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Officiële Droevendaalse Vrijheidstaatcourant
NNoo 53 53 31 mei 200231 mei 2002                 verschijnt op het juiste moment          verschijnt op het juiste moment

Gemeenschappelijke barak in de verf
 
13 april, Droef 81, om 12.00 uur ‘s middags staat Dave bij de voordeur, Gerald werd er ook bij
getrommeld en we besloten een rondje Droef te gaan doen, om verf, kwasten, rollers,
kranten en, meest belangrijk, man- en vrouwkracht te verzamelen. Veel respons! 
Verf halen met de auto van Dave en Rutger. En met Esther, Martin, Rosalie, Jaime, Peter,
Riemer, en Sietse zat de boel toen vrij snel in de verf. 

Gerda (81)
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Colofon
Droevendalia No 52, 31 mei 2002
Droevendalia is de eerste officiële Droevendaalse
vrijheidstaatcourant.
Droevendalia verschijnt onregelmatig, maar altijd op
het juiste moment. De oplage van dit nummer is 100
Redactie:  Menno (81) 
Dagelijks WoonBestuur (DWB):
Bas van ‘t Erve (101): Burgemeesters van Droevendaal
Lidewei Kruizinga(43), Bjorn Lammers (51), Erik Jan
(45)
Groengroep Droevendaal:
Coördinatie: Erik Jan (45), Arnout (33)
Informatie- en Kennis Centrum (IKC-DLO):
Coördinatie: Jasja (35)
Website:

www.droevendaal.nl
Wereldwinkel:
De Koffiebarak (35), van 10 tot 10 
Abonnement: f10,- per jaar. Aanmelden en betalen
door f10,- over te maken op giro nr. 4580703 t.n.v. 
Droevendaalcomplex woonvoorz., Wageningen.

OPROEPJE

Dinsdag 5 juni wordt er een rondje Rijn-
steeg georganiseerd. Een ESTAFETTE-
LOOP voor een team van 6 mensen, ieder
moet een rondje van ongeveer 4.3 km lo-
pen. Verzamelen is om 17.00 uur, en ’t be-
gint om 18.00 uur. Het lijkt me leuk om
hier met een DROEFTEAM aan mee te
doen. Laat even horen als het je wat lijkt,
gerdawink@yahoo.com, 
Droef 81, 421823, 

Gerda.
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Van de burgemeester,
En ik had nog wel zo gedacht dat ik de
laatste maanden van mijn ambtstermijn
kon door brengen met me druk maken over
de nieuwe en oude servicekosten. Helaas
mocht het niet zo zijn. 
Droevendaal was voor veel journalisten het
eerste aanknopingspunt dat ze hadden
naar aanleiding van de verdachte op de
moord van Pim Fortuyn. De vele
persaandacht was niet voor iedereen op
Droevendaal even prettig. Ik geloof dat we
door de duidelijke lijn die we als Droeven-
daal getrokken hebben, wel de juiste
boodschap hebben kunnen overbrengen.
Het is vreselijk wat er gebeurd is en het
is verschrikkelijk voor ons Droevendalers
dat de verdachte een oud-Droevendaler is.
Maar als ‘alternatieve woongemeenschap’,
zoals we in de pers genoemd worden, heb-
ben we er niets mee te maken. Gelukkig
grijpen sommige journalisten nu ook de
kans om een positief stuk over Droeven-
daal te schrijven. Zo verschijnen er in de
Trouw en de Carp, of zijn nu al versche-
nen, stukken waarin het mooie en positieve
van Droevendaal en het Droevendaalgevoel
voor het voetlicht komen.
Ondertussen gaat ook het gewone leven op
Droevendaal door. De moestuinen zijn op
veel  barakken weer in vol bedrijf genomen
en ‘Blauwe’ (waarschijnlijk de oudste poes
van Droevendaal, woonachtig op 35) ligt
weer tevreden in het zonnetje zijn oude
botten op te warmen. In de vijver heeft
de Klimopwaterranonkel (Rode Lijst 3) zich
weten te vestigen. Daaruit blijkt maar
weer eens de potentie van de ecologische
inrichting van ons groen.
Ondertussen is het ook weer tijd gewor-
den om de discussie aan te gaan over de
servicekosten. Na de onverklaarbare hoe-
veelheden stroom van de vorige keer, valt
het deze keer mee. Geen grote

verrassingen, wel enige onduidelijkheid
omtrent de stroomrekening en de nieuwe
Regulerende Energie Belasting(REB),
waarvan de SSHW nog steeds niet zeker
weet of de huidige vaststelling definitief
is. Een aantal energievoordelen verdwij-
nen, en zeker die voor studenten. Aang-
ezien wij als Droevendaal een grote hoe-
veelheid Groene Stroom afnemen, valt bij
ons de belastingverhoging erg mee.
Rest mij nog te vertellen dat de komende
Droevendaal-vergadering we ook zullen
stemmen voor een nieuwe burgemeester.
Anita (51) heeft zich in ieder geval kandi-
daat gesteld. Op de achterkant van deze
Droevendalia vind je de agenda voor de
Droevendaal-vergadering.
Tot slot, aangezien dit waarschijnlijk mijn
allerlaatste stukje als burgemeester is, wil
ik alle Droevendalers bedanken dat ik twee
jaar lang burgemeester van Droevendaal
heb mogen zijn. Ik vond het een bijzonde-
re ervaring. Ik zal mijn ambtsketting en
functie op 31 augustus op het Droef-feest
overdragen aan de nieuwe burgemeester.
Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van
Droevendaal, samen kunnen we haar nog
mooier maken!

Burgemeester Bas 
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Boeren, burgers en buitenlui
Beste tuinvrinden,
Na een rondje kuieren over ons genoeglij-
ke wooncomplex Droevendaal, spraken wij
onder het genot van een kopje koffie van
onze fijne buur(t)winkel: “Tjonge jonge,
wat wonen wij hier fijn, de diverse gazon-
netjes liggen er weer puik bij.”
Het lijkt erop dat steeds meer bewoners
afstand nemen van het Wageningse stu-
dentenbestaan en een stap zetten naar
integratie in de burgermaatschappij. Als
voorbeeld hiervan is te noemen de creati-
viteit van de bouwwerken in de tuin: hout-
hokken (bungalows 87 en  95), het tuinhuis
bij 57 en een kant en klaar nog af te bou-
wen tuinhuisje bij bungalow 55.
Ja, men doet er echt alles aan om het ge-
zellig te maken rond het huis. Zo zijn er
barbecueplekken te bewonderen, buxus-
planten in terracotta aardewerk (91) en
mooie naamborden, gevelversieringen en
geraniums. Maar sommige buurtbewoners
gaan nog een stapje verder, bijna op het
ordinaire af, door hun tv-toestel naar de
tuin te verplaatsen (101) of door de tuin
als badkamer te gebruiken (35).

Gaat het hier om een serieuze poging tot
integratie in de ‘grote mensenwereld’ of is
hier sprake van studentikoos gedrag? Om
ons betoog kracht bij te zetten nog een
aantal  voorbeelden. Diverse bungalows
lijken een echte moderne wasmolen te
hebben aangeschaft (65 en 101); parasol-
len en plastic compostteertonnen zijn ook
nieuw. Diverse kabouters lijken zich in
deze omgeving op hun plaats te voelen en
hebben een plaatsje ingenomen in tuinen.
Ook de verhoogde aandacht voor gazonne-
tjes is natuurlijk een positief punt. Diver-
se bewoners hebben de laatste tijd nieuw
ingezaaid (99 en 103), maar ook de gazon-
netjes van 41, 45, 71 en 101 mogen er zijn;
in bungalow 65 hebben ze het aanleggen
van het perfecte gazon zelfs tot huisdoel-
stelling gemaakt. In negatieve zin valt
hierin 107 op, de bewoners hebben hun
grasmat danig laten verslonzen, in tegen-
stelling tot eerder gewekte verwachting-
en. 
Ook heel netjes is het tuinpaadje van 99
in de achtertuin, het tuinbankje van 69 en
de bananen    planten van 93 en 95. 
Opvallend te noemen is de heuse toename
van konijnen en het houden van sierkippen;
op 39 lijkt zelfs sprake te zijn van een
heuse kinderboerderij met geitjes, terwijl
de kleintjes op bungalow 35 fijn van de
glijbaan af kunnen. Wordt hiermee een
trend ingezet? Droevendaal lijkt in ieder
geval ook voor kinderen een steeds veili-
ger plek om te wonen en te spelen. 
Hoe anders was dat vroeger, toen mensho-
ge berenklauw, asbestmuren en blowende
hippies de buurt onveilig maakten. 
Speciale aandacht mag ook nog uitgaan
naar de poortconstructies die diverse be-
woners hebben gemaakt. De toegang naar
105 en 107 is opgeleukt met een uit elzen-
hout gemaakte pergola, de bewoners van



Droevendalia No. 53 (31 mei 2002)
5

45 hebben zelfs twee exemplaren neerge-
zet. Ook bungalow 49 heeft er werk van
gemaakt en een kunstzinnige creatie neer-
gezet als toegang tot hun erf. 
Wij willen in dit kader ook de Afrikaanse
beeldentuin van 37 niet vergeten waarin
houten figuren de bezoeker een blik gun-
nen op de kleurrijkheid van de bewoners. 
Duidelijker kunnen wij niet illustreren dat
de burgerlijkheid op Droevendaal nu dan
toch echt zijn intrede heeft gedaan en
met rasse schreden terrein boekt. Graag
hadden wij dan ook een meest burgerlijke
bungalow uitgeroepen. Hiermee wachten
wij echter tot de volgende Droevendalia
om meer bewoners de gelegenheid te ge-
ven hun beste beentje voor te zetten. Een
professionele en kundige jury zal dan alle
tuintjes bekijken en beoordelen op origi-
naliteit en uitvoering. We zullen een tradi-
tie beginnen door een wisseltrofee uit te
reiken: “De groene tuinkabouter”.
Lang leve de burgerlijkheid!!

Claire (35), Reinier (45) en Maarten (45)
Ps. De jury is niet buiten mededinging

Prut, of een anekdotische verhandeling over
puntmutaties in de taxonomie van huisdieren
(sectie katachtigen)
Dat de verslagen van de huisdierinven-
tarisatie oplettend worden bekeken door
de lezers van de Droevendalia blijkt wel
uit het volgende: Mark (37) wees mij er
terecht op dat hun kat al veel langer op
Droef bivakeert dan je uit figuur 1 van het
verslag van 2001 kunt opmaken. Voor alle
duidelijkheid is de betreffende levenslijn
in bijgaand figuur uitgelicht. Volgens dit
diagram verschijnt “Prrt” in 1999 ten
tonele, om het jaar daarop naar het hoge

Baraka 37 te verhuizen. Mark (37) sprak
echter over “Prut” en dat deed al het een
en ander vermoeden. Daarom is ook van de
kat Prut de droefcarriere afgebeeld in
deze grafiek. Alles wijst erop dat Prut en
Prrt een en dezelfde kater zijn !

Het fenomeen dat katten verschillende
namen hebben op verschillende barakken
en zo heel slim van meerdere walletjes
meeeten is eerder beschreven
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Fiiguur 2

(voorbeelden: Gonzo/Harold of
Roswieta/Lelijk/Inuit), maar dat een kat
in de loop der jaren een ander alias
aanneemt komt toch minder vaak voor
(maar: Dao -> Daauw). Toch lijkt ook deze
theorie niet helemaal te kloppen, want de
kater in kwestie wenst nog steeds “Prut”
genoemd te worden…

Een onvermijdelijke, kritische opmerking
zou nu kunnen zijn: “is hier niet gewoon
sprake van een administratieve tiepfout?”
Om dat uit te sluiten heb ik de het
inventarisatiebriefje van Wonder 67 uit
1999 erbij gepakt. Daarop staat wel
degelijk “Prrt”, in een mij onbekend
handschrift. Wat echter ook opvalt, is dat
ten tijde van deze smadelijke
naamsverandering op 67 nog twee andere
katten woonden, namelijk Arie en Bram.
Zouden zij er iets mee te maken hebben?
Hebben zij deze, voor de verbouwingen op
de vlucht zijnde asielzoeker, een slechte
naam bezorgd?

Als je even verder speurt komt al snel aan
het licht dat ook Macho en Kajoet (zie de
vorige Droevendalia voor de vermeende
kwalijke invloeden die dit tweetal op Brute
Bruce, schrik der konijnen, heeft gehad),
op Wonder 67 hebben gewoond. Jawel,
samen met Arie en Bram. In deze tijden
van de oorlog tegen het terrorisme kunnen

we dergelijke verdenkingen niet zomaar
naast ons laten liggen! Het lijkt er sterk
op dat Wonder een soort trainingskamp is
geweest voor kattenmilities! En dat van
daaruit allerlei snode plannen zijn
beraamd! Van dit viertal woont alleen Bram
nog op droef. Ach, kon juffrouw Minous
(97) maar echt met ons praten, dan wisten
we tenminste wat voor schurken er zitten
tussen al die katten die nu zorgzaam door
Droevendalers gevoerd worden. Nu rest
ons niets dan zelf waakzaam zijn…

Eelke (Divine Sixty-Nine)
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Het recept van de koffiebarakTM

Lente, dus ijskoffie.

IJskoffie is het stimulerende equivalent voor ijsthee, voor de actieveling, of
de day after thursdayevening. Het is superlekker, en eenvoudig te maken.

Voor ijskoffie kun je het beste Indio Espresso kopen, die is sterk.
Werkt het beste voor je barak, in de zon.

Nodig (4 porties!)
4 dl hete koffie

4 eetlepels rietsuiker
1 pakje vanillesuiker

evt koffieroom
ijsblokjes

rietje

Zet dus eerst 4 dl koffie.
Los de suiker op in de hete versgezette koffie. Laat de koffie afkoelen en zet

hem dan een paar uur in de koelkast.
Voeg de vanillesuiker en evt de koffieroom toe aan de inmiddels ijskoude kof-
fie. Mix het geheel schuimig. Doe de ijskoffie in een glas. IJsklontjes en riet-

je erin.

Eventueel kun je koffie in een perculator zetten, echte espresso dus. Dan ipv
koffieroom melk nemen.

(bron: Koffie, door Irene van Tilburg).
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“Heee, verkopen jullie dat ook al?
Ik dacht dat jullie alleen chocolade en
koffie verkochten.” Als je overbuurvrouw
al zo reageert als je een zakje kadjang
pedis uit de koffiekast eet, hoe moet het
dan niet gesteld zijn met de Koffiebarak-
kennis van verderaf wonende droevenda-
lers. Tijd voor een kort artikel in de Dalia
dus!

Wat is de Koffiebarak?
Op de Koffiebarak alleen eerlijke produc-
ten verkocht, dit houdt in dat de boeren
zonder tussenhandelaren betaald worden
en dus een eerlijke prijs krijgen voor hun
arbeid. Er wordt gehandeld met vaste
prijzen, ook al is de algemene marktprijs
lager. Omdat er altijd bij dezelfde boeren
gekocht wordt zijn deze verzekerd van
afzet. Dat is ook de reden dat de produc-
ten ietwat duurder zijn. Maar een eerlijk
bakje koffie smaakt toch een stuk
(h)eerlijker?

Alle producten worden ingekocht bij de
organisatie Fair Trade en bij Simon Levelt.
We zijn een dependance van de Wereld-
winkel: bij Fair Trade kopen we in tegen
verkoopsprijzen, waardoor we geen winst
maken. De producten van Simon Levelt
kopen we zelf in tegen inkoopprijzen, hier-
op wordt wel wat winst gemaakt. Met dit
geld bouwen we eigen vermogen op
waarmee we financiële tegenvallers kunnen
opvangen. Hierbij moet je denken aan pro-
ducten die over datum zijn, kapotte ver-
pakkingen etc.

Open
De bewoners van de koffiebarak helpen je
graag tussen 10:00 en 22:00, mits thuis en
wakker.

Prijslijst jan 2002 (onder voorbehoud)

KOFFIE
Kilimanjaro 2,35
Indio Expresso 2,70
Organico 2,45
CafÚ dynamico 2,70
Residentie 8,40
Roodmerk 8,85
Goudmerk 9,99
Eco caffee 8,15
 
WIJN
Ruitersvlei, merlot rd 5,40
Ruitersvlei Chenin blanc 4,50

Gran Roble rood 5,40
Gran Roble wit 4,95
Classique rouge 4,50
Classique blanc 4,10

THEE (dagprijzen)
Darjeeling 2,25
Earl Grey 0,50
Engelse melange 1,60

Afrika Melange 1,30
Kruidenthee 1,80

CHOCOLADE
Melkreep bio 1,60
Nootjesreep bio 1,60
Praline reep bio 1,60
Puurreep bio 1,35
Puurreep kokos 1,35
White crispy 0,85
Kleine reepjes (pecan) 0,75
chocorozijnen 7,00
hazelnootpasta 1,95
Hagelslag melk 1,60
Hagelslag puur 1,59
Cacaopoeder 1,35
Choconoten

NOTEN, DIVERSEN 
Filter nr 2 1,20
Filter nr 4 1,70
Pandanrijst groen 1,30
Pandanrijst oranje 1,35
Pepermunt 0,75
amazone 1,50
cashew 2,60
Mango 2,10
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Katjan Pedis 1,20
Jus 1,29

Nieuws over de gemeenschappelijke barak:
Er gebeurt wat. Er is geverfd maar ook
een concept huishoudelijk reglement en
een concept gebruikerscontract gemaakt
en al een aantal keren in het zonnetje ver-
gadert.
Op de ALV van 5 juni kunnen het contract
en het reglement met evt. wijzigingen
worden aangenomen. Omdat we iedereen
de kans willen geven aan en opmerkingen te
maken op het concept huishoudelijk regle-
ment en concept gebruikerscontract, zijn
deze opgenomen in deze Droevendalia.
Tenslotte betaalt elke Droevendaler elke
maand mee aan de kosten van de gemeen-
schappelijke barak, op de ALV zal trou-
wens besloten worden hoeveel, wij wilden
10 tot 25 eurocent per maand voorstellen.
Kan je niet aanwezig zijn bij de ALV, dan
kan je opmerkingen/ideeën m.b.t. de
gemeenschappelijke barak of de concepten
bij Gerda (81) in de bus doen. 
Nadat duidelijk is wie secretaris (Manon?
Iemand anders?) gaat worden, willen we
(voorzitter Dave, penningmeester Gerda
en secretaris x) naar de notaris stappen
om onze handtekeningen te zetten onder
de statuten, waarna we ook ingeschreven
zullen worden bij de Kamer van Koophandel
als Vereniging 77A. We zijn nog op zoek
naar een aantal mensen die het bestuur
willen versterken. Bijvoorbeeld een com-
missaris feest of een commissaris maan-
delijkse Droefborrel of een commissaris
schoonmaak/ onderhoud (schoonmaken
tegen betaling natuurlijk) en evt. een se-
cretaris dus. 
Op dit moment is de barak al wel in ge-
bruik. De kalender voor het afschrijven
van dagen/avonden ligt bij Dave op 57.
Zoals in het gebruikerscontract staat is
het de bedoeling dat er huur of een ver-

goeding in natura gevraagd gaat worden
voor het gebruik van de barak. Voor dat
laatste denken we aan de volgende klussen
en die gedaan zouden kunnen worden en de
daarna volgende lijst van spullen die we
goed zouden kunnen gebruiken. 

Klussen:
- het topblad van de bar leuk en water-
dicht maken
- meezoeken naar een tweedehands bea-
mer (we denken aan max. 250 euro), of
zoeken naar een goedkope plek om die te
huren
- iets doen met het licht (nu: alleen tl),
bijvoorbeeld een ophangsysteem verzin-
nen/maken

Dingen die de barak goed zou kunnen
gebruiken:
- muziek installatie (tuner, versterker,
speakers etc.)
- koffiezet-apparaat
- kopjes, lepeltjes, bekers etc.
- koffiefilters
- wc papier
- schoonmaakmiddelen
- waterkoker
- theepot
- vuilnisbak
- lampen

Zoals jullie misschien al gezien hebben is
er op dit moment wekelijks een capuera
groep (zij zullen twee keer per jaar de
vloer in de was gaan zetten) aan het trai-
nen, heeft er al een bandje geoefend (die
gordijnen en vloerbedekking zal gaan ko-
pen), en zijn er zelfs examens afgenomen
van een klimvereniging. Nieuwe
ideeën/activiteiten zijn van harte welkom.
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We hopen wat van jullie te horen.
Dave (57) Manon (39) Gerda (81) 

CONCEPT Gebruikers Contract Recreatieruimte Droevendaalsesteeg 77 (invullen in
tweevoud)

Activiteit
........................................................................................................................(beschrijving activiteit),
......:...... uur ....../....../200.... (dag/maand/jaar), - ......:...... uur ....../....../200.... (dag/maand/jaar) (aanvangstijd   
                                                 -                                                           eindtijd).

Voorwaarden
Bij ondertekening van dit contract ga ik, ..................................................................(naam gebruiker),
....../...... (huisnummer/kamernummer gebruiker), accoord met de volgende voorwaarden:

• Ik neem de verantwoordelijkheid voor overlast van aanwezigen op me. Aanwezig mogen zijn: 
- leden van de vereniging: - alle Droevendaalbewoners

- introducées door leden, maximaal 2 per lid

• Ik onderneem alles om overlast en schade door aanwezigen te voorkomen.

• Ik ben verantwoordelijk 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 Gerald (97) / Dave (57) /
Gerda (81) (doorhalen wat niet van toepassing is).

• Ik zal de kosten voor huren van de recreatieruimte:
..... 15 Euro (feest)
..... 2 Euro (vergadering)
..... anders, nl. ........................................................................................................................

voldoen door (aankruisen):
0   overmaking op rekening xxxxxxxxxx uiterlijk 3 weken na de eerst genoemde datum bovenaan dit

contract.
0   cash betaling aan: ............................(naam) .................................. (handtekening ontvangst).

• Ik heb 50 euro borg voldaan aan: Gerald (97) / Dave (57) / Gerda (81) (doorhalen wat niet van toepas-
sing is). Kosten gemaakt door niet naleven van hierboven genoemde voorwaarden kunnen worden
afgetrokken van de borg.

• 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.

Handtekening gebruiker: ..........................................,....../....../......(datum) ............................. (plaats)
Datum en handtekening gebruiker voor ontvangst sleutel:........................................      ....../....../200...
Datum en handtekening gebruiker voor retour borg en sleutel:.................................      ....../....../200...




