Officiële Droevendaalse Vrijheidstaatcourant
No 50

5 december 2001

verschijnt op het juiste moment

Droevendaalse Huisdiereninventarisatie 2001
(Zevende Jaargang )
Zevenhonderd tweeëntwintig kilogrammen
(vers gewicht) huisdier herbergde Droevendaal afgelopen oktober. Dit komt aan
het licht nadat alle lijstjes met de soorten,
aantallen en namen van huisdieren van elke
barak zijn opgeteld. Dit jaar waren de
zwaargewichten weer goed vertegenwoordigd: 2 varkens, 5 geiten, 4 honden en
bijna, bijna een paard. In onderstaand
verslag komt een aantal opmerkelijke wetenswaardigheden aan bod die in het oog
kwamen bij het verwerken van de gegevens.
Maar allereerst wil ik iedereen bedanken
voor de medewerking!
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Nieuws van het college van Droevendaalse
Wethouders en de Burgemeester
Op dit moment bestaat dit college uit de
burgemeester van Droevendaal en vier
wethouders. Hieronder volgt een overzicht.
Burgemeester: Bas
Droef 101
openbare orde en veiligheid, gemeentelijk
accommodatiebeleid, communicatie en
vrede- en ontwikkelingssamenwerking
Wethouder/Penningmeester: Björn
Droef 51
economische zaken, financiën, automatisering, personeel en organisatie

Colofon
Droevendalia No 50, 5 december 2001
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), Pascalle Jacobs (33)
Groengroep Droevendaal:
Coördinatie: Erik Jan (45), Dimitri (47)
Informatie- en Kennis Centrum (IKC-DLO):
Coördinatie: Jasja (57)
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.
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Wethouder: Erik-Jan
Droef 45
ruimtelijke ordening en grondbeleid, milieu,
natuur en landschap
Wethouder: Lidewei
Droef 43
Openbare werken incl. afval en energie,
coördinatie 2000+, sociaal cultureel werk,
kippenhuisvesting, minderheden en asielzoekers.
Wethouder: Pascalle
Droef 33
Sociale zaken, onderwijs, recreatie en
toerisme, maatschappelijke dienstverlening
en ouderenbeleid.

Iedere droevendaler die een vraag of een
klacht heeft kan daarvoor een persoonlijk
gesprek aanvragen met de burgemeester of
één van de wethouders. Het college van
DWB komt doorgaans iedere maand een
keer bijeen om zaken over Droevendaal te
bespreken en vragen en klachten in behandeling te nemen. Meestal vindt deze bijeenkomst ’s avonds vanaf 20.00 uur plaats
bij één van de leden van het college thuis.
Als je geïnteresseerd bent in een wethoudersfunctie, ben je van harte welkom om
eens een vergadering vrijblijvend bij te
wonen.
Welkomstpakket
De komende tijd zal het DWB zich onder
andere bezig gaan houden met het vernieuwen van het welkomstpakket. Dit pakket
bestaat uit een brochure waarin informatie
staat over het complex Droevendaal en is
bedoeld voor mensen die net hier komen
wonen.
Er is een stukje geschiedenis van Droevendaal in te lezen en informatie over de verschillende groepen die op Droef actief zijn,
zoals de groengroep en de DLO
(Droevendaalse Landbouw Organisatie).

gebrainstormd over mogelijke activiteiten
die we zouden kunnen doen. De zomer is het
meest geschikte jaargetijde om een groot
feest te geven, maar het leek geen slecht
idee om nu alvast wat na te denken en
iedereen erop attent te maken dat het
feest eraan komt. Dus bij deze.
DWB
Naschrift: De afrekening 2000.
Het heeft de SSHW behoorlijk wat tijd
gekost, maar waarschijnlijk gaat de SSHW
deze week nog het geld wat de meeste
bewoners nog krijgen over 2000 uitbetalen.
De onduidelijkheden (voornamelijk over het
stroomverbruik) zijn nog niet opgelost.
Maar terwijl daar verder aan wordt
gewerkt, vindt nu in ieder geval de betaling
plaats van het deel waar wel duidelijkheid
over is. Wordt vervolgd .... (Bas)

Afrekening 2000
Het DWB is nog steeds bezig met de behandeling van de gas-, water- en elektriciteitsrekening van 2000. Dit vindt zij een
kwalijke zaak, want sommige Droevendalers
zouden nu eindelijk het geld wel eens terug
moeten krijgen waar ze recht op hebben.
Maar we kunnen de afrekening nog niet
goedkeuren, zolang we niet precies weten of
al het gebruik wel klopt. We zullen proberen
er bij de SSH wat meer vaart achter te
krijgen dat ze dat precies uitzoeken.

Droevendaal bestaat in 2002 25 jaar. Deze
verjaardag moet natuurlijk gevierd worden.
Binnen het DWB is er al een beetje
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Droevendaalse Huisdiereninventarisatie 2001
Zevende Jaargang
(Vervolg voorpagina)
Kattrek
Kletsnat en voldaan komt ze bij je op
schoot liggen, eerst nog even uitgebreid
geeuwen en dan in onverstoorbare slaaphouding. Waar ben jij nu weer geweest?
Welke muis, rat, kikker of vogel is het
haasje geworden? De laatste vraag kan je
deels beantwoorden door bij te houden wat
je ‘s ochtends uitgesmeerd over de
keukenvloer terugvindt of ‘s avonds als je
op de bank ligt trots krijgt aangeboden. De
eerste vraag zou je normaal gesproken
enkel in de winter als er sneeuw ligt kunnen
oplossen door kattensporen nauwlettend te
volgen. Dankzij zeven jaargangen
huisdierinventarisatie is dit vraagstuk
echter ook op een groter schaalniveau te
benaderen. Hoe vaak veranderen katten van
territorium? Dit valt duidelijk te zien in
grafiek 1, waarin van alle 115 katten die
Droevendaal de afgelopen zeven jaar bewoond hebben de uitvalsbarak per jaar
staat aangegeven. Met name in 1999 heeft
een ware ruilverkaveling van territoria
plaatsgevonden.
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De 49 huidige katten staan aan de rechterkant met naam en baraksnummer. Van al
deze poezen is de eerste vermelding in de
kronieken omcirkeld.
Maar liefst 19 levenslijnen van katten zijn
terug te voeren naar jaar 1 van de geschiedschrijving. Dat wil zeggen dat zes
jaar later 34% nog steeds aanwezig is! In
grafiek 2 zijn de aandelen van verschillende
jaarlichtingen aan het totaal aantal katten
elk jaar te zien. In het jaar 2000 zijn een
aantal bouwvluchters weer teruggekeerd,
hetgeen bijvoorbeeld in het 99-cohort te
zien is.
Deze onweerlegbare feiten bevestigen het
beeld dat katten van tijd tot tijd hun
jachtgronden verlaten op zoek naar nog niet
uitgeputte hulpbronnen. Dat wij dat in het
dagelijks leven niet zo 123 doorhebben
komt doordat mensen een veel lagere
droeflevensverwachting hebben dan katten!
Om de ware impact van katten op hun
prooien te ontrafelen dient men dus de
tijdschaal van meerdere jaren in
ogenschouw te nemen…
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Brute Bruce
Een aantal opmerkelijke aanwijzingen heeft
er toe geleid dat het reilen en zeilen van 1
kat in het bijzonder als case study hier is
uitgewerkt. Allereerst werd de aandacht
getrokken door een boude uitspraak op het
internet. Op de homepage van barak 65 (via
www.droevendaal.nl) staat hun mission
statement te lezen: “Droef 65, de eerst
opgeleverde 'hoge' barak, heet zeer
toepasselijk 'Droefkonijn'; niet alleen
vanwege enkele architektonische anomaliën,
maar vooral omdat de bewoners er alles aan
doen een konijnenparadijs te creëren: HET
PERFECTE GAZON”. Ten tweede zal het
een oplettende wandelaar misschien al eens
zijn opgevallen, maar in de buurt van 65 is
helemaal geen konijn te bekennen!!! Reden te
meer om de gangen van de hoofdverdachte,
de enige snorrebaard op 65, Bruce, onder
de loupe te nemen.
Bruce stamt uit de prehistorie en heeft
daarna op achtereenvolgens 89, 73 en nu 65
geresideerd. Eerst maakte hij deel uit van
een diverse baraksfauna, bestaande uit een
tientallig koppel kipjes, blaffende Henk,
Gorby de hamster en mede-kater Zappa.
Henk moest het veld ruimen wegens
geluidsoverlast, Gorby verdween op
mysterieuze wijze (in zijn rollende kooitje
de weide wereld ingetrokken?) en het aantal
hoenders nam met sprongen af totdat er
geen een meer over was. Bruce en Zappa
kregen nog even bezoek van het rondzwervende kattenduo Macho en Kajoet,
maar een jaar later was Bruce de enig
overgebleven kat en duldt de laatste jaren
geen ander huisdier meer naast zich.
Het woord konijn is in dit overzicht niet
gevallen. Wanneer we echter kijken naar
het verloop van het aantal konijnen binnen
het territorium (de eigen plus de 4
dichtstbijzijnde barakken) van Bruce kijken
en dit relateren aan de konijnendichtheid
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van Droevendaal in de loop der jaren (dat
fluctueert nogal: exponentiele groei en
myxomatose?), komt een duidelijke trend
naar voren. In grafiek 3 is de ratio van de
konijnendichtheid binnen Bruce’s
territorium ten opzicht van de Droevendaalse dichtheid tegen de tijd uitgezet. Een
waarde van 1 betekent dat in zijn nabijheid
net zoveel konijnen zijn als je zou
verwachten. Dat is in het begin ook nog wel
enigszins zo, maar nadat in 1997 toevallig
driekwart van de konijnenpopulatie zich in
zijn achtertuin in zijn achtertuin bevond,
verandert er iets.
Of het de slechte invloed was van zwervende macho’s, of deze overdaad aan konijnvlees zelf Bruce leerde watertanden,
zullen wij wel nooit kunnen achterhalen. Feit
is dat sindsdien het aantal konijnen in
Bruce’s territorium gedaald is tot het nulpunt, en hij in zijn schrikbewind geen medehuisdieren duldt. Konijn Karel heeft het
nog een tijdje uitgehouden op 81, maar is nu
ook (bijna) verdwenen… Het erge is dat
Droevendalers hieraan medeplichtig zijn.
Een breed front van bewoners van Droefkonijn steunt Bruce door het aanleggen en
onderhouden van konijnen-lokkende gazons.
Het wordt tijd dat deze praktijken een halt
toegeroepen worden en de betreffende
personen verantwoording afleggen in de
Droevendalia!
Dit was natuurlijk maar 1 geval, maar meer
voorbeelden zijn voorhanden. Zo wordt
Beer (Laden) van Camelot verdacht van
kippenroof op Slot Droevestein. De trouwe
ridders van Camelot willen echter eerst
bewijslast zien voordat zij hun vertrouweling afvallen. Zijn zij echter blind
voor wat wellicht de ware reden is voor het
jammerlijk heengaan van hun eigen konijn,
Hyakutaké, dat zij liefdevol het dufste
konijn van Droevendaal noemden?

Fret
Door oplettende bewoners van Sloop-mijnietje 95 werd ik terecht gewezen dat hun
fretten ten onrechte gecategoriseerd
werden als knaagdieren. Zo’n aantijging
vereist natuurlijk een nauwgezet onderzoek.
Tot voorheen vielen fretten, konijnen,
cavia’s, muizen, hamsters, ratten en
chinchilla’s inderdaad tot de categorie
“knagende dieren”. Of dit evolutionair
correct is nu dus de vraag. Daarom zijn alle
soortenlijstjes van alle barakken in de loop
der jaren bij elkaar geveegd om te kijken
welke diercategorieën bij elkaar horen. Een
barak is daarbij als een redelijk geïsoleerd
habitat beschouwd waar-

binnen soortvorming en adaptatie afspeelt.
Diergroepen die vaak bij elkaar voorkomen
zullen dan ook evolutionair dicht bij elkaar
staan. Met deze tabel, waarin konijnen,
fretten en cavia’s van de andere knaagdieren zijn gescheiden, is een clusteranalyse
uitgevoerd. In grafiek 4 is een resulterend
dendrogram te zien. Fretten blijken
inderdaad geen knaagdieren te zijn! Daarentegen vormen zijn samen met egels een
aparte groep roofdieren. Konijnen kunnen
wel met een gerust hart knaagdieren genoemd worden. En wat iedereen eigenlijk
altijd al vermoede blijkt waar: cavia’s zijn
slakken!
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Er is echter meer mogelijk met clusteranalyse. Als de tabel omgedraaid wordt,
zegt het voorkomen en de abundantie van
diergroepen iets over de socio-domestianimaal verwantschap tussen barakken.
Grafiek 5 laat dan ook zien welke barakken
qua huisdiersamenstelling op elkaar lijken.
Een uitgebreid onderzoek naar
menselijk eigenschappen en de relatie met
verschillende soorten huisdieren is nu

goed mogelijk, maar valt buiten de opdracht
van dit verslag.
Tot slot nog een oproep aan het toenemend
aantal hondenbezitters: laat die beesten
elders schijten! De groencommissie laat
uitdrukkelijk klachten horen over
hondendrollen in het gras dat zij willen
zeisen en sikkelen.
Eelke (Divine 69)

De rattenpopulatie is deze zomer aardig uitgedund.
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Info GroenGroep Droevendaal
GroenpraatJa hoor, het is weer zo ver, het
is weer winter, en daar de winter het
groeiseizoen afsluit betekent dit dat we als
groengroep ons eerste volledige groeiseizoen van ecologisch groenbeheer er op
hebben zitten. Een mooie tijd om jullie op
de hoogte te houden over wat we allemaal
aan het doen zijn, maar eerst nog even een
uitlegje van groengroepjargon om het geheugen op te frissen voor oude bewoners en
ter informatie voor nieuwe bewoners.
Groenbeheerplan
Dit rapport is opgesteld door Nieuwland
Aviesbureau in samenspraak met de bewoners. Het is een plan op ecologische grondslag voor de komende 10 jaar voor het
gemeenschappelijk groen op Droef. Het plan
beschrijft hoe Droef er uit zal gaan zien, en
hoe we het moeten beheren om daar te
komen. Er ligt een inkijkexemplaar bij ErikJan (45) en Dimitri (47). De
Groencommissie
De Groencommisie is samengesteld uit de
SSHW (Martin Ruys en Richard Lou),
Nieuwland Advies (Rob Graat), en twee
afgevaardigden van de Groengroep (ErikJan en Dimitri). Dit clubje mensen bespreekt vragen van bewoners en knelpunten
die zich voordoen in het beheer van het
groen op Droef. Zij zien er ook op toe dat
de gemaakte afspraken worden nageleefd.
Nieuwland geeft daarbij advies over hoe we
dat ecologisch kunnen aanpakken en ziet er
op toe dat de bewoners, SSHW en de
hoveniers doen wat ze moeten doen volgens
het opgestelde beheersplan.

staat uit twee personen, Peer en Jeroen en
een hond waarvan ik de naam ben vergeten.
Ze hebben veel ervaring met ecologisch tuin
onderhoud, waardoor gelukkig het
schoffelen op droef is opgehouden. Doordat
droef een stukje groter is dan de
gemiddelde tuin hebben ze dit jaar uitgeprobeerd met welk materieel ze het beste
kunnen maaien, daarbij bleek dat een
trekker toch wel erg zwaar is voor de
zachte droefgrond en zullen ze voortaan de
eenasser gebruiken voor het maaien. De
hoveniers zullen ook de werkzaamheden
uitvoeren die de groengroep behoort te
doen in het hypothetische geval dat de
groengroep zijn plicht verzaakt.
Groengroep Bewoners
Dat zijn wij dus, een twintigtal enthousiaste
Droevendalers die het leuk vinden om
geregeld een middagje lekker in het groen
te werken. Daarnaast adviseert de
groengroep zo nodig ook barakken over
onderhoud, signaleert problemen en doet
voorstellen om deze op te lossen aan de
groencommissie. Afgelopen jaar werden de
werkmiddagen altijd ad hoc geregeld,
waardoor niet iedereen er rekening mee kon
houden, vandaar dat we dat gaan veranderen. Voortaan worden de werkmiddagen elk eerste weekend van de maand gehouden en wel vrijdagmiddag vanaf 13.00
uur en zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur. We
verzamelen altijd bij de brievenbussen, en
iedereen die mee wil helpen is erg welkom
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Hovenier
Een aantal werkzaamheden worden door de
hovenier uitgevoerd; zoals het maaien van
het grasveld, de bermen, en rond de vijver.
Ook het baggeren en schonen van de vijver
en de sloten en het snoeien van de ruwe
haag doet de hovenier. Het hoveniersbedrijf Stevens en Charpentier beDroevendalia No. 50 (5 december 2001)
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Droef maakt zich zorgen - Droef maakt zich zo
Bonn
Afgelopen juli vertrok een bus met 37
Wageningers (grotendeels Droevendalers)
vanaf Droef richting Bonn. Met als doel te
demonstreren voor wereldwijde afspraken
over het tegengaan van de menselijke oorzaak van klimaatveranderingen. Terwijl
Pronk binnen Australië, Canada en Japan
probeerde te lijmen om het Kyoto-protocol
te redden, trok buiten een zee van mensen
door de straten van Bonn. Het thema van de
demo was de reddingsboot die nodig zal zijn
als de wereldgemeenschap niets doet aan
klimaatveranderingen. Uiteindelijk is het
Kyoto-protocol inderdaad met
compromissen ondertekend (zonder de vs).
Op zich is het goed dat ‘Kyoto’ niet mislukt
is en er nu in ieder geval een soort
intentieverklaring is ondertekend. Maar
zelfs als alle landen de gestelde reducties in
bijvoorbeeld CO2 uitstoot zouden halen, is
dat volgens wetenschappers nog veel te
weinig om voldoende effect te hebben. We
zijn er dus nog lang niet…
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ç Vervolg van pagina 9
Zo dit waren de feitjes over het groenbeheer en nu de actuele zaken.
l De vijvers zijn nog niet ecologisch optimaal
ingericht, verschillende oevers zijn zo stijl
dat de overgang van water naar land voor
planten en dieren te abrupt is. Samen met
de hoveniers en de SSHW gaan we kijken of
we daar deze winter iets aan kunnen
veranderen. Omdat de SSHW niet veel zin
heeft om weer veel geld uit te gaan geven
aan de inrichting van Droevendaal wordt er
nu gekeken of het in combinatie kan met het
egaliseren van het grasveld.
l Het kapot rijden van de bermen is een
terugkerend en onopgelost probleem. Met
de groengroep hebben we afgelopen maand
paaltjes bij de paadjes gezet, zodat in elk
geval wordt voorkomen dat auto’s over de
paadjes rijden. Als er kapot gereden paadjes moeten worden herstelt moeten we dat
namelijk zelf betalen, met deze paaltjes
ernaast proberen we deze postenkost te
voorkomen. Ik heb de eerste auto echter
alweer finaal over een paaltje heen zien
rijden (het was dan ook een grote auto), dus
rest mij weer de oproep om bezoek te
vragen of ze niet het terrein op willen
rijden maar aan de voorkant willen
parkeren. En zelf je eigen auto natuurlijk al
helemaal. Zoals jullie weten geldt er op heel
Droef een parkeerverbod en kan je bekeurd
worden voor foutparkeren.
l Ten noorden en ten zuiden van droef is in
het structuurplan van de gemeente een
ecologische verbindingszone getekend. De
gemeente gaat deze winter op twee plekken
een begin maken met de realisering van deze
verbindingszone. Ten eerste wordt de poel
aan het einde van het fietspad richting
Bennekom opgeschoond, groter gemaakt en
worden een stel populieren gekapt zodat de
poel lekker in de zon komt te liggen. Ten
tweede wordt in het biezenveld aan de
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Mansholtelaan een sloot met twee poelen
gegraven. De bedoeling is dat dit veld
daarna wordt gebruikt voor een
begrazingsproef van de ecologische
proefboerderij.
l Aan de noordkant van droef ligt ook nog een
akker van de universiteit waar de gemeente
een strook van 15 of 30 meter wil kopen om
hier een verbindingszone te realiseren. Het
is de bedoeling dat ook hier een poel komt
en een elzenhaag van oost naar west. Omdat
hiervoor grond moet worden aangekocht zal
dit project echter nog wel even op zich
laten wachten, maar als het uitgevoerd gaat
worden zal dit zeker een positieve impuls
geven aan de ecologische kwaliteiten van
droef.
l l Deze winter wordt ook het nieuwe stuk
woonwagenkamp aangelegd. Als het goed is
heeft de gemeente een groot deel van onze
wensen over de inrichting overgenomen. Dit
betekent dat de Droevendaalse beek om de
uitbreiding wordt geleid en dat het
noordelijke stukje natuur wordt, uiteraard
ook weer met een poel.
l We hebben toestemming van de SSHW om
nestkasten op te hangen!!! De voorwaarde
die we meekregen toen we met het plan
kwamen om nestkasten op te hangen was
dat het geen rommeltje mocht worden, dus
is er de knutselschuur ingedoken en zijn er
vier mooie nestkasten uitgekomen. Elke kast
heeft zijn eigen doelgroep, namelijk de mus
en spreeuw, de zwaluw, de vleermuis en de
vliegenvanger. Tijdens een werkmiddag
zullen we deze kasten in productie nemen en
ze een plekje gaan geven in de nok tussen de
driehoekige raampjes.

Mijn laatste puntje is dat Dimitri ons jammer genoeg gaat verlaten, hij heeft een
baan gekregen helemaal in Antwerpen waar
hij het beheer gaat voeren over 200
hectare park en natuurgebied. Omdat
Antwerpen nogal een eindje weg is zullen
we hem buiten de weekenden niet meer zien
en zal Dimitri na twee jaar intensief
groengroepen zijn taak neerleggen. We
zoeken nu dus iemand die samen met mij
(Erik-Jan) de groengroep wil organiseren,
het leuk vind om in het groen te werken en
die een uitdaging ziet in het overleg met de
SSHW en de hoveniers. Lijkt je dit leuk, of
wil je nog wat meer informatie, kom dan
even langs barak 45 om even een praatje
met me te maken!!!
Werkmiddagenrooster
(schrijf dit in je agenda!!!), de data kloppen, altijd de eerste vrijdag en zaterdag
middag van de maand, met de werkzaamheden kan hier en daar nog geschoven
worden.
Vrijdag 7 december en zaterdag 8 december om 13.00 uur; wilgen afzetten op
het veldje bij de Mansholtelaan, maken van
de basis voor de broeihopen (aan het
materiaal komen we door de bovenste helft
van het hek om de afvalplek af te flexen) en
we beginnen met het maken van de
nestkasten.
Vrijdag 4 januari en zaterdag 5 januari
om 13.00 uur; boomspiegels vrijmaken en
de poelen ten noorden van droef vrijmaken
van opslag, opruimen van tuinzooi dat niet
tijdens de nieuwjaarsfik het vuur op is
gegaan (oftewel grootvuilweekend) en we
maken de nestkasten verder af.
Vrijdag 1 februari en zaterdag twee
februari; knotten van de wilgen om het veld
en langs de weg, de tenen kunnen worden
gebruikt voor het maken van houtrillen.
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KoffiebarakTM- NIEUWS
Hallo beste Droevendalers!
Hier is weer het traditionele KoffiebarakTM- NIEUWS. Deze keer willen we onze
wijnen aan jullie voorstellen.
Wit
We hebben drie witte wijnen in de kast.
Ruitersvlei Chenin blanc (1998) kost fl 9,95
Deze fruitige wijn komt uit het zuidwesten
van de Kaap-provincie, en is gemaakt van, je
raad het al, de Chenin blanc-druif.
Grand Roble sauvignon blanc (1997) komt
uit Chili. Het bijzondere van deze wijn is
dat hij wordt geproduceerd door een coöperatie in plaats van door een wijnhuis. Aan
deze coöperatie leveren meer dan honderd
middelgrote en kleine boeren hun druiven.
De coöperatie maakt er vervolgens wijnen
zoals deze Grand Roble blanc van. De wijn is
gemaakt van de beroemde sauvignon-druif
en kost fl. 10,95.
De derde en laatste witte wijn is de Classique Rouge (2000) an Goie Vallei. Ook uit
de Zuid-Afrikaanse Kaap. Ook een frisse
droge witte wijn, gemaakt door een coöperatie! Deze wijn is lekker bij vis als je dat
eet, maar als aperitiefje is ie ook lekker.
Hij kost fl 9,-.
Rood
Omdat rode wijn nou eenmaal wat populairder is dan witte, hebben we maar liefst
4 soorten rode wijn in ons assortiment.
Maar liefst twee hiervan zijn van landgoed
Ruitersvlei, Zuid Afrika. De cinsaut /cabernet sauvignon (2000) is, zoals de naam
al suggereert gemaakt van een mengsel van
cinsaut- en cabernet-sauvignondruiven, en
de merlot (ook 2000) van het druivenras
dat diezelfde naam draagt. De cinsaut is
licht fruitig maar droog, de merlot zacht,
soepel en rond. Ze kosten respectievelijk
11,95 en 10,95 nikkelen guldens.
Gran Roble maakt naast de bovenstaande
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witte wijn ook een rode cabernet sauvignon
(2000). Een droge, fruitige wijn. Een
sterkere smaak, lekker bij kaas. Prijs is
11,95 gulden.
De laatste rode wijn is de Classique Rouge
uit de Goue Vallei. Deze klassieker uit Zuid
Afrika is van 2K, en is mild en makkelijk
drinkbaar, met een smaak die aan bessen
herinnert. Erg lekker! Hij kost fl 9,95
De Euro
Waarschijnlijk moet ook de KoffiebarakTM
aan de euro. Hoe precies is voor ons ook nog
een verassing. Maar hoe het ook zit, we
voeren ze zo laat mogelijk in. We hebben in
elk geval nog geen euro’s besteld.
Max Havelaar en Simon Levelt, de producenten waarvan we producten verkopen,
geven in elk geval advies-verkoopprijzen.
Die zullen we gaan aanhouden.
Tot Slot
Alle Koffiebarak-producten dragen het Max
Havelaarkeurmerk. Een aantal producten
zijn ook EKO of biodynamisch.
Je kunt bij ons kopen van 10 uur ’s ochtends
tot 10 uur ’s avonds, mits we wakker en
aanwezig zijn. Je vind ons in barak 35. Bel
gewoon bij de keuken, dat kunnen we op de
kamers ook horen.
Namens de KoffiebarakTM,
Jasja

Het recept van de koffiebarakTM
Koffiebananazz (voor 4 personen)
Dit Braziliaanse recept combineert de dingen waar Wageningen goed in is: (H)eerlijke koffie
(afgezaagde woord”speling”) en bananazz.
Nodig:
6 bananen
20 gr boter + boter om in te vatten
45 gr suiker
1 eetl bloem
2 dl melk
2 eieren
1 dl sterke Koffiebarak-koffie
evt 1 glas rum
Verwarm eerst de oven op 200ºC.
Pel de banana’s en snijd ze overlangs in twee. Beboter een ovenschotel en leg daarin 8 bananenhelften, dat zijn 4 bij elkaar 4 bananen. Prak de andere helften (4 in totaal) fijn en gooi dit
over de bananenhelften in de kom.
Vermeng in een pannetje de bloem en de suiker. Zet dit pannetje op het vuur en roer er al
roerend de koffie en de melk door, tot er een gladde saus is ontstaan.
Laat deze saus 2 minuten doorkoken. Neem dan de pan van het vuur en laat het geheel afkoelen.
Splits de eieren.
Roer de eierdooiers en de rum door de saus en schenk dit mengsel over de bananen.
Sla de eiwitten met de zout stijf. Schep het stijfgeslagen eiwit over de saus in de ovenschaal.
Zet de schaal in het midden van de oven en laat het gerecht ongeveer 20 minuten bakken zodat
er een bruin korstje op de eiwit is ontstaan.
de KoffiebarakTM
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De telefoon(tikker) en de (on)mogelijkheden.
Zoals iedereen in een ietwat onduidelijke
brief heeft kunnen lezen heeft de SSHW
besloten om niet langer als ‘hoofdcontractant’ te fungeren voor de telefoonaansluiting zoals we die nu hebben. Omdat de KPN
per 1 februari stopt met het doorgeven van
de tikkenpuls is het risico voor de SSHW te
groot geworden in verband met onbetaalde
rekeningen waar zij verantwoordelijk voor
zijn. De volgende mogelijkheden zijn er:
l 1. De ‘aanbieding’ van de SSHW: overschakelen op ISDN.
Voordelen: De telefoonkosten kunnen worden uitgesplitst zoals nu via de tikkenteller.
De SSHW blijft eindverantwoordelijk voor
de rekening.
Nadelen: Duur vergeleken met de huidige
kosten (goedkoop vergeleken met zelf
ISDN aanschaffen), éénmalig de aansluitkosten en aanschaf van een ISDN telefoon
(+/- fl. 225) en blijvend een telefoonabonnement dat +/- fl. 25 per maand
duurder is. Daarbij is er dan nog geen
oplossing voor het andere halletje, want een
gewone telefoonbel of telefoon aansluiten
op een ISDN telefoon gaat niet. Er zit niets
anders op dan twee Vox toestellen te kopen,
voor ieder halletje één.
l 2. Gebruik blijven maken van de gewone
telefoonaansluiting.
Het is mogelijk om het contract over te
schrijven van de SSHW naar één van de
bewoners (persoonlijk dus!),
dit kost fl. 110. Misschien gaat de SSHW
dit (of een deel hiervan) vergoeden maar
dat is nog niet zeker.
Voordelen: Minder duur.
Nadelen: Moeilijker de telefoonrekening
uitsplitsen, want de tikkerteller doet het
niet meer. Ander nadeel: als de bewoner
waar het telefoon abonnement wan is, ver-
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huist dan moet de telefoon worden overgeschreven naar een andere bewoner, wat
wederom f110,- kost.
Mogelijke oplossingen voor het uitsplitsen
van de kosten:
Alle gebelde telefoonnummers opschrijven
en aan de hand van een specificeerde rekening bepalen hoeveel men moet betalen.
Het mooie is dat KPN online een gespecificeerde rekening aanbied (mijn KPN), die als
excel file te downloaden is. Voor meer info:
zie www.kpn.nl Op laten sturen kan ook maar
dan kost het fl. 0.05 per regel.
Andere optie:
Bij Tele2 kun je gebruik maken van ‘preselect’, altijd bellen via Tele2. In dat geval
is binnen de regio bellen even duur als bij de
KPN (daarbuiten goedkoper) en is de
gespecificeerde rekening gratis maar wel op
papier.
Nadeel van deze opties zijn dat het altijd
opschrijven van de telefoonnummers en het
uitwerken daarna nauwkeurigheid verreist
en redelijk veel werk is.
AW-Telecom
Via AW-Telecom een zogenaamde pin-tikker
inclusief abonnement kopen. Dit is aan het
eind van het jaar beschikbaar. Productie is
echter beperkt dus wie het eerst besteld
krijgt de tikker het eerst. Hierbij moet je
voordat je gaat bellen een pincode intoetsen
en dan houdt het kastje bij hoeveel je
gebeld hebt. De prijzen zo als ze op hun
website zijn vermeld zijn niet geheel
duidelijk. Ze bieden een paar opties, koop,
huurkoop en huur. Maar of je bij koop (fl
500,-) ook nog huur moet betalen is
onduidelijk. Huurkoop in vier jaar kost je fl
16.53 per maand plus fl 100,-

eenmalig.
Voordeel: op ongeveer vergelijkbare wijze
de telefoonkosten uitsplitsen.
Nadelen: er hangt een prijskaartje aan en
het is niet geheel duidelijk wanneer het
beschikbaar is.
l 3. De telefoon laten afsluiten en mobiel
gaan bellen.
Voordelen: Geen moeilijk gedoe over wie
hoeveel moet betalen. Nadelen: DUUR, geen
vast nummer meer per barak.

Droevendalia saai?
Kom maar op met de columns, stripjes, foto’s, verhalen en andere artistieke en minder artistieke uitspattingen.
De volgende Droevendalia verschijnt ergens
aan het eind van de winter.
Mis hem niet!

Voice-over-IP (bellen via internet).
Helaas is dit momenteel nog niet ver genoeg
ontwikkeld om op grote schaal binnen de
SSHW te realiseren. Waarschijnlijk komt
er wel een pilot-project om dit verder te
ontwikkelen, maar op dit moment hebben we
er weinig aan…
Meer info op:
www.wesp.wau.nl, www.kpn.nl
www.lsvb.nl, www.awtelecom.nl
Veel succes, Bas (101)

Komende winter wordt er meer kleinschalige natuur aangelegd rond Droevendaal. (zie groen
groep info)
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Tijgerspinnen op Droevendaal.
Nee, ze bijten ons niet maar sprinkhanen en
libellen moeten wel oppassen.
Bij een bezoek aan het veldje tussen
Droevendaal en de Mansholtelaan ontdekte
Dimitri een spin met een zwart, geel en wit
gestreept achterlijf. Een vrouwtje van de
tijgerspin (Argiope bruennichi). Ze zat
naast haar eicocon, aan de rand van het
biezenveld (zie foto). Mijn hart sloeg wel
even over, dit is echt bijzonder. Bij een
tweede bezoek bleek dat het niet een
exemplaar betrof. Ruim veertig eicocons
werden geteld.
Versrpeiding
De tijgerspin komt vooral voor in ZuidEuropa. Sinds eind 19-de eeuw breidt de
soort zich langzaam uit naar het noorden.
Zo rond 1935 zijn de eerste waarnemingen
gedaan rond Luxemburg. Vervolgengs is de
spin vooral langs de Maas en de Rijn met
een opmars naar het noorden begonnen. In
1980 is het eerste exemplaar in Nederland
in Waterop langs de Geul in Zuid-Limburg
gedaan. In 1995 is het eerste exemplaar op
de Veluwe gevonden (Planken Wambuis).
Ook in Duitsland is de soort steeds verder
naar het noorden opgerukt zelfs tot in
Denemarken en Zuid-Zweden. Inmiddels
wordt de Wespspin, zoals deze spin ook wel
wordt genoemd, op verschillende plekken op
de Veluwe gevonden.
De spin
Het vrouwtje kan ruim 2 centimeter (alleen
het lichaam) worden met indrukwekkende
poten waarmee dit een van de grootste
spinnen in West-Europa is. De geel zwarte
tekening maakt de spin zeer opvallend en
goed herkenbaar. Het mannetje is klein,
bruin en onopvallend en wordt na de paring
opgegeten door het vrouwtje. Het web is
een groot wielweb met een opvallende
zigzag band erdoor heen. In de
nazomer/herfst maakt het vrouwtje een
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eicocon van zo’n drie tot vier centimeter.
De eitjes komen na een maand uit, maar de
jonge spinnetjes blijven nog tot mei-juni in
de beschutting van de cocon zitten. Hierna
verspreiden ze zich doormiddel van
ballooning. (aan lange draad door de wind
laten meevoeren).
Net op tijd
Helaas of niet, het terreintje tussen
Droevendaal en de Mansholtelaan wordt
deze winter, gemaaid en opnieuw ingericht.
Twee poelen een sloot en meer ruimte voor
onze houtwal. Het betekent wel dat de hele
daar aanwezige populatie verdwijnt. Daarom
hebben we de eicoconnen verzameld en op
diverse plekken op en rond Droevendaal
verspreidt.
Menno (81)

Tijgerspin bij eicocon

Oproep Gemeenschappelijke Barak
Hallo mensen van Droevendaal ben jij die
razend enthousiaste Droevendaler die nu
eindelijk wat wil doen met de algemene
barak. Dave(57) en Jaime(103) Arjan(97)
zoeken medestanders die in het geheel
willen aansturen. Verder is dit twee tal ook
op zoek naar mensen met creatieve,
inventieve of wat dan ook voor ideeën en
groepjes om allemaal leuke activiteiten te
organiseren tegen onkost prijs. Dus komt
allen langs op Droef 57 en vraag naar David
opdat er eindelijk weer een beetje meer
leven in de algemene barak komt dan SSHW
bijeenkomsten.
Dave (57)

Rectificatie
Graag willen wij, de bewoners van droef 57,
enige woorden wijden aan een stukje dat
geplaatst is in de vorige Droevendalia. Het
ging over het communicatie proces tussen
ons en de SSHW omtrent een zelf geplaatst
platform in onze keuken. In tegenstelling
tot wat er in de vorige Droevendalia werd
beweerd is er wel op een redelijke manier
overlegd met de heer Dijk en de heer
Harkema over het wel en wee van ons
vlonder. Het resultaat van deze gesprekken
is een goede verstandhouding tussen ons en
de SSHW, maar heeft tot nu toe nog geen

vlonder opgeleverd. De onderhandelingen
zitten nu op het niveau van de constructie
en wat de barak(svloer) kan hebben.
Droef 57
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Groen Groep Werk Middagen
eerste vrijdag en zaterdag van de maand
om 13.00 uur
Werkmiddagenrooster
(schrijf dit in je agenda!!!), de data kloppen, altijd de eerste vrijdag en zaterdag middag van de maand, met de werkzaamheden kan hier en daar nog geschoven worden.
Vrijdag 7 december en zaterdag 8 december om 13.00 uur; wilgen afzetten op het veldje bij de Mansholtelaan, maken van de basis voor de broeihopen
(aan het materiaal komen we door de bovenste helft van het hek om de afvalplek af te flexen) en we beginnen met het maken van de nestkasten.
Vrijdag 4 januari en zaterdag 5 januari om 13.00 uur; boomspiegels vrijmaken en de poelen ten noorden van droef vrijmaken van opslag, opruimen van
tuinzooi dat niet tijdens de nieuwjaarsfik het vuur op is gegaan (oftewel
grootvuilweekend) en we maken de nestkasten verder af.
Vrijdag 1 februari en zaterdag twee februari; knotten van de wilgen om het
veld en langs de weg, de tenen kunnen worden gebruikt voor het maken van
houtrillen.

Komt allen!
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