk
helemaal zijn weg vond naar
Droevendaal-Hoog. Daar werd
aan sexuele reproductie
gedaan. Helaas vielen alle
kleine pluizeballetjes ten prooi
aan katten. Een tweede nestje
werd niet voorkomen, ondanks
het uit elkaar halen van de
ongelukkige ouders. Wel werd
het hok poesdicht gemaakt en
het risico verspreid door er
een aan Slot Droevestein ter
adoptie aan te bieden. De clou
van dit hele verhaal moge
duidelijk zijn: de Wegen der
Konijnen zijn ondoorgrondelijk,
en worden niet door
Droevendalers beïnvloed
(toch?).

Eelke (69)

Dimitri (89) over 'dat zwarte konijn' :
hey eelke,
ik ben net ff je vernieuwde site aan het lezen en toen las
ik iets over dat zwarte konijn wat af en toe hier en daar
aanhupt. Wij van 89 zijn namelijk op zoek naar enige
vorm van eigenaar van dit diertje. Deze, wat een
vrouwtje blijkt te zijn, heeft namelijk ons kippenhok
uitgezocht alszijnde peuterspeelzaal. Er huppelen
momenteel een vijftal konijntjes door het hok en wij
vrezen enige vorm van overexpoitaitie van de ruimte
aangezien dit al haar tweede worp van jonkies is.

Dus samenvattend en resumerend to 1 enkele vraag: weet
jij meer van dit konijn?

Dim

> Jawel, na het raadplegen van onze konijnenexpert: ga
maar eens op 99 praten. Dat konijn schijnt een
meesteres te zijn in het ontsnappen (en dus ook in het
binnendringen van hokken)!
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Droef Open Catan Kampioenschap
zondag 16 feb. 2003

de grootste veroveraar: het droevigst (is wie alles verliest):
Hannibal Lodewijk de G.

Zondagmiddag 16 februari 2003 is het Droef Open Catan Kampioenschap gewonnen door
Hannibal. In de finale (steden en ridders: De Slag bij Slot Droevestein) behaalde hij als
eerste de 13 benodigde overwinningspunten, terwijl de andere finalisten bleven steken op 9:
Koning Arthur, 7: TeeCee, en 6: Valeska. Het was een spannend, maar vooral gezellig
kampioenschap! Alle achtentwintig deelnemers worden bedankt voor hun sportieve inzet en
het superlekkere eten dat meegebracht werd !

LESSEN
Een aantal interessante dingen kunnen geleerd worden van deze catanmiddag. Zo is uit de
onderhandelingstechnieken van Erik de Rode duidelijk geworden waarom de Noord-
Amerikanen tegenwoordig geen Noors spreken, ondanks dat de Vikingen toch zo'n 5 eeuwen
eerder arriveerden dan andere Europeanen (de Basken niet meegeteld).

De afknapper van de hooggespannen verwachtingen van de brede afvaardiging van Divine
Sixty-Nine doet vermoeden dat het met de liefde op die barak wel snor zit. Zou alles dan
toch nog lief worden? Of hadden Karolinger Pippijn de Korte en de Killer Pigeon iets meer op
het spel moeten letten in plaats van alleen elkaar te sarren en met Jeanne d'Arc te flirten?
De jarige Valeska vond hen in ieder geval gewillig kanonnenvlees en kwam met de beste
papieren in de finale (helaas had ze echter nog nooit eerder steden en ridders gespeeld).

Uiteindelijk wilde Hannibal nog wel even uit de doeken doen wat het geheim achter zijn
overwinning was: een mascotte op de speeltafel! Blijft de vraag natuurlijk wat Dr. Lector
met olifanten heeft...?

Overigens moet iedereen die een jaloerse blik heeft geworpen op de prachtige houten
kaartenbak van De Gelukszoeker teleurgesteld worden. Dit houtsnijwerk is niet in de winkel
verkrijgbaar, maar speciaal door de broeder van De Gelukszoeker gemaakt.

TERECHT IN DE FINALE ?
De 4 finalisten werden geselecteerd uit de 7
winnaars van de tweede ronde op grond van de
overmacht waarmee ze in die ronde wonnen. De
speeltafels in de tweede ronde waren
samengesteld op basis van de resultaten van de
eerste ronde. Deze grafiek laat zien dat
finalisten significant meer punten verzameld
hebben in de eerste en tweede ronde samen,
wanneer zij vergeleken worden met de overige
deelnemers. Terechte finalisten dus! Toch werd
er gemiept door tenminste 1 van de 3 overige
tweede ronde winnaars die de finale niet haalde
omdat hij zijn mededingers niet ver genoeg achter zich liet. De tabel onderaan deze pagina
zou zijn pleit gesterkt hebben, maar ja, om in de finale te komen moet je toch kunnen pieken
als het nodig is... (en zo bleef de tweede ronde voor iedereen spannend).

Eelke’s katern
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OVERIGE ANALYSES
Bij deze analyses van de scores is de Killer Pigeon buiten beschouwing gelaten omdat hij wel
lekker lang geslapen had, maar niet op tijd was voor de eerste ronde. Allereerst wil iedereen
natuurlijk snel weten hoe het met de 'battle of the sexes' staat. Is nu voor eens en altijd
bewezen dat mannen veel beter in spelletjes zijn? Oei! Onderstaand figuur lijkt eerder het
omgekeerde aan te wijzen. Gelukkig is het niet significant...

Zo ook niet de verschillen in de totaalscores van
3 groepen die op basis van (verleden) woonplek
ingedeeld zijn. Droevige spelers zijn iets beter
dan niet-droeve deelnemers, die op hun beurt
weer beter scoorden dan mensen die eens droef
waren maar nu niet meer. Echter, dit kan dus ook
op toeval berusten.

Als van alle deelnemers de score van de tweede
ronde wordt uitgezet tegen de score van de
eerste ronde, is er geen enkel significant
verband. Er is een aantal mensen dat beide
keren hoog scoorde, maar verder komen
alle combinaties voor. Echter, ware losers,
die keer op keer weggevaagd worden,
ontbraken. Lodewijk de G. werd weliswaar
als enige 2 maal vierde, maar verzamelde
wel 8 punten in de tweede ronde.

DATA
(Gedeeltelijke) uitslagen van de eerste
ronde (basisspel: Moestuinen en
Wietakkers) en de tweede ronde
(zeevaarders: De Herovering van de
Droevendaalse Beek
tot. alias ronde 1 ronde 2
score   stand score stand score
23 Valeska 1 10 1 13
22 TeeCee 1 10 1 12
22 Bereklauw 1 10 1 12
22 Niccolò Machiavelli 

1 10 1 12
21 Gilberto 2 9 1 12
18 Mata Hari 1 10 4 8
[..knip..]
11 Lodewijk de G. 4 3 4     8
6 KillerPigeon 4 - 3 6

REACTIES
Het gastenboek is nog steeds open voor reacties en voor suggesties voor een eventueel
vervolg. Verder kun je de complete uitslagen en de plaatjes van de badges bekijken:
dock1.ppt, dock2.ppt, dock3.ppt, dock4.ppt en dock5.ppt. Ook de aankondigings poster is te
zien.
www.droevendaal.net//catan.htm
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gezocht: oud brood en gazons 
om te onderhouden...

u vindt ons op barak 39

Groengroep
De groengroep had hier een artikel willen plaatsen. Maar o.a. wegens romantische
verwikkelingen is de copij zelfs na een week uitstel nog NIET binnen...

Vogelpest en Droevendaal
Twee weken geleden leek het er even op dat de vogelpest Droevendaal al bereikt had. Op 31
was een kipje ziek zwak en misselijk. Na veel gebel kwam eindelijk de RVV wel kijken, en die
dachten dat het wel goed zat, en dat bleek de volgende dag te kloppen: het hennetje was
weer kiplekker en legde zelfs een ei ! Onze kippen blijven dus voorlopig leven. Voorlopig, want
het eerste besmette bedrijf van Bennekom zat op ca 3.5 km van ons.  Er is heel veel geruimd
aan de andere kant van de Mansholtlaan, ook bij studentenhuis 'De Boerderie'. 

Voorlopig blijft het dus afwachten. Alle kippen moeten binnen blijven (‘opgehokt’),
onbereikbaar voor vogels van buiten en poep van andere vogels. Gaas is niet goed genoeg, er
moet aan alle kanten plastic zitten. Ze mogen natuurlijk wel ademhalen, hou de zon ook een
beetje in de gaten, dat je geen gebraaien haan krijgt. Het is slim om de kipjes goed in de
gaten te houden. Mocht je denken dat de kippen ziek zijn geworden, is het verstandig om
direct een pluimveearts te bellen. De pluimveearts weet welke instanties ingelicht moeten
worden in geval van besmetting.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, kijk dan op
www.minlnv.nl/vogelpest. Ook wesp.wau.nl probeert het nieuws in de gaten te houden maar
hun kaartje is in elk geval fout.

(Advertentie)
Als ‘compensatie’ voor het gebruik van mijn HP mag ik dit ff kwijt: Ik, Thomas thans
woonachtig op 81 zoek per uiterlijk 1 mei een kamer. Pers. details: 1e jaars bioloog met
bijen (gratis honing!) vego en 20 jaren oud. bel 0317-421823 of thomas.vangurp@wur.nl
alvast heel erg bedankt!
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Em@il lijst [Droevendaal]
Sinds een paar weken is er voor Droef een email mededelingen/discussielijst. Je kun je er op
abonneren en dan krijg je een paar keer per maand mail over activiteiten, of over belangrijke
onderwerpen zoals bijvoorbeeld de kippengriep. 
De lijst wordt gemodereerd, dus je bijdragen worden eerst gecontroleerd. Je hoeft dus niet
bang te zijn voor spam en onzin van studieverenigingen.

Om je te abonneren moet je drie stappen zetten:
1) ga naar http://groups.yahoo.com/group/droevendaal/ en registreer jezelf (Sign in).
2) klik op dezelfde link op ‘join this group’, of stuur een email aan droevendaal-
subscribe@yahoogroups.com. Je aanmelding moet wel eerst geaccepteerd worden door een
van de moderators,  en daarom is het handig als je ook even stap 3 doet:
3) log in op de site, ga naar de droevendaal pagina, klik door naar Account info, en edit je
Member information. Zorg dat je naam en baraksnaam terug te vinden zijn in de
beschrijving van jezelf, zodat de moderators weten dat je een Droevendaler bent.
Dankjewel en tot ziens in cyberspace!

Het recept van de koffiebarakTM
Dit keer: luxe chocoladeflensjes met sinaasappel
(op basis van een succesrecept van Willeke)
Koop voor 4 personen: 3 sinaasappels 3 eetl. sinaasappellikeur

4 eetl. poedersuiker 100 gr biologische bloem
3 scharreleieren 1/4l slagroom (250ml)
2 zakjes vanillesuiker 1/4 l. volle chocolademelk
1 eetl. cacaopoeder van de koffiebarak natuurlijk
100gr boter 1 zakje slagroomversteviger
mixer koekepan van ca 18 cm 

Maak een uur van te voren het beslag en de partjes klaar.
1. De partjes
* rasp de schil van 1 sinaasappel
* haal de velletjes van alle partjes sinaasappel, vang het gelekte sap apart op
* meng het leksap met 2 eetl. poedersuiker, de rasp en de likeur, en laat dit 1 minuut koken.
Schenk het dan over de blote partjes zodat het kan intrekken.
2. Beslag
* meng bloem, cacao, zout en eieren.
* voeg de helft van de chocolademelk toe en meng tot het glad is. Voeg de rest van de
chocolademelk toe.
* zet dit een uurtje weg.
3. Slagroom
Klop de slagroom stijf met de vanillesuiker, slagroomversteviger en 2 eetl. poedersuiker.

Bak nu 8 flinterdunne flensjes, tweezijdig. Dien de flensjes 2x dubbelgevouwen op op 4
borden,  en schep er de partjes en de slagroom bij.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



Droevendaler van het jaar 2003:
Willeke!

Met een zeer ruime voorsprong en 8 stemmen heeft Willeke (103)
de verkiezing tot Droevendaler van het jaar 2003 gewonnen! Als
stemverklaringen werden gegeven: omdat het een keigaaf wijf is,
vanwege de positieve invloed op ABC/DWB en 103, 
en: omdat ze de enige, echte, liefste grote zus van Droef is (en van
de wereld).
Willeke heeft nog vrouwmoedig mensen aangespoord om niet op haar maar
op mij (Chris) te stemmen, maar gelukkig erkenden jullie allemaal dat
Willeke de ererondrit verdiend had. En ik krijg lekker toch ook een mooi
Droevendaler-van-het-jaar t-shirt (waar ik nooit in zal durven lopen maar
toch heel erg bedankt, Willeke!).
Ondanks de campagne voor Zwarte Poes (“omdat harig ook lekker kan zijn”) won konijn Fidel, hij ruste in
vrede, de competitie voor het populairste dier 
met 6 stemmen.
Bovenaan de lijst:   Willeke 8 Chris 7

Fidel 6 Arnoud 5
Joris 5 Zwarte Poes 5
Eelke 4

De overige mensen en dieren kregen 1 van de 61 uitgebrachte stemmen. 
Een greep uit de stemverklaringen:
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Zwarte Poes Omdat ze altijd zo schattig uit d’r bek stinkt als ik aan
het eten ben

KaRin (35) Omdat ze de lekkerste kont van droef heeft, waar ik
lekker alleen aan mag zitten

Chris (35) omdat hij alles weet van alles op Droef en dat alleen op
de achtergrond laat blijken. en: Chris de anti-auto-in-de-
berm-held.

Ad taximan
Niels (31) omdat hij lekkere grote koekjes heeft
Martine omdat ze mijn nieuwe buurmeisje is

Els (65) omdat ze een bakfiets 'en een broodbakmachine heeft en
student is.

Ineke (95) omdat ze zulke lekkere wafels had meegenomen

Joris (103) omdat hij zich enorm inzet voor het ‘groene’ gebeuren
hier op Droef en omdat hij gewoon een geweldige gozer
is!

Anne omdat ze zoveel tijd voor andere heeft/maakt en er
altijd is als iemand haar nodig heeft (kan je wat van
leren)

Chris omdat leeftijd niet het enige is wat telt

Jasper omdat hij 100% Droevendaliteit uitstraalt
Onno (43) omdat hij “the living God of Bookkeeping” is

... De mannen van de trimsalon vanwege de blote benen

Eelke * omdat hij de kleren van huisgenoten 2x wast en
zelf roze broeken draagt

* omdat hij een onbescrhijfelijke kookstijl heeft 
* omdat hij altijd in de weg loopt en er als enige
echt goed voor zorgt dat er genoeg pindakaas in huis is.

Fidel
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Notulen Droefvergadering 2002-11-27
Aanwezigen: Anita (51), Arnoud (33), Attila (95), Douwe (47), Els (65), Jan (69), Joris (89), Joris A. (103), Jos (65), Luc (37),
Maarten (107), Manon (39), Menno (81), Merijn (69), Rik (103), Willeke (103)
Opening

Er wordt een notulist gezocht. Jos zal notuleren. Anita stelt voor te beginnen met het punt over de fout in de aanleg van het
woonwagenkamp. Dit gebeurt. Vier leden van de familie Kaaiman die in de nieuwe woonwagens wonen zijn aanwezig. Er wordt
begonnen met een voorstellingsrondje.

Foute aanleg woonwagenkamp
Anita legt de situatie uit: 1 dag voordat de laatste wagen werd geplaatst, liet de gemeente weten dat de aangelegde situatie niet
klopt met het bestemmingsplan. Er moet 5 meter tussen de 1e wagen en de sloot aan de oostzijde van het kamp (bij barak 69)
liggen. Deze situatie is voor niemand leuk. Vader Kaaiman vindt dat de situatie niet teruggedraaid kan worden. Riolering, meubels,
dak, dat moet dan allemaal opnieuw. Jan vindt dat de familie niet moet lijden onder een fout van de gemeente. Mijnheer Kaaiman
heeft een plan voor de beplanting ontvangen. Menno zegt dat dat plan niet klopt met het bestemmingsplan. Dit gebeurt vaker bij de
gemeente. Als een burger dit doet krijgt hij een flinke boete. Menheer Kaaiman heeft gehoord dat het plan 2 meter fout is. Jan vindt
5 meter buffer beter dan 2 meter. Attila zegt dat er dan meer ruimte is voor gevarieerd groen. Mijnheer Kaaiman zegt dat het nog
erger kan: de familie Romers is een slopersfamilie en niet zo net als de familie Kaaiman. Zij hebben gesloopte auto's voor de deur.
Anita zegt dat we de gemeente kunnen aanklagen. We moeten eerst naar een wethouder, dat is beter dan naar een ambtenaar. De
huismeester stelt voor eerst een schrijven van de gemeente af te wachten. De familie Kaaiman wil liever niet verplaatsen. Menno
vindt dat de gemeente het probleem moet oplossen. Als de gemeente alleen het bestemmingsplan aanpast, dan gaan we actie
ondernemen. Anita zegt dat de gemeente een beukenhaag wil plaatsen. De familie zegt de sloot dichtgegooid kan worden om plaats
te maken voor meer groen. Jos wil weten wat er nou precies fout is. Menno zegt dat het hele kamp 5 meter te ver naar het oosten
ligt. Els vindt dat we eerst goed moeten overleggen om te weten wat de gemeente doet. Anita stelt voor dat iemand van 69, iemand
van het kamp en zij later nog overleggen. Menno zegt dat er half december plantmateriaal voor 'de bult' komt. Jos wil weten wat we
van de gemeente verwachten. Anita zegt dat we voorlopig niets verwachten en afwachten.
Het punt wordt afgesloten en de familie Kaaiman vertrekt.

Agenda
Anita stelt een agendawijziging voor: punt over de auto's wordt verplaatst tot na het punt van de complexbeheerder/huismeester. Dit
wordt goedgekeurd.

Notulen vorige keer
Deze worden goedgekeurd en er zijn geen vragen.

Mededelingen
Anita heeft 2 mededelingen. 1: Claire (39) is uit het dagelijks woonbestuur. In het bestuur zitten nu: Willeke (103), Arnoud (33) &
Joris (103) zijn 1 persoon namens de groengroep. Bjorn is penningmeester. De burgemeesters zijn 1 persoon. Dit betekent dat er 4
personen zijn en er nog 1 nodig is: een secretaris. Er zijn geen gegadigden. Attila wil weten wat de taken zijn. Anita: veel
regeldingetjes zoals het droeffeest en verder vrije invulling. Manon voegt toe: DLO regelen. Anita:mest en zo.

Punt 2 van Anita: het welkomstpakket voor nieuwe bewoners is bijna klaar en gaat dan naar de drukker.

Manon: 13 december is er een sinterklaasfeest in 'anno 2000' en 27 november is er droefeten en kampborrel.

Complexbeheerder
Er komt een 2e onderzoek naar de douches. Het doel is te kijken of de scheuren groter zijn geworden. Hiervoor worden proefjes
worden gedaan: 4 tegels gaan uit de binnenmuur en een aantal stenen uit de buitenmuur. Dit is nodig voor de slingerzakproef,
waarbij een zak tegen de muur geslingerd wordt en de trillingen worden gemeten. De stenen worden hierna terug geplaatst. Dit alles
zal op 11 december op een aantal barakken plaatsvinden. Eerder, op 3 december worden nog andere proeven uit een eerdere reeks
uitgevoerd. Over beide onderzoeken zal worden gecommuniceerd met de betrokken barakken.

De complexbeheerder is nogal geschrokken van de rommel bij veel barakken. Met name in de 1e meter om de barakken ligt teveel
rommel. Het verzoek is deze leeg te halen. Plantjes mogen, maar deze kunnen vertrapt worden. Hoge planten in die meter moeten
gesnoeid worden. Dit alles is voor de glazenwassers en de mensen die de dakgoot schoonmaken.

In de schuurtjes worden teveel zware dingen tegen de muur geplaatst. Dit heeft als gevolg dat de planken loskomen. Met name
autoonderdelen veroorzaken problemen. Gelieve de wanden van de schuurtjes vrij te houden.

Merijn wil weten hoe het de complexbeheerder bevalt op droevendaal. Deze zegt dat hij wist waar hij aan begon. Hij werkt al 25 jaar
bij de SSHW. Ruijs en hij zijn robbertjes.
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Parkeerproblemen
Manon zegt dat de parkeerinventarisatie heeft opgeleverd dat er 31 auto's zijn van droevendaalbewoners en 41 bezoekers per
week komen. Er zijn nu 25 parkeerplaatsen en dat is dus te weinig. Menno zegt dat een optie voor meer plaatsen de strook ten
noorden van 'anno 2000' is. Merijn wil gezegd hebben dat anderen profiteren van het probleem van 69 als met de gemeente
geschikt wordt over het kampprobleem in ruil voor extra parkeerplaatsen. Anita vindt het belangrijk om meer parkeerplaatsen te
hebben. Als er genoeg plaatsen zijn, is het gemakkelijker om auto's voor de deur niet meer te gedogen. Manon zegt dat de SSHW
pas wil herinrichten als ze een stuk gemeentegrond hebben kunnen kopen. Anita zegt dat we de SSHW gaan vragen om meer
parkeerplaatsen, maar alleen om parkeerplaatsen voor op het terrein. Jan zegt dat er geen wegsleepregeling is en dat dat jammer
is. Het is ook gevaarlijk als er auto's op het terrein staan omdat de brandweer er niet langs kan.
De complexbeheerder verlaat de vergadering.

Droeffeest
Manon zegt dat het droeffeest goed is verlopen. Er is 100 euro winst gemaakt. Wil er iemand een midwinterfeest organiseren?
Douwe vraag over de 20 euro voor het startkapitaal. Attila komt hier zo op terug.

Algemene barak
Attila aan het woord. Het vorig bestuur van 'anno 2000' is gestopt. Nu is Willeke (103) voorzitter, Maarten (107) is penningmeester.
Er is nog geen secretaris. Merijn gaat op vrijdagavonden feestjes organiseren. Manon is gewoon lid. Attila doet de techniek en de
aankleding en heeft de bar geschilderd. Men is bezig met een plan voor de inrichting met meer faciliteiten voor bv. feestjes,
capuera, yaga en bands, zoals een verhoogde plint om het schoonmaken eenvoudiger te maken. Verder komt er een
ophangsysteem om de muren te sparen van een overdaad aan punaises. Het wordt aangemoedigd dat iedere barak
eens een activiteit organiseert op vrijdagavond, bijvoorbeeld spelletjes of een bruine avond.

Jan wil weten of er regels zijn voor het gebruik van 'anno 2000'. Dit start een discussie over geluidsoverlast. Attila zegt dat
geluidsoverlast de verantwoordelijkheid is van de huurder van 'anno 2000'. Manon zegt dat je, als je een feestje geeft je even moet
gaan praten op de barakken 87, 89, 71, 65, 69 en 81. Jan zegt dat hij helemaal geen overlast wil. Hij heeft afgelopen weekend een
nacht helemaal niet geslapen door de herrie. Attila zegt dat er maar 2x per maand zo'n feestje mag zijn. Willeke zegt dat er isolatie
moet komen: geluidsstrips en gordijnen en een geluidsinstallatie met een maximum. Men mag klagen bij het bestuur van 'anno
2000' over de overlast. Ze wil weten wat de laatste tijd is tot wanneer er veel geluid mag zijn. Jan zegt 2 uur. Men is het hier mee
eens. Attila zegt dat een huisfeest vaak net zo erg is. Jan zegt dat het verschil is dat nu altijd dezelfde mensen last hebben. Menno
zegt dat hij niet 6x per jaar ergens anders wil slapen vanwege de overlast. (hij bedoelt natuurlijk 24x per jaar). Anita zegt dat de
herrie van afgelopen weekend, tot diep in de ochtend, echt niet kan. Willeke zegt dat het voortaan vanaf 2 uur rustig moet zijn en
dat dit soort feesten alleen op zaterdagavond mogen. Bij overtreding van de 2-uurgrens wordt de waarborg ingehouden.

Attila gaat verder over geld. Hij wil dat de servicekosten worden verhoogd om een inkomstenbron voor 'anno 2000' te garanderen.
De verhoging moet 25 eurocent per maand per persoon zijn. Menno zegt dat gas-, water- en lichtkosten al over de barakken
verdeeld worden en dat het kwartje ongeveer 50 euro per maand gaat opleveren. Hij wil graag een begroting zien die de noodzaak
hiervan aantoont en wil weten of die 50 euro niet op een andere manier binnen kan komen. Anita zegt dat het nog niet zeker is dat
huur genoeg op zal brengen. Tot die tijd is een vaste inkomstenbron fijn. Daarna kan gekeken worden of de huurprijs aangepast
kan worden. Menno wil toch graag een begroting. Jan wil weten of er nog ergens anders geld is. Manon zegt dat ze graag de
zaken gescheiden houdt. Er zal een conceptbegroting komen. Menno wil dat het plan in de Droevendalia komt. Daarna kan verder
overlegd worden. Anita bevestigd dat het plan van het kwartje voorlopig niet doorgaat.

Menno wil een beamer voor films in 'anno 2000'. Jan zegt dat Studentennetwerk Wageningen er 1 heeft.

Attila zegt dat er op dit moment 3 avonden vaste activiteiten zijn, namelijk maandag, dinsdag en donderdag. Meer zal dit niet
worden. Wel kunnen meerdere vaste activiteiten op die avonden plaatsvinden. Al deze activiteiten mogen tot 22.00 herrie maken,
daarna moet het rustig zijn. Zondagmiddagen kan er geklust worden en zaterdag is gereserveerd voor feesten.

Groengroep
Arnoud en Joris A. aan het woord. Het contract met de hoveniers is bijna afgelopen. Het wordt waarschijnlijk verlengd met
dezelfde hoveniers. Er komen waarschijnlijk extra kosten bij vanwege extra werkzaamheden. Deze zijn: het grasveld eens in de
twee weken maaien (Jos: 65 maait 2x per week). Het maaien om de anti-autopaaltjes kost extra tijd. Voetpaden moeten worden
vrijgehouden. De hoveniers gaan het werk doen dat de droevendalers niet zelf doen. Als je wilt helpen kun je je bij Arnoud en Joris
A. melden. Er zal worden geinventariseerd wie wat kan/wil. Joris vindt dat de grasmaaiers teveel herrie maken.

Groene stroom
Anita zegt dat we sinds 1 juli geen groene stroom meer hebben. De SSHW heeft het contract met Nuon overgedaan aan Spark
Energy voor 2 jaar. Nuon had het contract tot komende januari. Dit heeft Spark afgekocht. Het contract duurt tot 1 januari 2004. Dit
is niet in te korten of te ontbinden. In de loop van 2003 gaat Spark groene stroom aanbieden. Dit jaar leveren ze 5% van de
behoefte aan groene stroom van Droevendaal. De SSHW heeft de wens van Droevendaal genegeerd. Anita gaat uitzoeken wat
we hiertegen kunnen doen. Menno vindt dat de SSHW ons heeft bedonderd. Ze hebben een nieuw contract zonder groene stroom
genomen terwijl met Droevendaal was afgesproken dat er groene stroom geleverd zou worden. Jos stelt voor te schikken met de
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SSHW en het geld aan een goed natuurdoel te geven. Menno vind het beter groene stroom van ergens anders naar Droevendaal te
sluizen. Iets dergelijks is ook al gedaan met hout tijdens de bouw van Droef. Anita zegt dat de groene briefjes voor groene stroom
die aan barakken zijn uitgedeeld niet ingevuld hoeven te worden.

SFO
Manon zegt dat binnenkort misschien ook op Droevendaal chemisch afval wordt opgehaald. De Nobelweg wordt een half jaar later
gesloopt dan gepland. In de komende SFO vergadering wordt gepraat over minstens 10% groene stroom voor alle complexen.

Servicekosten
Er is helaas geen tijd vrij geweest om achter de vermiste stroom aan te gaan.

Rondvraag
Anita wil weten wie de kampbewoners heeft uitgenodigd voor de vergadering. Els heeft dit gedaan. Ze wilde dit met de
burgemeesters overleggen, maar die waren er niet. Anita vind het niet leuk dat er niet overlegd is. Dit zette haar voor het blok en
frustreerde de meningvorming over de fout van de gemeente. Els vind het belangrijk dat er ook met de kampbewoners wordt
overlegd over het probleem. Anita zegt dat Manon al met de kampbewoners had overlegd. Ze kan zo niet vergaderen. Menno denkt
dat we met een droefoverleg meer uit de onderhandelingen met de gemeente zouden kunnen halen. Manon vindt dat 69 benadeeld
is, omdat we niet eerste een standpunt namens Droevendaal hebben kunnen formuleren. Jos denkt dat de benadeling mee blijkt te
vallen omdat er goed met de familie te praten is. Joris denkt dat de gevolgen nu onbekend zijn. Manon zegt dat we gewoon
afwachten en dat het wel goed zal komen. Menno vindt het jammer dat we het nu niet hard kunnen spelen. Joris vind het niet raar
dat Els de familie heeft uitgenodigd. Anita zegt dat ze maandag pas de situatie kende. Ze is die avond bij 69 en 65 geweest. Als de
gemeente niets had gezegd, was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest. Menno zegt dat de gemeente 2 weken voordat de 1e
wagens kwamen al op de hoogte was van de fout. Anita zegt dat de SSHW niet is ingelicht en het van haar heeft gehoord. Menno
zegt dat 2 meter opschuiven geen probleem is qua infrastructuur en 5 meter ook niet veel werk zal opleveren.

Anita wil weten wat men ervan vindt dat de complexbeheerder niet de hele vergadering aanwezig is. Attila vind het flauw. Anita
zegt dat het handig is om strategische dingen die betrekking hebben op de SSHW te bespreken. Menno zegt dat dit vooral tijdens
de verbouwing belangrijk was. Nu niet meer. Jos vraagt of de notulen van de vergadering naar de complexbeheerder gaan. Het
antwoord is ja. Anita besluit dat we het een jaartje proberen. Alleen Attila kan zich er niet in vinden.

Arnout wil graag een container neerzetten om rommel in te gooien en een schoonmaakactie houden. Helaas wil niemand dit
regelen.

Jan heeft een zeikpuntje over de brievenbussen van het kamp. Deze staan op het bruggetje dat slechts een noodverbinding is. Dit
is onhandig voor de postbode. Menno zegt dat de bussen ook bij die van Droevendaal geplaatst zouden kunnen worden en anders
bij de woonwagens.

Menno wil plaatjes voor de Droevendalia en het liefste iemand die structureel foto's verzamelt. Merijn zegt dat Bart van 81 dat wel
kan doen. Jos heeft nog wat digitale foto's en zal ze doorsturen.

Sluiting
De vergadering wordt zonder problemen gesloten.
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beste Droevendalers,

De vergadering vindt plaats op woensdag 23 april in de algemene barak. Op
de Droevendaalvergadering worden alle besluiten genomen betreffende
Droevendaal.Het is dus erg belangrijk dat elke barak zijn stem via een of
meer personen laat horen. Kan er niemand, dan kun je je mening altijd kwijt
bij iemand van het DWB: 
:Manon(39), Bjorn(51), Willeke(103), Joris(103), Arnoud(33)  of Bas(101). 

Kom op tijd want anders wordt de koffie koud. Tot woensdag,
Manon.

DROEVENDAAL VERGADERING
Woensdag 23 april 2003

Agenda
1. Opening om 20.30 precies
2. Agenda
3. Notulen 

vorige Droevendaalvergadering
4. Mededelingen
5. Punten van de Huismeester
6. Woonwagenkamp
7. Algemene Barak
8. Groene Stroom
9. Groengroep

10. Parkeerplaatsen
11. Vogelpest
12. SFO
13. Servicekosten
14. Rondvraag
15. Sluiting

(advertentie)
Droeffeest!

De traditie leeft voort...de zomer komt er
weer aan en het droeffeest dus ook. Vorig
jaar was het een groot succes en het lijkt
mij een goed idee om er dit jaar ook weer
een mooi feest van te maken. Het concept
is simpel: muziek drank drugs en
droevendalers op een mooie dag eind
augustus/ september.. .en de rest mag je
zelf invullen als jij of je huisgenoten je
met het organiseren ervan bezig gaan
houden.
Op de komende droevendaal-vergadering
wil ik proberen om een droeffeestteam
samen te krijgen, want, zonder mensen
geen feest en geen feest zonder
mensen...op te zetten.

(advert
entie)

DENK AAN HENK!

Voor al uw afgedankte goederen van

fietskrot tot bureaustoel, Henk weet er

raad mee! Elke maandag en donderdag

GRATIS ophaalservice - help hem wel even.

Leuker kunnen we het niet maken.


