
1

Officiële  Droevendaalse Vrijheidscourant
Nº 46                      3 december 1999        verschijnt op het juiste moment

Het eind is in zicht,

Stand van zaken

Nog een paar maanden en de laatste
bouwvakker zal Droevendaal verlaten. Geen
met een decimeter modder besmeurde weg,
geen hijskraan met het mooiste vergezicht over
Droevendaal meer. Niet meer verhuizen met je
hele barak, geen graafmachines meer door je
tuin of kippen hok heen, nee nooit meer. Of
zullen we de bouwvakkers toch missen, zullen
we die vele droef-vergaderingen missen en zijn
sommige verslaafd geraakt aan de stres die bij
het verhuizen bleek te horen?

In de laatste weken bleek toch weer meer te
zijn gebeurd dan we als DWB van te voren
hadden gehoopt. Iedere keer als we een aantal
onderwerpen hebben afgesloten hopen we dat
het rustiger zal worden. Maar iedere keer blijkt
dat niet zo te zijn. Vergeleken met vorig jaar
rond deze tijd is de hoeveelheid werk voor ons
enorm verminderd, maar toch veel minder dan
gehoopt. Voor mijn gevoel is het eind echter
nu echt in zicht. En wordt het tijd om weer uit
te kijken naar een rustig voort kabbelend Droef
leven. Het verlangen hier naar neemt ook snel
toe.

Sloop
De laatste barakken die zullen worden
herbouwd zijn inmiddels gesloopt, zelfs de
eerste wisselbarak is dit lot overkomen. De
huismeesters barak volgt spoedig, evenals de
andere wisselbarakken. Barak 83 zal de laatste
zijn, zelfs de laatste van Wageningen, ergens

begin februari. De laatste der Mohikanen. Met
de sloop van 83 wordt een hoofdstuk in de
geschiedenis van Wagenigen, SSHW en LUW
afgesloten. Wat er met het terrein gaat
gebeuren waar de wisselbarakken opstaan is
nog steeds niet duidelijk. Voorlopig blijven de
funderingen nog even liggen zodat herbouw
van de barakken daar mogelijk is. De gemeente
moet hier uitsluitsel over geven. Als er geen
barakken mogen komen op korte termijn dan is
het helemaal onduidelijk wat er gaat gebeuren.
Wij dringen er in iedergeval op aan om zoveel
mogelijk groen te laten staan zodat we niet
tegen een kale vlakte aankijken. Met een stuk
bos in onze achtertuin is op zich niet zoveel
mis. (vervolg op pag. 3)
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REDACTIEFJE

Dit is ‘m dus geworden, de eerste Droevendalia van de handen van de meermans/vrouws-redaktie 103.
We hebben ontdekt dat het een hele kunst is om alle floppies geopend te krijgen. Er kwamen files te
voorschijn waar we nog nooit van gehoord hadden en die met behulp van twee computers , veel
fantasie en proberen toch bijna allemaal geopend zijn. Mocht je je stukje missen, dan willen we graag
een avondje met jou praten. We willen hierbij dus ook voorstellen omje stuk je gewoon als word-
document aan te leveren. Dit is trouwens het enige waar we saai in willen zijn. Voor de rest zijn we
zeer geinteresseerd in gekke stukjes en plaatjes. Waar praten jullie over tijdens het eten, welke
geheimen hebben jullie die toch eigenlijk wel eens een keer openbaar mogen worden. Hebben jullie
misschien wel een huisgenoot(mens/dier) die plotseling zeer fotogeniek (of juist niet) blijkt te zijn,
LEVER HET IN!
Als de foto mooi genoeg is (en we zijn vrij goedkoop omkoopbaar) mag hij er als centerfold in, en wie
wil dat nou niet. Hierbij hoeft het dus ook niet om jezelf te gaan, verras je huisgenoten eens met een
foto van zichzelf.
 De Droevendalia is al een  beetje anders, dat zie je zometeen wel. Het fenomeen doodlijn was even
wennen, zodat deze plannetjes nog niet door zijn gegaan. In de volgende Dalia hopelijk meer van dat.

Hopelijk kan het gebodene jullie allemaal plezieren.
We hebben fijn veel stukken en stukjes mogen ontvangen van jullie en daar zijn we errug blij mee.
Volgende keer weer?

Groets,

Redactie 103

P.S. De briefjes die we bij jullie in de bus gebben gedaan willen we nog steeds wel gaarne ontvangen.
Dus, leef je uit en doe maar in de bus van 103.

Redactief gepraat: Zit er niet nog wat in je cut?

Colofon
Droevendalia No 46, 3 december 1999
Droevendalia is de eerste officiële
Droevendaalse vrijheidstaatcourant.
Droevendalia verschijnt onregelmatig, maar
altijd op het juiste moment. De oplage van dit
nummer is 120
Redactie: Droef 103
Dagelijks WoonBestuur (DWB):
Menno van Zuijen(81) & Maarten van
Steenis(47): Burgermeesters van Droevendaal
Lidewei Kruizinga(43), Liesje Mommers (81),
Bas van 't Erve(85), Aletta (87), Pascalle (33).

Droevendaalse LandbouwOrganisatie (DLO)
en Groencommissie:
Coördinatie: Martin (91)
Informatie- en Kennis Centrum (IKC-DLO):
Coördinatie: Jasja (35)
Website:
http://home.wxs.nl/~artee/droef/index.html
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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(vervolg pagina 1)

Groen
Als er geen barakken worden gebouwd op de
wisselbarakken dan zijn de laatste populieren
bij 81 omgezaagd. Daarmee heeft ook de eerste
aannemer afscheid genomen van Droevendaal:
de bomenzager. Met grote precisie heeft hij de
populieren langs kippenhokken, barakken en
andere kwetsbare zaken laten vallen. 15 ton en
meer..... Helaas was het een enkele keer niet
mogelijk om een tuin of hok te onzien.
Meer groen dan er nu omgezaagd is, zal er niet
meer verdwijnen. Half november zijn er zelfs
een groot aantal nieuwe bomen en struiken op
Droevendaal geplant. De houtwal rond het
terrein is ingeplant met meer dan een meter
hoge struiken en de knotwilgen rond het grote
grasveld zijn geplaatst. Als van het voorjaar
alles gaat uitlopen dan zal dit pas echt
zichtbaar worden. De komende weken zal ook
het grasveld langzaam groen gaan kleuren. In
maart zullen ook op het binnenterrein, langs de
weg en tussen de barakken struiken worden
geplant.

Bouw
Nog voor het eind van dit jaar zal de laatste
barak uit de houtskelet fabriek komen.
Daarmee is weer een aannemer klaar met zijn
werk. In januari en februari zullen deze
barakken dan verder worden afgebouwd. De
laatste bewoners kunnen dan naar hun stenen
barak terug. De bouw verloopt de laatste
maanden vlot en zonder noemenswaardige
problemen. De barakken die als eerste zijn
opgeleverd hebben hun tweede oplevering
achter de rug. Nu het wat kouder is geworden
kwamen er bij enkele barakken wat problemen
aan het licht met de verwarming. Deze zijn
inmiddels verholpen. Naast deze zijn er op de
bewoonde barakken geen nieuwe manco’s
ondekt.

Pallets en verkeersborden
Ja het was weer zover. Enkele pallets met
statiegeld zijn bij de aannemer verdwenen en
een verkeersbord van Henzen. Waarde f300,-.
Wil de bezitter van dit bord deze zo snel
mogelijk terug brengen, eventueel via het
DWB. Van de aannemer verwachten we dat ze
met de grootst mogelijke omzichtigheid en
respect omgaan met onze spullen.

Dat ze onze moestuinen en kippenhokken heel
laten, ook als ze al bijna op instorten staan.
Van de andere kant dienen wij dan respect te
hebben voor de spullen van de aannemer en
daar niet ongevraagd aan te komenDe pallets
die we mogen hebben van de aannemer liggen
naast de glasbak.

Nieuwe droevendalers
Voor zover we weten is er absoluut geen
sprake dat er een ‘knigts of the round table’
KSV barak  komt. Wel kan je misschien
sommige barakken als Unitas, Tartletos of AIO
barakken omschrijven. Ongeveer 75 mensen
van de wachtlijst zijn of komen op
Droevendaal om de gaten in de barakken op te
vullen. Zij krijgen een welkomst pakket, met
daarin de geschiedenis van Droevendaal, een
waardebon van de koffiebarak, een recente
Droevendalia en de gemaakte afspraken met de
SSHW.  Alle mensen die de komende tijd
komen krijgen ook deze Droevendalia alvast
zodat ze een beetje in de sfeer kunnen komen.

Boekje
Een groot deel van de tekst voor het boekje
over Droevendaal is inmiddels geschreven.
Ook een deel van het beeldmateriaal is
gevonden. Goede foto’s van kampvuren en
foto’s uit de jaren 80 ontbreken echter nog. Als
iemand ze heeft, via Menno(83) kan je ze
inleveren. Bij de opening van Droevendaal zal
het boekje worden gepresenteerd. De inhoud
blijft tot die tijd een verrassing.

Restant
Ergens in deze Droevendalia kan je lezen over
groene stroom, gemeenschappelijke barak, de
ingang van Droevendaal en het
openingsfeest/Droef-feest.
Rest ons om je een fantastisch kerst en een
flitsend oud en nieuw toe te wensen.

Maarten(47 en Menno(83)



4

Ingang van Droevendaal

Voorstel voor de ingang van Droevendaal: Zie
het plattegrondje. Bij de ingang is ruimte om
op een goed verlichte en ruime parkeerplaats
18 auto’s te parkeren. De containers staan uit
het zicht net rechtsaf na dat je het terrein op
bent. Dit voorkomt hopelijk dat niet
Droevendalers hier hun afval gaan dumpen. De
containers komen in een “groene schutting” te
staan, zodat ze niet echt opvallen. De
postvakjes geintergreerd met een medelingen
en posterbord komen haaks op de containers te
staan. Deze plek is gekozen zodanig dat je
rustig de brievenbus kan legen zonder dat
parkerende auto’s je hinderen. De brievenbus
is een belangrijke sociale ontmoetingsplek op
Droevendaal, je kan er dan ook zonder bang te
zijn overreden te worden een gesprekje
aanknopen.
De huismeester wil graag op de parkeerplaats
het dichts bij de ingang van zijn kantoor een
beugel, zodat hij altijd verzekerd is van een
parkeerplaats. Overigens: de huismeester zal
standaard kantoor houden op Droevendaal

in plaats van op Asserpark. Ongeveer 3 uur per
week zal hij dan op Asserpark spreekuur
houden. Precies andersom dan nu het geval is.
Om te laten zien dat Droevendaal autoluw is
komen er twee zogenaamde “SBB bomen” de
weg heen, met er rechts van de mogelijkheid
om er langs te fietsen als ze gesloten zijn. Hoe
zien “SBB bomen” eruit?  Een blanke balk die
met een ketting aan een paal hangt en aan de
andere kant op een metalen beugel kan worden
gelegd. Precies die dingen die in het bos staan.
We kunnen natuurlijk net zo goed spreken van
“NM bomen”.

Goed dit is het voorstel zoals de architecten het
hebben opgestelt in overleg met SSHW en ons.
Wellicht zijn sommige dingen voor verbetering
vatbaar. Of zijn er leukere oplossingen. Ik
hoop dat iedereen goed over dit voorstel wil
nadenken, want het is wel wat we allemaal
soms meerdere keren per dag tegenkomen,
langsfietsen en gebruik van maken.

Menno (81)
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Groene stroom op Droevendaal

Om het op Droevendaal allemaal nog
milieuvriendelijker te maken is het idee
ontstaan om Groene stroom op Droef te
nemen. Wat is Groene stroom precies?
De stroom die we op dit moment gebruiken
komt grotendeels uit centrales die op kolen of
gas draaien. Hierbij komt CO2 vrij en moet
steeds nieuw gas (Waddenzee), kolen of olie
worden gevonden. Groene stroom wordt
verkregen door  alternatieve energiebronnen te
gebruiken zoals zonne-, wind- en water
energie. Deze manier van energie opwekken is
duurzaam en er komt geen CO2 in de lucht
vrij.
De Nuon, de grote energieleveraar, is nu bezig
om steeds meer van de energie die zij
opwekken te halen uit de natuurlijke bronnen.
Omdat het omzetten van energie uit zon, wind
en water in electriciteit duurder is (de
technologie hiervoor staat nog in de
kinderschoenen) betaal je wat meer voor
groene energie, maar de zogenaamde eco-tax
die je wel moet betalen voor gewone energie
hoef je dus niet te betalen. Het heffen van eco-
tax wordt steeds vaker toegepast, en de kans

bestaat dat de eco-tax alleen maar hoger wordt,
zodat over een tijdje groene stroom even duur
of misschien zelfs wel goedkoper wordt dan
gewone energie.
Wat zijn nu de extra kosten? Een gemiddeld
gezin (twee volwassen en twee kids?) met een
gemiddeld stroomverbruik, die zijn per jaar
zoÆn 130 gulden extra kwijt zijn aan groene
stroom. Omgerekend is dit nog geen 3 gulden
per persoon per maand. Omdat we hier op
Droef met zovelen zijn vallen we onder de
grootverbruikers en vallen de kosten mogelijk
nog lager uit. Wat de precieze meerkosten zijn
weten we op dit moment nog niet. Begin
december komt er dan ook iemand van de
Nuon langs om ons wat meer te vertellen en
kunnen we gaan onderhandelen over de prijs
en eventuele extraatjes (omdat we zoÆn grote
afnemer zijn) bijvoorbeeld zonnecellen,
spaarlampen of  iets dergelijks. Wanneer we
volledig ge´nformeerd zijn dan zullen we een
speciale groene stroom enquete houden om te
horen wat jullie ervan vinden en kan er
besloten worden of we wel of geen groene
stroom willen. We zoeken het uit en binnekort
hoor je er meer over. Pascalle (33)
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Vloer bedekking in
gemeenschappelijke barak

De architect heeft ons een voorstel gedaan
voor de kleuren van de vloerbedekking in de
gemeenschappelijke ruimte. Gezien het
gebruik van de ruimte in de toekomst is
gekozen om er marmoleum in te leggen. Dit
kan intensief gebruikt worden, mits goed
onderhouden en is milieuvriendelijk. Zijn idee
is om dezelfde kleuren als in de kamers te
gebruiken: rood en geel. Rood in twee
vierkanten in het midden met daarom heen een
brede gele strook. Zie hiervoor de schets.

Maar: wanneer marmoleum niet goed wordt
onderhouden zijn dit kwetsbare kleuren die
door kapotte glazen en uitgedrukte
sigarettenpeuken er snel erg afgeleefd uit kan
gaan zien. Dit is natuurlijk jammer in een
ruimte als de gemeenschappelijke barak. Op
een aantal flatkroegen is dit in het verleden ook
opgetreden. Lichte kleuren zijn extra gevoelig
hiervoor. Een alternatief voorstel wat minder
gevoelig voor dit probleem is kan de kleur zijn
die in de keuken en halletjes ligt. Donker grijs
met wat blauw en rood erdoor. Nadeel is
wellicht dat deze kleur wat somber is in een
ruimte als de gemeenschappelijke barak.

Goed onderhoud betekent dat de vloer wordt
schoongemaakt wanneer deze vuil is en 2 keer
per jaar met een wasachtig product wordt
behandeld.

Het gebruik van de gemeenschappelijke barak
is geheel anders dan wat er in de flatkroegen
gebeurt. Niet avond aan avond feesten en
kroeg avonden. Wat rustigere activiteiten
zullen de overhand hebben. Als we onszelf
goede regels opleggen is een goed onderhoud
wellicht ook gegarandeerd.  Wellicht is het een
idee om bewoners die de vloer 2 maal per jaar
in de was zetten een kleine vergoeding te
geven? Een goede regeling kan het groepje wat
vanaf januari met de gemeenschappelijke
barak aan de slag gaat uit werken.

Het voorstel is om het idee van de architect te
kiezen. (twee rode vierkanten met rondom
geel, dezelfde kleuren rood en geel als in de
kamers) De gemeenschappelijke barak
commissie krijgt de opdracht mee om speciaal
op dit punt een goed functionerende regeling te
verzinnen die goed onderhoud ook in de wat
verdere toekomst garandeert.

Menno (81)
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Lieve Droevendalers,

Ik had hier een tirade af willen steken over de
fout geparkeerde auto’s. Maar ik begrijp dat er
anderen mee bezig zijn geweest. Dus dat stuk
heb ik teruggetrokken.
Wel zal jullie interesseren dat zowel
huisgenoten, als buren, als het Dagelijks
Woonbestuur, als meneer Ruys aan de
foutparkeerders hebben gevraagd om niet meer
in de berm te parkeren.

Dhr. Ruys wil er nu niks meer aan doen.
Het wachten is op de greppel die er in februari
moet komen. Volgens de huismeester zijn die
greppels diep genoeg.
Ik ben heel benieuwd en zal dan ook geen
stukjes paperclip met lijm in sloten steken, ik
zal geen metablokjes op rubberbanden leggen
en ik zal ook geen versieringen aanbrengen
met verfafbijtmiddel.

‘X’ (35)

Droeffeest

Er komt weer een Droeffeest! Het duurt nog
wel even voordat het weer zover is,
waarschijnlijk in mei 2000(!) Maar het gaat
natuurlijk wel over het openingsfeest van het
nieuwe Droevendaal en het belooft een nog
groter spectakel te worden dan normaal. De
SSHW neemt ook een deel van het programma
voor haar rekening, en een week of twee
geleden is er een eerste bijeenkomst geweest
met vertegenwoordigers van de SSH en het
Dagelijks woonbestuur van Droef. Over de
precieze datum wordt  nagedacht en er is wat
gebrainstormd over het programma.
Globaal is er uitgekomen dat er een oficieel
deel verzorgd gaat worden door de SSH  met
diverse sprekers. Verder wordt gedacht aan een
informeel deel dat zich afspeelt over het hele

terrein van Droef door Droevendalers en voor
Droevendalers en andere genodigden. Er zal
worden gezorgd voor eten en drinken, oud
bewoners zullen worden uitgenodigd en er zal
natuurlijk een avondprogramma zijn in de
traditie van Droevendaal (veel muziek en
kampvuren). Het blijft natuurlijk wel een
Droeffeest en daarom is het belangrijk om met
enthousiaste bewoners nu alvast na te denken
over wat we willen op het grootste Droeffeest
allertijden!
Heb je zin om, nu of in een later stadium,
actief mee te denken over de invulling van het
programma kom dan dinsdag 7 december naar
de Droefvergadering of stop een briefje in de
brievenbus van 33.

Pascalle
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Bouw en inrichtings tips

Ladders
De recht toe recht aan trap. Benodigheden:
twee balken, lang genoeg om schijn omhoog je
hoogslaper te halen (ergens tussen de 2,8 en 3
meter) Plankjes die om naar jouw gevoel lang
genoeg zijn om op te staan en even breed als
de langste breedte van de balk zijn. De
ervaring leert dat om de 30 centimeter een tree
het prettigst loopt.
Met een verstek zaag maak je op de plaatsen
waar de plankjes moeten komen twee

zaagsnedes met een onderlinge afstand van de
dikte van de plankjes. Met een beitel steek je
dit vervolgens uit. De plankjes komen onder
dezelfde hoek te zitten als de ladder op de
vloer komt te staan. De inkeping kan je tussen
de 1 en 2 centimeter diep maken. Tot slot kan
je alle plankjes er in lijmen en desnoods nog
met schroeven vanaf de buitenkant van de balk
vast zetten. Last but not least: zaag aan de
onderkant een hoekje af zodat de ladder vlak
op de grond komt te staan.

Een spijlenhekje voor je platform
Benodigdheden:
Zaag
Boormachine
Gatenboor van 2,5 cm
5 spijlen van 2,7 m en Ø 2,3 cm (gamma)
balkje van 100 cm bij 5 cm bij 7 cm (ca.)
20 lange schroeven
10 zadels
20 gewone schroeven
zaagmachine (van iemand anders / pluskus)
(iemand om te helpen)
(houtlijm)

Zaag de spijlen doormidden zodat je tien
spijlen hebt die straks precies passen.
De balk moet over de hele lengte onder een
hoek van 26 graden worden afgezaagd (zie
plaatje). Dit moet je doen met een zaag-
machine van vriend, familie of plusklus of zo.
Daarna de balk in 10 stukken van 10 cm zagen.
Op het zaagvlak onder een rechte hoek met de
2,5 cm gatenboor in het midden een gat boren
van een paar cm diep.
Op je platform deze blokken met de schuine
kant naar buiten precies op de rand van je
platform met twee lange schroeven bevestigen.
Om de lengte van de schroeven te bekorten
kun je het blokje eerst voorboren zodat je een
kuiltje in het hout krijgt waarin de schroeven
verzinken.

Eventueel houtlijm aan één uiteinde van de
spijl smeren en deze in het boorgat zetten. Als
het goed is rust het andere uiteinde nu tegen de
balk die schuin uit je plafond komt iets voor je
platform. Daar bevestig je de spijl met een
zadel constructie en twee schroeven, iemand
om de spijlen vast te houden is makkelijk.
Wil je meer veiligheid maak dan meer spijlen,
of neem dikkere. Waarschijnlijk houdt één
spijl niet je hele gewicht maar als je er
tegenaan valt dan val je tegen meerdere aan en
is het stevig genoeg.

Marieke (droef 69)
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Posters
De barakken die al een afdelingscontrole
hebben gehad door de huismeester en diens
chef Dhr Lou, weten het al. Poster op deuren in
de gemeenschappelijke ruimtes zijn eigenlijk
niet toegestaan. In overleg met de huismeester
Dhr. Ruys hebben we de volgende tips over het
ophangen van posters. De gedachte hierachter
is dat vrijwel alle bevestigings methode op
gelakte deuren op de lange of korte termijn
schade aan de lak laag oplevert, maar dat een
steriele barak niet de bedoeling is van de
SSHW. In  geld in ieder geldt voor alle soorten
plakband dat ze schadelijk zijn, alhoewel je
ergere en minder ergere soorten hebt. De minst
gevaarlijke is beschrijfbaar tape, zogenaamd
Scotch 3M. Maar ook deze tast de lak op de
lange termijn aan, zeker als de zon erop
schijnt. Nu is er gelukkig toch een methode die
veilig is voor de verflaag op de deuren zodat
we toch posters op onze deuren in de keuken
en halletjes mogen ophangen. (Op je kamer
mag je het allemaal zelf weten, eventuele
aantasting van de laklaag moet je bij vertrek
herstellen of het wordt op jouw kosten gedaan,
zo stelt de SSHW) De methode die geen
gevaar oplevert is om met behulp van buddies
de poster op te hangen. Buddies zijn een soort
kneedgummetjes of kauwgommetjes. Ieder
hoek punt één en niet al te grote posters blijven
hangen. Als iemand een officieel rapport weet
waarin een methode (plakband soort o.i.d.)

staat beschreven die geen schade aan laklagen
aanbrengt dan houden we ons aanbevolen.

In de keukens op de gipsplaat wanden doet
zich een ander probleem voor. Een steriele
keukenmuur is niet de bedoeling zo meld de
huismeester. Iets ophangen is geen probleem,
maar het moet zo gebeuren dat er minimale
schade aan de muren op treedt. Tientalle
punaises zijn niet de bedoeling. 3 tot 4
punaises per poster is een mogelijkheid.
Plakband zeker niet, omdat je bij verwijdering
de verf en stuc van de muren trekt. Ook de
bovengenoemde buddies zijn niet slim. Deze
laten namelijke een soort vet vlekken in de verf
achter die niet verwijderbaar zijn. Andere
opties die de huismeester aandroeg zijn de
volgende: Poster strips en latten. Poster strips
zijn kunststof strips die je aan boven en
onderkant aan de poster schuift. Vervolgens
kan je met één klein schroefje de poster
ophangen. Voor grote doeken of beschilderde
stukken behang, zijn latjes een uitkomst. Op de
plek waar zoiets moet komen maak je aan de
onder en bovenkant op de muur met twee
schroeven of als ze erg lang worden met drie
een lat tegen de muur waar je vervolgens de
doeken e.d. op spant. Met wat geduld kan je op
deze manier een doek zeer strak ophangen.

Menno(81)
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Telefoon – bezet - lampjes
Als je meerdere telefoons of een modem
aansluit op 1 lijn, dan kan je aan de telefoon
niet zien dat een ander zit te internetten of zo.
Om niet altijd een briefje op de telefoon te
hoeven hangen  als je zit te internetten, kun je
een paar LEDjes aansluiten. Als de lijn vrij is

dan brandt het groene ledje. Als je de hoorn
opneemt gaan ze allebei uit, als het nummer
gedraaid is ging bij mij de rode heel zwak
branden. Als de bel overgaat dan gaat de rode
fel branden.

Nodig:
1 Rode High-Efficiency LED (bv 2 mA)
1 Groene (net zo een)
1 weerstandje van 17k4 Ohm (17.400 dus)
1 telefoonstekker waar je  weer een andere
   stekker in kunt prikken (ca ƒ3,50)

Doe: Boor gaatjes bovenin de stekker
(bovenop als hij in de muur steekt) waar de
LEDjes  precies in passen. Soldeer de boel aan
elkaar en isoleer alle blanke delen met tape.
Het is niet verboden van de PTT maar wel op
eigen risico. Voorbeeld op de koffiebarak(35).

De LEDjes gebruiken heel weinig elektriciteit,
veel minder nog dan als iemand de radio aan
laat staan, of als de hele nacht de buitenlampen
branden.

Tips om te overleven in een stenen barak

Het gas is afgesloten geweest, en de
verwarming doet het niet meer

In de HR ketel op zolder zie je een rode
display. Als je een of twee horizontale
streepjes ziet, of een 0, dan is het goed. Maar
als je een 6 ziet dan doet de verwarmer in de
ketel het niet.
Bij het fornuis kun je eerst kijken of er weer
gas is. Wacht dan een poosje, misschien start
de ketel vanzelf weer. Zo niet, open dan het
klepje voor het rode display. Hé, daar zit een

boekje, wat interessant. Even lezen. Hmm... er
staat niks in hierover maar het is wel
interessant zeg! Laat ik het netjes weer op zijn
plek doen.
Druk nu op het knopje reset (achter dat klepje
van de ketel) tot er een 'r' verschijnt. Als het
goed is zie je al snel een 0 en na een tijdje de
twee horizontale streepjes. Gij zult weldra
behaaglijk warm zijn.
Als er weer een 6 verschijnt, reset nog een stuk
of drie keer tot het goed gaat; duurt het langer
ga dan de huismeester pesten.

De radiator borrelt, kabbelt  en siepelt

Naar is dat, je blijft maar naar de WC lopen
met zo'n geluidje. De geluidjes komen door
lucht in de radiator. Zet je verwarming even
uit, dan is het water minder heet. Zoek het
sleuteltje (zie tekening), bij ons zat het op het
rode expansievat op zolder. Steek het sleuteltje
bovenin je radiator waar NIET de knop zit.  Je
hoort eerst lucht ontsnappen, dan begint het
water eruit te druppelen.

Pas op! Dit kan erg heet zijn. Lap het water op,
anders laat het misschien lelijke vlekken
achter.
Ruim het ontluchtings-sleuteltje weer netjes
op. Ik hoorde dat er ook een schroevendraaier
voor gebruikt kan worden.
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De elektriciteit is (gedeeltelijk) weg
Door de bouw zijn er regelmatig storingen. Het
is daarom handig om een beetje basiskennis te
hebben over wat er allemaal in de stoppenkast
zit. Disclaimer: ik aanvaard geen enkele
verantwoordelijkheid.

Goed. De groene stroom komt van beneden. Er
zijn 3 bruine fasedraden en 1 blauwe nuldraad.
Elke bruine draad heeft een eigen stop. Die
stop slaat door als er te veel elektriciteit
verbruikt wordt.
Bij ons is het zo aangesloten:
stop 1: de witte groepen,
stop 2: de groene groepen
stop 3: niet in gebruik.

Als je hier de draden aanraakt ben je  niet
beveiligd! Dat is dus levensgevaarlijk!

Als een stop is doorgebrand kun je hem
vervangen met stop met dezelfde waarde.
Nogmaals: Als je hier de draden aanraakt is er
niets beveiligd! Dat is dus levensgevaarlijk!
De laatste tijd valt wel eens een van de
binnenkomende draden uit. Dat kun je zien
doordat een meerdere groepen tegelijk
uitvallen (groep 1, 2 en 3 of groep 4 en 5)
terwijl de aardlekschakelaar en de
groepenschakelaars niet op 0 staan.  Hierop
kun je niks anders doen dan wachten.

Dan stroomt de boel door de meter. Hoe
sneller het wieltje draait hoe hoger het
stroomverbruik in kilowattuur.

Dan komen de aardlekschakelaars. De linker is
voor de 'witte' groepen 4 en 5. De rechter voor
de 'groene' groepen 1, 2 en 3.

Een aardlekschakelaar meet lekken van
elektriciteit naar de aarde, waarbij je aarde
letterlijk kunt nemen. Bijvoorbeeld bij lekkend
water  in de wasmachine. Een gammele
koelkast is verschoven. Maar ook als je een
vinger in het stopcontact steekt ("Don't try this
at home!") zou je willen dat de elektriciteit
uitvalt. Als er een bepaalde hoeveelheid aan
ampere 'weglekt' dan springt de
aardlekschakelaar op 0. Als dat gebeurd (dat
kan je zo zien aan de schakelaar) en je hebt het
probleem opgelost dan kun je de schakelaar
weer op 1 zetten.

Let wel goed op: het is een beveiliging, en je
wilt niet een huisgenoot die net een schok heeft
gekregen weer onder stroom zetten. Je kunt
trouwens ook groep voor groep testen of de
aardlekschakelaar op die groep werkt. Of
stekker voor stekker.

De laatste beveiliging zijn de
groepenschakelaars. Dit zijn schakelaars die
vanzelf op uit springen als er te veel stroom
per groep gebruikt wordt.
Met een groep bedoelen ze gewoon alle
stopcontacten en lampen die op deze
schakelaar zijn aangesloten. Groep 1 t/m 4 zijn
verdeeld over alle kamers en de keuken. Elke
kamer krijgt stroom van drie groepen, zodat je
niet zo vaak helemaal zonder elektriciteit zit.
Groep 5 is voor de wasmachine, de boiler en
de waterpomp.
Tenslotte zit er nog een beltrafo naast de
aardlekschakelaars. Deze transformator zet
220V om in  8 Volt  voor de bellen.
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Als een groep teveel stroom gebruikt (meer
dan 16 A, (ik geloof zo'n 16x220 = 3600 Watt)
dan springt alleen de bijbehorende
groepenschakelaar op 0. In de meterkast hangt
een schema waarop staat welke stopkontakten
op welke groep zijn aangesloten. Daarmee kan
je de kamers langslopen en kijken wat er aan
de hand is. Het kan zo zijn dat iedereen samen
te veel stroom gebruikt, of er is kortsluiting
(partystekkers en dat soort grappen). Los dat
eerst op, voor je de groep weer aan zet.

Als je gaat rommelen met elektriciteit kun je
alleen de groep van het betreffende stopcontact
uitzetten. Er hangt in de meterkast een schetsje
van alle stopcontacten in de barak met een
nummer en op welke groep die zitten.  Maar
als jij je vergist of de bouwers hebben zich

vergist met het schemaatje,  dan heb je pech.
Overtuig jezelf dus met een spanningszoeker,
voltmeter of een lamp of er echt geen prik
meer op staat, of zet gewoon alle elektriciteit
even uit. Trouwens, zet eerst alle computers
uit. En zet de wekkerradio gelijk nadat je klaar
bent.

Nu weet je ook wat je kunt doen als een
huisgenoot weg is en vergeten is de
wekkerradio uit te zetten.
Of hoe je alle bellen kunt uitzetten, hahaha.

SSHW Storingstelefoon: 413 643
Die verwijst voor 'licht' door naar: 0512 512
926
Bij spoed Zeegers: 465 444

Tips over het marmoleum
Je kunt de vloer schoonmaken met flink wat
groene zeep (net als linoleum op basis van
lijnolie). Dit voedt het marmoleum niet alleen,

maar zorgt ook dat schoonmaken de volgende
keer makkelijker wordt. Of smeer er bijenwas
op, misschien nog wel beter. Ook voorkomt
het vochtplekken onder de wasmachine.
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Geachte dames, heren,

Het eerste gemengd koor ‘Het Koor’ olv de
concertmeesters Schurgers en Van Passel is
ontstaan op de gewijde grond van barak 31.
Tijdens de dagelijkse routines waarbij
muzikale afleiding een bittere noodzaak is
zingen beide heren hun longen uit hun lijven.
Velen op droevendaal hebben reeds kunnen

genieten van de bijzondere kwaliteiten van dit
ensemble, en om u niet met een leeg gevoel te
laten zitten bij afwezigheid van (een der) beide
heren wordt u hier de tekst aangeboden van het
meest bezongen lied door ‘Het Koor’.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn over de
kwaliteit, opmerkingen en boekingen dient u
zich te wenden tot de heer Schurgers of de heer
Van Passel.

Lopen tot de zon komt (acda, de munnik)
Kijk naar buiten door het raam
Zie me staan hier in de sneeuw
Ik ben gekomen om te lachen
Om de blunder van de eeuw

Laat je man maar rustig slapen
Hebben wij even de tijd
Blijf maar warm bij het raam staan
Ik wil alleen even wat kwijt

Of eigenlijk wil ik wat weten
Heb je nu alles wat je wou
Werd je wakker met een glimlach?
Zegt ie vaak ik hou van jou?

Houdt ie je vast als je soms bang bent?
Kent hij je angst en je verdriet?
Alleen maar schudden met je hoofd, lief
Logisch dat je me verliet

Ik ga weg
Ik ga lopen
Ik ga lopen tot de zon komt
Ik ga weg

Tot de zon me achterhaalt
Lopen tot de zon komt
Tot ie straalt

Blijf maar binnen, het is goed zo
‘k wou je zien, als laatste keer
Wat we samen vroeger droomden
Weet de helft van ons niet meer

Ik hoop dat ik me niet vergis
Ik hoop dat ik gelukkig word
Nu ik zie wat ik zo mis

Houdt ie je vast soms als je bang bent?
Kent hij je angst en je verdriet?
Alleen maar schudden met je hoofd lief
Logisch dat je me verliet

Ik ga weg
Ik ga lopen
Ik ga lopen tot de zon komt
Ik ga weg
Tot de zon me achterhaalt
Lopen tot de zon komt
Tot ie straalt
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De Koffiebarak

Verhuisbericht:
Aan al diegenen die het nog niet wisten: De
Koffiebarak™ is verhuisd. Tegenwoordig is
onze winkel te vinden in het pand aan de

Droevendaalsesteeg 35. Nog steeds zijn wij het
adres op Droef voor de verkoop van (h)eerlijke
produkten als koffie, thee, chocolade, wijn en
broodbeleg.

Nu nieuw: Perpermuntjes, 1 zakje ƒ1.70.

Oproep aan alle droevendalers:
Al weer vele jaren is de Koffiebarak™ als
dependance van wereldwinkel de Fontein op
Droevendaal gevestigd. In al die jaren zijn er
grote hoeveelheden koffie en andere produkten
geconsumeerd door de droevendalers. Er is in
die tijd door wereldwinkel de Fontein een
eigen vermogen opgebouwd.
In verband met de komende fusie met
wereldwinkel de Uitbuyt zal een gedeelte van
dit eigen vermogen als schenking aan goede
doelen worden gegeven. Ook de
Koffiebarak™, en dus Droevendaal, zal een
gedeelte van dit geld mogen schenken. Nu is

het dus zaak dat er een goed doel wordt
gevonden waar Droevendaal achter staat. Dat
is dan ook de reden voor deze oproep aan alle
droevendalers: Wij zijn op zoek naar projecten
en/of goede doelen die volgens jou een goede
besteding van het door Droevendaal gespaarde
geld zouden zijn.
Heb je een idee? Laat het ons (de
Koffiebarak™, Droef 35) weten. Wij zullen
hieruit een selctie van mogelijke projecten
maken en bekijken waar de voorkeur van
Droevendaal naar uitgaat.
De uiteindelijke bestemming van het geld zal
t.z.t. in de Droevendalia meegedeeld worden.

Het recept van de Koffiebarak™
Wederom een overheerlijk recept met
(h)eerlijke produkten uit onze koffiekast.
Ditmaal een recept voor chocoladeliefhebbers.

Chocolademuffins

voor 6 grote muffins
ingrediënten:
250 gram bloem
2,5 tl bakpoeder
30 gram cacaopoeder (de Koffiebarak™)
2 el. fijne suiker
175 gram pure chocolade (de Koffiebarak™)
1 ei, licht geklopt
125 gram zure room
2 dl melk
90 gram boter, gesmolten

Verwarm de oven voor op 180°C. Bestrijk een
bakvorm voor zes muffins (soepkoppen
werken meestal ook) met gesmolten boter of
olie. Zeef bloem, bakpoeder en cacao in een
grote kom. Roer de suiker en de gehakte
chocolade erdoor. Maak een kuiltje in het
midden. Meng ei, zure room, melk en
gesmolten boter en dit mengsel in één keer toe.
Roer alles kort met een vork door elkaar (het
beslag moet vrij klonterig zijn).
Schep het mengsel in de vorm (of vormpjes).
Bak de muffins in 12-15 minuten stevig. Maak
ze met een mes los en stort ze op een rooster
om af te koelen.
Tip: Meng voor een heerlijke afwerking 50
gram chocolade, 1 el room en 50 gram boter in
een pan en roer dit op een laag vuur glad. Laat
dit glazuur in de koelkast opstijven en spuit of
schep het op de muffins. Bestrooi ze met
poedersuiker
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. Gewetens-kwesties

Deze nieuwe rubriek gewetens-kwesties is een
initiatief van de nieuwe Droevendalia-
redactie. Om beurten zullen wij meningen
ventileren zonder enige wetenschappelijke
noch literaire pretenties. Het is onze
bedoeling hiermee op prettig leesbare wijze
aandacht te geven aan de kleine
ongemakkelijkheden die ons als Droevendaler
(m/v) zo nu en dan kwellen.  Natuurlijk geven
wij zoals iedereen graag meningen, toch staat
deze rubriek wagenwijd open voor bijdragen
van u en jou.

Kwestie 1. Het Dilemma C1000 / Buys

Voordat ik de blikopener op het blikje C1000
kalfsragout zet, kijk ik met welgevallen naar de
buitenkant van het blikje. Onder het frisse,
degelijke loge van het genoemde merk kijken
brossig-romige pasteitje me aan en verwekken
een gevoel van zachte vervoering dat eigenlijk
alleen vergeleken kan worden met de aanblik
van een 17e eeuws stilleven betreffende een op
zacht satijn gevleide romig-blanke schoonheid.
De verlokking van het lui-wellustige, het
zachte blanke.

Achter de pasteitjes danst het keukengerei aan
de lentezon beschenen, zachtgele keukenmuur.
Frisse zonnestralen schijnen door de
ontgroenende linden, langs de lichteiken
tafelpoten. Zo nu en dan waait, nauwelijks
merkbaar het licht gordijn iets op om zich dan
als een wolk veertjes weer tegen de glazen
serre-deuren te vleien.

Maar goed, ik draai dus het blikje open en
bereid me erop voor dat de inhoud iets
onappetijtelijker zal zijn dan de lentedromen
die mijn lichaam zacht omvangen. En
inderdaad, de gestolde witte massa met wat
groene en bruine spikkels doet zijn
ontnuchterende werking op miraculeuze wijze.
Maar niet getreurd, met een tongstrelend
aroma in het verschiet zet ik een pannetje op
het vuur en open de keukenla, op zoek naar
gereedschap om de grote klont mee uit zijn
mooie huisje te peuteren

Bij het graven controleer ik de inhoud
zorgvuldig op vetjes, stokje en steeltjes. Tot
mijn oog iets doorschijnends ontwaart. Een
klont, zo groot als een flinke dobbelsteen
glanst wazig in het licht. Ik gooi het geval in
de gootsteen, waarbij het stuiterd als een
gummiballetje. Walgend draai ik de hete kraan
open en laat het geval schoonspoelen. De
stuiterkracht blijkt hierdoor nog extra
toegenomen.

Tussen vinger en duim bekijk ik het stuk
ongedefinieerd koeienlijf in het licht. Het blijkt
te bestaan uit een tumorachtige glazige
kronkelmassa. Getverdegetverrr..
Een overweldigende drang bevangt mij om met
zevenmijlslaarzen de akkers rond de stad in te
stormen en armen vol winterwortels, of
suikerbieten mij om’t even, uit de grond te
rukken, ze schoon te slaan in de rivier, en ze
krakend en malend naar binnen te proppen.

Wat is nu de moraal van het verhaal? Ga gerust
naar de C1000, als u geen zin heeft om goed
eten bij buys te halen, maar laat u niet
misleiden door de schone schijn van het
verpakkingsmateriaal, zeker niet als het om
producten gaat van dierlijke oorsprong. U kon
eenzelfde deceptie te wachten staan!
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Droef vergadering 7-9-1999

1) Opening: 20.40

2)  Aanwezig: Pascalle 33, Mathijs 33, Loes
41, Maarten 47, Lianne 65, Luc 67, Eelke 69,
Erik Jan 71, Eveline 79, Jolanda 79, Menno 81,
Bas 85, Aletta 87, Wouter 89, Hinko 91,
Maurice 91.
Afwezig met bericht: 71 en 83.

3) Notulen vorige keer goedgekeurd

4) Nieuws sloop ed.
Bouw gaat voorspoedig.
Groen: vd Eerenbeemd niet meer direct
betrokken.
Klacht: mensen moeten snel verhuizen en dan
wordt er laat gesloopt: opnemen met SSHW.
Onduidelijkheid tweede oplevering, is dit per
afspraak of een aankondiging per brief?
Schaamschotten zijn knullig, er komt iets
anders (douchegordijnbuis red)

5)  Cooptatieregelement
Ongezien wordt de aangepaste, juridisch
correcte versie op Menno's woord
ongewijzigde versie vastgesteld.

6)  Hardhouten voordeuren
Unaniem besluit dat naar alternatieven gezocht
moet worden, want die zijn er wel! IBN,
Gamma, HartvHout

7)  Gemeenschappelijke barak
Een vaste kroeg is ivm vergunningen niet
mogelijk. Ons idee(niet de SSHW) is dat
gezellige bijeenkomsten en afstudeerfeestjes
wel kunnen.
Het geheel wordt kaal opgeleverd, de
inrichting moeten we zelf betalen en regelen.
Omdat het geen woonbestemming heeft is het
nog niet helemaal zeker of de gemeente er wel
toestemming voor geeft.Ook het
huismeesterkantoor past niet binnen de
woonbestemming.

8) Afrekening servicekosten
Niemand heeft zich er erg in verdiept. Wordt
afgekeurd ivm onduidelijkheden. Bas schrijft
een brief aan SSHW.

9)  Stemming over het aantal + plaats te
behouden gemeenschappelijke fietsenhokken.
Fietsenhok bij 55-57 weg ivm meer ruimte
voor de vijver; 15 voor, 2 onthouding.
Aantal fietsenhokken: Nul; 3 stmn.   1;  8stmn.
2;  7 stemmen.   Fietsenhok bij 57 gaat weg
ivm vijver, bij 49 blijft.
2 halve fietsen stallingen (bij 57 en 49) 10
voor,  4 tegen,  3 onthouding . Bij SSHW gat
gepleit worden voor twee halve stallingen.
Fietsenhok(ken) kip en mens dicht (sleutel via
huismuis): 15 voor,  0 tegen,  1 blanco,  1
onthouding.

10) Begroting servicekosten nieuwbouw.
Zitten vaagheden in (oa. 10,-
binnenschilderwerk per maand!). Komt via
DWB een toelichting van de SSHW.
Iedere barak heeft eigen meters, zuinig zijn
(met de hele barak!) loont.

11)  DLO ect.
* De 1 meterzone rond de barakken mag van
de SSHW ingeplant worden met lage vegetatie
(tot 25cm hoog). Sterker nog: de SSHW ziet
graag dat mensen ook deze strook beheren!
(ipv onkruid tot de dakrand).
* Het tuinplan is definitief (wat, nu al??!!) De
eerste versie van het tuinplan is ook
verschenen. In de bouwkeet hangt een (grove)
indelingskaart die je kan bekijken voor je de
moestuin aanlegt.
* 33 is het niet eens met de passeer strook bij
hun barak. Ze gaan een brief aan de SSHW
sturen.
* Er is veel ergernis over auto's naast (nieuwe)
barakken. Praten met de eigenaren helpt helaas
niet altijd. Als alles klaar is kan er hard
opgetreden worden. Tot die tijd is het
behelpen. DWB zal SSHW vragen om op te
treden.
12)  89 heeft te weinig ruimte voor tuin en
kippenhok. Ze willen een deel van de houtwal
versmallen. Er wordt op gewezen dat dit mn
bij de gemeente gevoelig ligt ivm eco-karakter
van de houtwal (in the near future). De overige
aanwezigen zien geen aanleiding tot actie's
en/of veranderingen. 89 begrijpt dit maar blijft
op haar standpunt staan.
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13)   WVTTK
* De gordijnrails "sucks" (heel hard) (?)  We
willen fatsoenlijke rails (met doorlopende
bocht) of we willen de 50,- verhuisvergoeding
terug. DWB neemt dit op met SSHW.
* Eelke draagt Maria (69) voor als het liefste
meisje van Droef. Wordt aangenomen.
* Eelke maakt een overzicht van de
baraksnamen.
* Er wordt een nieuwe Dalia redactie gezocht
want Loes stopt er mee. (inmiddels is dit
gelukt zoals je al hebt gemerkt)
* Het is nog steeds niet duidelijk wat er gaat
gebeuren. (voorspelling van de Burgemeesters:
als alles klaar is en het groen begint te groeien
dan wordt er een kabel ingegraven en bedenkt
de SSHW dat ze beter tijdens de bouw een loze
(plastic) leidingbuis in hadden kunnen graven,

zoals Droevendaal in 1998 (!!) al had
gevraagd)
* De fietshokjes bij de barakken zijn niet
afsluitbaar, de opbergschuurtjes wel.
* Het DWB gaat SSHW en architect vragen
om elke barak een kopie van de tuinenkaart te
geven om zo problemen over de exacte
erfafscheiding te verminderen. (dit verzoek is
niet ingewilligd door architect/SSHW)
* De lampen boven het aanrecht geven bijna
geen licht. We vragen eerst de SSHW hier iets
aan te doen en anders doen we het zelf.
* De vergadering wordt iets te vroeg gesloten
en meteen weer geopend, want, oh ja:
* Het DWB heeft een nieuwe kracht nodig.
Pascalle (33) stelt zich beschikbaar, staande
ovatie(iedereen stond al).

 14) Sluiting om 22.15
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