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Hallo Droevendalers,
Na wat opstart problemen heeft de houtskeletbouwer alles
goed onder controle en gaat zelfs sneller dan binnen het
schema is toegestaan. Maar dit betekent niet dat alles nu
snel gaat, behalve dan het veranderen van het verhuisschema, dat is echt iets voor de snelle jaren negentig. Nog voordat je het gekregen hebt is het al weer verouderd.
Dit keer is de vertraging volledig toe te schrijven aan het
trage drogen van de vloeren. Tja het blijft natuurlijk Droevendaal, vocht probleem? Och we zijn wel wat gewent. Misschien is de droogtijd ook wel wat te optimistisch ingeschat.
De oplossing wordt nu: 1) nog grotere, snellere drogers; 2)
de vloer voortaan 4 i.p.v. 5 centimeter dik maken (scheelt 1
week drogen); 3) meer tijd in de planning inruimen voor het
drogen (2 weken).
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Je snapt het al, eind juni heeft iedereen het allerlaatste, echt enige onverwoestbare, definitieve, final, volledig betrouwbare, nier meer wijzigbare, definitieve, definitieve, definitieve
VERHUISSCHEMA gekregen. Eventueel kan
ergens tussen juni 1999 en mei 2000 nog een
keertje of zelfs twee keertjes of nog iets meer
keertjes een niet essentieel, onbelangrijk klein
detail gewijzigd worden, b.v. een verhuisdatum,
of een uithuisdatum, of periode of zoiets). Kom
je door de nieuwe data in de problemen neem
dan zo snel mogleijk contact op met de SSHW
(Hannelore, 426161) De SSHW heeft beloofd
om zich bij serieuze problemen ruimhartig op te
stellen.
Brandhout
Een heel belangrijk punt:
punt afval hout (voor
kampvuren enzevoort) ligt tegen over barak 77
op de parkeerplaats naast de glasbak. Dit mag
iedereen meenemen en gebruiken. Al het andere hout (Bijvoorbeeld pallets die ergens anders
liggen) moet je laten liggen! En als je denkt dat
je het nodig hebt vraag dit dan eerst aan de eigenaar!!

Colofon
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Sloop
Voor de zomer worden 45, 39 en 41 nog gesloopt, snel na de bouwvak (half augustus)
wordt de draad weer opgepakt met de sloop van
47 en 51. Direkt na de sloop van 39 en 41 worden de laatste populieren in de noordoost hoek
gekapt.
Kinderziekten
Nu 65 en 69 echt bewoont worden zijn ook een
aantal onvolkomenheden en kinderziekten duidelijk geworden. Een flink deel hiervan wordt in
de volgende barakken anders aangelegd en in de
bestaande barakken, voorzover mogelijk alsnog
gewijzigd. Helaas blijft er nog wel het een en
ander liggen. Hierdoor hebben creatieve bewoners reeds goede oplossingen bedacht. Zie hiervoor en voor ander woontips deze Droevendalia,
onder andere: hoe bouw ik een SSHW toegestane hoogslaper, valpreventie en ladderbouwtips,
telefoon aansluit tips, verftips en nog veel meer.
De stenen barakken hebben een aantal onhandigheidjes waar we nog aan moeten wennen.

Deze vallen echter in het niet bij de onhandigheden die de oude barakken hebben, maar niet
meer opvallen omdat we er volledig aan gewend
zijn. Zo is er geen goede plek om je was te drogen bedacht en ontbreekt een werkkast voor het
opruimen van stofzuiger, emmers en dweilen.
Daaren tengen is van geluidsoverlast geen sprake meer en zal schimmel ook tot het verleden
behoren.
Verhuurstop en loge’s
Met de oplevering van 65 en 69 zijn ook de eerste twee nieuwe bewoners van buiten Droevendaal binnengekomen. De gaten in de stenen barakken worden opgevuld door mensen van buiten. Hierdoor zal Droevendaal niet meer verder
leeg lopen, en daar hebben we lang op gewacht.
De verhuurstop voor de oude barakken is hiermee nog niet opgeheven. Dit kan gewoon niet,
omdat de ruimte hard nodig is voor alle verhuizingen de komende maanden.
Op verschillende barakken wonen zogenaamde
loge’s. Zij zorgen voor de nodige gezelligheid en
leefbaarheid zodat niet met spookbarakken geconfronteerd worden. Zij hebben geen enkele
rechten en eigenlijk zijn ze niet aanwezig. Maar
een deel van de loge’s willen erg graag op Droevendaal blijven wonen, ook na de herbouw. Dat
is niet altijd even simpel op te lossen maar er
zijn wel enkele trucjes om je kans te verhogen
dat je kan doorstromen naar een vaste kamer.
Allereerst is het belangrijk dat je ingeschreven
staat bij de SSHW met voorkeur Droevendaal.
De tweede stap is zorg dat je in legale onderhuur
komt. Als je dan je onderhuur contract afloopt
en er komt tegerlijk een kamer vrij op de barak
waar je in onderhuur zit dan mag je met goedkeuring van de barak deze kamer nemen. Op
deze manier omzijl je een lange wachtlijst en
met wat geregel is dit te realiseren.

tie is veel duidelijk over met welk hout de stenen barakken worden gebouwd. In de volgende
Droevendalia beloven we een uitgebreid stukje
over waar het hout vandaan komt. Tipje van de
sluier kunnen we nu al oplichten: Het vurenhout dat gebruikt wordt voor het houtskelet
komt van plantages uit Skandinavië en niet uit
oerbossen.
Henk
Henk heeft een verzoekje aan iedereen om met
hem mee te denken. Iets concreter: Maak afspraken met Henk over containers, het opruimen van troep enzevoort en houdt je daar dan
ook aan, zodat hij het niet alsnog zelf moet gaan
doen. Dit kost hem veel overuren. Henk wil
alles graag in overleg doen, zoals hij dat al jaren
doet op Droevendaal.
Gemeenschappelijke barak
In het midden van deze Droevendalia vind je
het ontwerp voor de gemeenschappelijke barak.
1/3 wordt ingericht voor de huismeester de overige 2/3 is voor ons. Het ontwerp biedt veel inrichtings mogelijkheden. Hiervoor zijn een aantal enthousiaste mensen nodig die zich willen
buigen over inrichting, beheer en activiteiten
van en in de gemeenschappelijke barak. Interresse? Meer informatie en aanmelden bij Menno
(81).

Hout
Dan het hoofdstukje hout. De voordeuren van
de stenen barakken zijn nu van tropisch hardhout. Dit is tegen alle afspraken. Ze worden alsnog vervangen door “niet tropisch hout bevattende deuren”. De houtsoort die daarvoor gebruikt gaat worden is nog niet bekent maar het
zal zeker verantwoordt zijn. Voor het overige
gebruikte hout zijn zover als het mogelijk is alle
informatie over herkomst en produktie achterhaalt evenals de keurmerken. Helaas bestaat er
voor een aantal soorten hout nog geen waterdichte keurmerken. Met de verzamelde informa-
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Tuinen
Bij de oplevering van de barakken is het tot op
heden onduidelijk wat precies de tuin is waar je
mee aan de gang kan. Tekeningen zullen nog
steeds wel onderweg zijn om hier duidelijkheid
in te brengen. Vraag bij de oplevering de huismeester waar de grenzen tussen tuin en gemeenschappelijk groen liggen, zodat je niet van het
najaar als het gemeenschappelijk groen wordt
ingeplant merkt dat je rabarber veranderd in een
greppel met struiken. Een andere mogelijkheid
is om in de bouwkeet op de tekening die aan de
muur hangt te gaan kijken en in te schatten
waar de grenzen lopen. Blijft het onduidelijk
dan kan je de SSHW (426161) of Erik Metz
(0343 45400) bellen. Bij tuinaanleg: Controleer
of je niet iets in het geplande gemeenschappelijk groen aan het planten bent, dit om teleurstelling te voorkomen!
Komend najaar, gaat de eerste inplantronde van
start voor het gemeenschappelijk groen op de
plekken waar het terrein af is en niet nogmaals
op de schop hoeft.
Op moment wordt er hard gewerkt aan het eerste deel van de vijver op het midden terrein. De
graafmachines waren nog aan het werk of de
eerste libellen vlogen er rond. Ook zijn de eerste
schaatsenrijders gesignaleerd. Alle voortekenen
wijzen erop dat dit een bijzonder stukje Droevendaal gaat worden.
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Ladder
Omdat er reeds twee Droevendalers bij het beklimmen van hun hoogslaper zijn gevallen en
het schilderen van de hoge muren op sommige
plekken bijna onmogelijk is heeft het DWB een
ladder gekocht die tegen een kleine vergoeding
te gebruiken is. Ook een trekveer en modulair
stekker tang die je nodig kunt hebben om je barak in te richten is hier tegen een kleine vergoeding beschikbaar.
AID-eten
Tijdens de AID zal er weer een AID-eten worden gehouden. We verwachtten een groter aantal eters dan voorgaande jaren omdat iedereen
benieuwt is naar de nieuwbouw. Tegen de tijd
dat het zover is krijgt iedere barak weer een
aankondiging om mee te koken en eten.
Droevendaal vergadering
Begin september komt er weer een Droevendaal
vergadering. Er liggen nog een aantal puntjes
maar door drukte onzerzijds en de snel naderende vakantie hebben we besloten deze nog maar
even voor ons uit te schuiven. Wat in september aan de orde zal komen: Gemeenschappelijke
barak, service kosten van de stenen barakken,
DWB perikelen, en vast nog meer.
Maarten (47)

Droef-woordenboek
Hier enkele woorden die in Wageningen en/of
op Droef worden gebruikt en die niet in de Van
Dale staan vermeld of daarin een andere betekenis hebben. De woorden zijn door Martin van
der Gaag (ex-105) ooit verzameld. Er zijn er nog
veel meer.
alterna'tief I {bw} ¶ - zijn : er anders uitzien
door wat meer zwart te dragen II {bn} beetje
linksig karakter hebbend
a'part {kreet} ¶ heel - ! negatieve kwalificatie,
voor bijvoorbeeld eigenaardig gerecht
'berenverhuurbedrijf {het} firma waarvan de
bezigheden onduidelijk zijn
be'ton {het} zwaar op de maag vallend gerecht
waardoor elke handeling na nuttiging onmogelijk
is geworden prei- / -toet {de} kwark-toetje met
slagroom
'bijklussen {ww} structureel vreemd gaan
'blubber-met-prut {de} willekeurig op afdelingen in grote hoeveelheden klaargemaakt gerecht
'brak {bn} toestand als gevolg van teveel alcohol
en/of te weinig slaap zich - voelen; -zijn; - wakker
worden
coördi'neren {ww} toekijken terwijl anderen
werken
'duurzaam {bn} » verantwoord
'grafbak {de} zeer sterk gezette koffie
'koffiemolen {de} elk willekeurig apparaat dat
veel lawaai maakt
'kritisch I {bw} argwanend analytisch II {bn} ¶ zijn : zo lang mogelijk zwammen en politieke mo-
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tieven invoegen afgezien van of dit aan de orde is;
» verantwoord
meubi'lair {zn} persoon die erg vaak op een bepaalde plaats aanwezig is
'moeilijk 1. {bn/bw} - doen veel hardop met
zichzelf bezig zijn en anderen daarin betrekken 2.
{kreet} kan er - gedaan worden? [soms gevolgd
door: dan zal er - gedaan worden!] (eerste regel
van de vakgroep voeding) kreet ter aanduiding
van onnodige complexiteit
'plurk {de} flessenlikker
pro'ject {het} 1. op stapel staande liefdesrelatie
2. de hiermee gemoeide persoon
si'garenkistje {het} slechte akoestische gitaar
'soulkip {de} kip met veertjes aan de poten
'vaag! I {bn} 1. wat minder concreet dan men
gewend is 2. onhandelbaar in de dagelijkse omgang; » vago II {kreet} slaakt men als 1. men iets
niet helemaal begrijpt 2. men iets voor het eerst
ziet
'vago {de} 1. persoon die vaag (I) gevonden
wordt 2. persoon die veel ongrijpbaar praat, maar
in feite weinig zegt 3. persoon die (veelvuldig)
druggebruik tentoonspreidt 4. niet helemaal strikte vego » vaag
ver'antwoord I {bn} 1. discussie overbodig makend wegens legimiteit 2. voldoende kritisch; »
kritisch 3. multifunctionele term om serieus genomen te worden, afgezien van het feit of dit de lading dekt; » duurzaam, kritisch II {bw} ¶ - zijn :
als niet verdacht bestempeld zijn
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Bouw en inrichtings tips,
of hoe verdien ik een appeltaart.
Dit wordt in de komende droevendalia’s een vaste
rubriek waarin allerlei slimmigheden voor de inrichting van de stenen barakken worden besproken. Hoe
bouw ik snel een goede ladder? Hoe bouw ik een
mooie ladder? Wat doe ik met een tweepersoonsbed
op de smallere hoogslaper? En vele andere leuke,
praktische en minder praktische ideeën zullen worden
besproken. Het DWB zal uit iedere Droevendalia het
leukste idee belonen met een appeltaart, die samen
met de prijswinnaar(s) wordt verorberd. De inzendingen zullen onder andere worden beoordeeld op:
goede werkbeschrijving, mooie tekeningen of foto’s,
originaliteit, veiligheid en enkele andere puntjes. Inzendingen kunnen het beste op flop naar Menno (81)
worden gebracht. Tekeningen en foto’s liefst los bijleveren.
Ladders:
De hoogslapers zijn niet voorzien van ladders en
aangezien je niet zomaar je hoofd stoot aan de
hoogslaper klim je er ook niet zomaar boven op.
Door de bewoners van 65 en 69 is al enige ervaring opgedaan wat de gevolgen zijn als je toch
zonder deugdelijk ladder of trap er op probeert te
klimmen. Enkele dagen mank lopen lijkt het minimum te zijn wat je er van over houdt als je valt.
De hoogte is 2,5 meter! Deze twee barakken hebben echter ook al veel ervaring opgedaan hoe je
snel, voordelig een handige en veilige ladder kan
bouwen. Eerst het meest simpele model, daarna
enkele variaties hierop.
Benodigdheden: Twee balken(vuren) van 6x8 cm
en 270 cm lang. 8 rondhouten spijlen van 40 cm
lang met diameter 29 mm, houtboor voor gaten
van 28 breed, houtlijm, boormachine, twee scharnieren met schroeven, stukje binnenband en een
zaag.
Totale kosten aan hout ongeveer 50 gulden. Een
boor kan je met een aantal mensen kopen, of misschien wel van een buurbarak lenen of over nemen.
Werkbeschrijving: Boor in het midden van iedere
balk om de 30 centimeter een gat van 3/4 van de
balk dikte diep, te beginnen 30 centimeter van de
onderkant van de balk. Je boort de gaten dus niet
door de balk heen! In ieder gat doe je houtlijm en
vervolgens de ene kant van een spijl, de andere

kant van de spijl gaat in het bijbehorende gat van
de andere balk. Dit laat je goed drogen en dan
ben je bijna klaar. Aan de onderkant zaag je een
hoek af zodat de ladder vlak op de grond staat.
Vervolgens spijker je de binnenband om de onderkant heen. (dit is tegen glijden van de ladder
over de vloer) Aan de bovenkant monteer je een
scharnier zoals op tekening 1. Klaar is ie.

Tekening 1
Voor de veiligheid is het zeer belangrijk dat alle
spijlen gegarandeerd 100 % vast zitten en niet
kunnen gaan draaien. Anders rol je van de ladder
af met alle gevolgen! Door een schroef vanaf de
buitenkant van de ladder in de spijl te draaien
neemt de kans dat een spijl los komt af. Schroef
lengte ongeveer 4 cm.
De volgende variaties zijn mogelijk.
-Omdat de ronde spijlen niet echt heel lekker
lopen met sokken of op blote voeten kun je
ook een wat bredere balk nemen waar bij je
iedere keer twee spijlen monteert (tekening
2). Wat meer werk en de kosten zijn hoger,
maar het loopt wel lekkerder.
-Een ladder die hoger doorloopt dan je hoogslaper is handiger op en af stappen. Je hoeft
dan niet te bukken om je ergens aan vast te
houden. Door een langere balken te nemen
kun je dat realiseren. Een andere optie is om
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een van de twee balken langer te maken en als
een soort leuning bij het op en afstappen op je
hoogslaper te gebruiken.
-Een mooie, simpele oplossing voor bovenstaand probleem is, monteer direkt naast de
ladder vanaf de balk van de hoogslaper een
balkje naar de balk die midden door de kamer
loopt. Dit is te bewonder bij Mathijs (69).
-De echte creatievelingen met meer mogelijkheden aan gereedschap kunnen in plaats van
spijlen planken gebruiken die op de een of andere manier stevig worden bevestigd.
In de volgende droevendalia zullen een aantal
ingewikkelde ladders worden besproken, waaronder draaitrap, klimwand en de simpele touwladder. Misschien levert iemand wel een werkbeschrijving in van een lift of roltrap.
Met dank aan Jos (65).

tekening 2
Verven van muren in de kamers.
Gebruik voor het schilderen van je kamer een
waterafneembare muurverf op waterbasis. Dit is
aardig milieuvriendelijk. Veegvaste muurverf die
ook bestaat en goedkoper is, is van een mindere
kwaliteit en geeft af als je tegen de muur aan
schuurt met kleren of iets dergelijks.
De kamers hebben ongeveer een muuroppervlak
van 40 vierkante meter. In de praktijk blijkt dat
er twee lagen latex muurverf nodig zijn als je HEMA waterafneembare latex muurverf gebruikt.
Als je HISTOR muurverf gebruikt blijkt dat je bij
de lichte kleuren bijna overal aan één laag genoeg
hebt. Bij de donkere kleuren heb je twee lagen
nodig wil het dekken. Van HISTOR blijk je per
kamer 6,25 liter nodig te hebben voor 1 laag.
HISTOR is echter veel duurder dan HEMA. Na
wat reken werk blijkt dat je met twee lagen HEMA net iets goedkoper uit bent dan met één laag
HISTOR. Echter HISTOR is in meerdere kleuren
verkrijgbaar dan de HEMA. Bedenk dat als je, je
kamer verlaat de muren moeten worden opgeleverd in een kleur die in één keer overschilderbaar
is voor de huurder na jouw. Dit betekent dat
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donkere kleuren bij vertrek door jouw eerst met
wit of andere lichte kleur moeten worden geschilderd. Op sommige stukken muur zitten blauwe
stipjes of streepjes. Deze zijn ook aangebracht om
als hulplijn te dienen bij de bouw van de barak.
Op de meeste kamers zijn deze weggewerkt door
de stucadoor, helaas is dat niet overal het geval.
Deze blauwe stippen zijn wateroplosbaar komen,
ook na drie lagen latex nog door de verf heen!
We hebben gevraagd of deze stippen weggewerkt
kunnen worden voor de oplevering, maar helaas
dit is niet het geval. De enige methode om er wat
aan te doen is, de stippen voorbehandelen met
niet watergedragen grondverf. Gebruik geen andere verf want daar lossen of de stippen in op of
de muurverf houdt daar niet op. Tipex opgebracht in twee lagen blijkt ook erg goed te werken.
Hoogslaper
De hoogslaper is 1,20 meter breed, dit is smaller
dan een tweepersoonsbed. Veel droevendalers
houden er echter een tweepersoonsbed op na.
Inmiddels zijn er drie oplossingen bedacht voor
dit probleem. De eerste is gewoon je te grote bed
op de grond neerzetten. Dit is niet echt een oplossing, maar wel heel makkelijk. De tweede mogelijkheid is je bed op de hoogslaper neer te zetten.
Het bed steekt dan enkele decimeters uit. Als je
bed van hout is kan vrij simpel aan de muurzijde
van je bed een schroef die lang genoeg is door bed
in een balk van de hoogslaper worden geschroefd.
Met drie van zulke schroeven is het niet meer te
verwachten dat je bed van de hoogslaper kan kieperen. Deze kans is namelijk toch al heel klein
daar je bed maar enkele decimeters zal oversteken.
Een derde oplossing heeft Jos (65) bedacht. Deze
mag echter alleen in overleg met de huismeester
worden uitgevoerd. Het bed staat haaks op de
hoogslaper en steekt een heel eind de kamer in.
Het bed reikt net voorbij de balk die midden door
je kamer loopt. Precies door het midden van de
balk is een gat geboord waar een stevig nylontouw
(diameter 1 cm) doorloopt onder het bed door
naar het volgende gat in de balk (tekening 3).
Belangrijk is dat het gat precies door het midden
van de balk geboord wordt. Dit geeft de grootste
stevigheid en zeer belangrijk het verzwakt de balk
het minst. Om schommelen te voorkomen is het
beter om touw niet direkt onder je bed door te
halen maar door een balkje waar vervolgens je
bed op staat.

soms de neiging heeft door stof heen te gaan. Vervolgens hang je geschilderde doek op. Eigenlijk
biedt deze methode veel meer mogelijkheden dan
de oude. Batikken biedt namelijk ongekende mogelijkheden. Eelke (69) heeft zijn hele kamer
voorzien van geverfde doeken die afgebonden zijn
tijdens het verven.
Ophangen van allerhande spul
De muren zijn van gipsplaten. Deze zijn niet heel
erg stevig om er dingen aan op te hangen. De reparatie kosten van gaten in de muur zijn hoog.
Echter er bestaan speciale pluggen waarmee de
meeste dingen prima kunt ophangen aan je muur.
Bijvoorbeeld fotolijsten, schilderijen, klokken en
andere kleine dingen. Wandrekken worden veel
moeilijker. Nu het gelukkig zo dat de muren gebouwd zijn volgens het houtskelet principe. Om
de zoveel decimeter zit een houten stijl van onder
naar boven. Hierop zijn de gipsplaten geschroefd.
Aan deze schroeven kun je zien waar de stijlen
lopen. Na het schilderen van je kamer kun je dat
niet meer zien. Door tegen de muur te kloppen is
het mogelijk door goed te luisteren de houten stijlen op te sporen en op deze plaats iets op te hangen met schroeven die lang genoeg zijn en voor
houtgeschikt zijn. Vraag hiernaar bij de doe het
zelf winkel. Erg vervelend is als je er net naast zit,
alhoewel dan weet je dat daar de houtenstijl niet
zit.
De gipsplaten zijn 1,8 cm dik.
Tekening 3
Muurschilderingen in de keuken.
In de keuken zit een zeer grote, hoge en eng witte
muur die erg uitnodigt om de fraaiste muurschilderingen in de beste droeftradities op aan te
brengen. Echter dit is niet de bedoeling en de
SSHW zal er alles aan doen om die muur (en alle
andere muren in de gemeenschappelijk ruimtes)
wit te houden. Er is gelukkig een methode om
toch die gewenste muurschildering daar tegen die
muur te krijgen. Het ophangen van een schilderij!
Een beetje groot schilderij en er hoeft geen lijst
omheen te zitten maar eigenlijk is het niets anders. Wat te doen. Zorg voor een aantal grote
stukken stof, bijvoorbeeld lakens of ongebleekt
katoen (iedere woensdag op de markt) naai deze
tot het gewenste formaat aan elkaar en beschilder
deze met verf. Pas op dat je met het schilderen
niet de ondergrond mee schilderen doordat verf

De Telefoon: een uitgebreide handleiding.
Als je eindelijk in zo'n stenen barak woont, wil je
natuurlijk ook fatsoenlijk kunnen bellen. Maar...
in de stenen barakken zit een nieuwe
PTT-aansluiting. Hoe sluit je daar je oude telefoon op aan?
In de stenen barakken (65) zit de telefoonaansluiting, in de vorm van een PTT modulair-stekkerdoos, in de meterkast. Deze stekkerdoos ziet er ongeveer uit zoals ik in tekening 4
heb geprobeerd te tekenen. Het is een stekkerdoos van het nieuwe soort, door de PTT "modulair" genoemd. Dat wil gewoon zeggen dat alles in
principe met hetzelfde soort snoer en stekkertje
aangesloten kan worden. Mits je alles nieuw
koopt, en dat doen wij natuurlijk niet, dus ga ik
nu uitleggen hoe het nieuwe systeem op het oude
kan worden aangesloten.
Voor de stekkerdoos heb je een speciaal stekkertje nodig, en voor het stekkertje speciaal snoer en
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een speciale tang. De stekkertjes en de tang heeft
het DWB inmiddels aangeschaft. Het snoer moet
je zelf kopen (Gamma, 4-aderig plat
PTT-modulair snoer). Bij de tang/stekkertjes zit
een gebruiksaanwijzing voor hoe je een stekkertje
aan het snoer zet, dus dat ga ik verder niet uitleggen.
Als je het stekkertje goed bekijkt zie je 6 koperen
stripjes. Daarvan zijn er maar drie van belang:
aarde (het 'harkje'), A en B (tekening 5). Waarschijnlijk had je in je oude barak ook deze drie
draadjes aangesloten, A en B waren meestal rood
en blauw, en de aarde had je voor de tikker nodig
(meestal). Bij het nieuwe snoertje kan het dat A
en B rood en groen zijn (A en B zijn onderling
uitwisselbaar, dus groen en rood mag ook), en
aarde zwart of geel, afhankelijk van hoe je het
snoertje in het stekkertje gezet hebt. Om een telefoon aan te sluiten heb je alleen A en B nodig.
Deze sluit je aan op de bovenste twee contacten
van een oude, grote telefoon-stekkerdoos. Dat
zijn de twee contacten die het verste uit elkaar
liggen. Als het goed is kun je dan gewoon bellen.
Om een tikker (ptt-jargon: kostenteller) aan te
sluiten, heb je ook nog aarde nodig. Sluit A, B en
aarde aan op het achterplaatje van de tikker (A
en B linker twee contacten, aarde in het midden,
rechter twee ongebruikt). Nu zou de tikker het
ook moeten doen.

Tekening 4: de nieuwe PTT-stekkerdoos. "HIER"
is het palletje om hem netjes open te krijgen.
Als je de telefoon in de keuken/woonkamer wilt
hebben in plaats van in de meterkast, dan kun je
bij het DWB een zogenaamde trekveer lenen. Die
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kun je gebruiken om een snoertje vanuit het
gat-in-de-muur vlakbij het katteluikje naar de
meterkast te trekken. Haal het afdekkapje van
het gat, steek de trekveer in het buisje dat onderin zit en duw de veer voorzichtig verder tot hij in
de meterkast uit een leeg buisje komt zetten. Bevestig dan een snoertje aan het uiteinde van de
veer en trek dit voorzichtig door de leiding heen.
Je kunt het snoertje nu langs de plinten door de
hele keuken heen leiden en overal de telefoon
aansluiten.
De stenen barakken zijn zo goed geluidsgeisoleerd
dat je waarschijnlijk behoefte hebt aan een extra
telefoon of extra telefoonbel (gamma, ongeveer
13 gulden, je kunt er niet zomaar een gewone bel
op aansluiten!) in het andere halletje. Hiervoor is
al een snoertje gelegd vanuit de meterkast naar
het keukenkastje dat het dichtst bij de deur zit,
en vandaar door de muur naar het halletje. In de
meterkast sluit je dit snoertje dus aan op het gewone telefoonsnoer, of evt. op de splitter (zo'n
kastje om meer telefoons op 1 lijn aan te sluiten
zonder dat je af kunt luisteren, meestal met 2 of 3
van die rode lampjes). In het halletje sluit je er
gewoon de extra telefoon of bel op aan.

Tekening 5: nieuw stekkertje met stukje snoer en
welk draadje wat is. Het meest rechtse contact en
draadje is loos.
En vooraanzicht stukje van de stekkerdoos, met
welk contactje wat is.
Dan nu voor de echte die-hards: hoe sluit je een
extra telefoon èn de tikker aan in de keuken, zon-

der dat je meer dan 1 snoertje daarheen moet leggen.
Omdat je een extra telefoon hebt (1 in het halletje en 1 in de keuken), heb je waarschijnlijk ook
een splitter aangesloten. Dus: PTT-stekkerdoos
-> splitter -> telefoon1 & telefoon2. Nou wil je
natuurlijk je tikker ook in de keuken hebben,
maar om ervoor te zorgen dat die ook tikt als je
de telefoon in het halletje gebruikt moet je de
tikker vóór de splitter aansluiten. Dat zou betekenen dat je een extra draadje moet trekken, immers, A&B(telefoon) + A&B&aarde(tikker) zijn
5 draadjes... De truc is simpel: draadje
A(telefoon) en A(tikker) zijn hetzelfde vóór en
na de splitter (mits je natuurlijk de originele A ook op het A-contact van de splitter hebt aangesloten). Je hoeft dus alleen
B maar apart aan te sluiten, de A van de
tikker kun je gewoon op de A van de telefoon ná de splitter aansluiten. En dan
heb je genoeg aan een standaard 4-aderig
ptt-kabeltje: A(telefoon & tikker), B(telefoon), B(tikker) en aarde. Als je geen
splitter hebt, dan is het natuurlijk geen
probleem en kun je gewoon dezelfde
draadjes voor telefoon en tikker gebruiken, en 1 extra voor aarde.

ken, klaar.
Doet de tikker het nog steeds niet en zit je in een
barak (37, 33, 43, 65 of 69) die al gesloopt was
voordat de echte sloop begon, dan bestaat er een
kans dat er nog geen tik-signaal op jullie lijn zit.
Bel dan de SSHW (Hannelore).
Veel succes ermee,
Vincent (65).

Trouble shooting:
Doet de telefoon het niet, bel dan, nadat
je nog eens rustig hebt gekeken of je inderdaad de middelste twee draadjes hebt
gebruikt, de storingsdienst van de PTT
(0400-0407).
Doet de telefoon het wel maar de tikker
het niet, dan heeft de PTT de aarde
waarschijnlijk niet aangesloten. Je kunt
hiervoor een monteur laten komen, maar
zelf doen is net zo makkelijk: je trekt je
niets aan van de tekst die op de
PTT-stekkerdoos staat en drukt met een
schroevendraaier het palletje waar in tekening 4 "HIER" bij staat, naar beneden.
Je kunt dan het bovenste, uitstekende
stukje van de stekkerdoos eraf (naar beneden) kantelen. Zijn er maar twee
draadjes aangesloten (rood en blauw) en
hangt er een ander (groen) draadje werkloos bij, dan was de aarde inderdaad nog
niet aangesloten. Strip een stukje plastic
van het losse draadje en schroef het vast aan het
middelste contactje in de stekkerdoos, naast het
rode en blauwe draadje. Stukje er weer op klik-
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De Koffiebarak, De chocorozijnen zijn terug!
De koffiebarak is nog tot eind september gevestigd op Droef 57. Dan gaan we, met de hele koffiekast naar Droef 35. Dus kom nu nog even
langs op 57 voor een Fair-Trade product voor
het niet meer kan! Alsof dat nog niet reden genoeg is even langs te lopen: er zijn ook weer
nieuwe honingreepjes, cashewnoten en chocorozijnen. Dus zorg dat je langskomt voor ze op
zijn!
In de aanbieding:
We hebben ook een aantal overheerlijke producten in de aanbieding:
Kilimanjaro-koffie
Een melange van milde Arabica-bonen en
krachtige Robusta bonen. En uiteraard Fair Trade. Een pakje van 250 gr. van f5,- voor slechts
f4.50!
Kleine reepjes chocolade met mokka.
Kleine reepjes voor na het eten, bij de koffie of
de thee. Van f 1,75 voor maar f 1,Simon Lévelt Goudmerk koffie.
De beste koffie uit ons assortiment.
Een hele kilo van f 22,- voor f 19,50.
OER-SUIKER!
Oxfam trust oerrietsuiker uit Cuba.
Nu 1 kg van f6,- voor f 3,50. Het is ongelofelijk!

Het koffiebarak recept.

Gelato cioccolata (Echt Italiaans Chocolade-ijs)
Voor 1 liter:
3,75 dl koffieroom, Vanille-essence of vanillesuiker, 100 gram basterdsuiker, 8 eierdooiers,
3,75 dl slagroom, 100 gram chocolade (b.v. fair
trade puur-chocolade van de koffiebarak).
Verwarm op een zacht vuur de koffieroom tot
aan het kookpunt. Klop intussen de eierdooiers
met de suiker tot een schuimige massa. Giet dan
onder kloppen de room bij de eieren en giet alles weer terug in de pan. Verwarm het mengsel
weer op een zacht vuur tot het de samenstelling
heeft van dunne custard. Geregeld roeren!
Smelt intussen de chocolade. Giet dan de slagroom, chocolade en vanillesuiker of -essence
erbij, en laat afkoelen. Doe het in bakjes en zet
in de vriezer. Gedurende 2 uur een of twee keer
per half uur (volg je het nog) stijfkloppen. Dan
krijg je echt schepijs, en geen blok. En finito!
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DE KOFFIEBARAK
Hét adres voor koffie, thee, wijn en chocolade.
Geopend van 10 tot 10 (dus geen 24 uur maar
alleen overdag) Prijzen onder voorbehoud!
Koffie
Indio Espresso (250 gr) 5,85
Kilimanjaro (250 gr) 5,25
Organico(EKO)(250 gr)5,35
5,35
Indio (250 gr)
4,75
Campesino (250 gr)
Residentie (1 kg)
18,50
Goudmerk (1 kg)
ACTIE! 19,50
Roodmerk (1 kg)
19,50
Wijn
Ruitersvlei (wt)
Ruitersvlei (rd)
Los perales (port)
Gran Roble (rd)
Conde del Maule (wt)
Gran Roble (wt)

9,95
10,95
14,50
9,95
7,95
9,95

Thee (EKO)
Darjeeling
Earl Grey
Kaneel
Kiburi
Engelse melange

3,50
3,50
3,50
1,80
3,50

Chocolade
Melk
Noot
Pralinee
Puur
Honing (Kl. reep)
Mokka
(Kl. reep)

2,75
2,90
3,00
2,80
1,75
NU! 1,00

Beleg & diversen
Hazelnootpasta
Chocopasta
Hagelslag melk/puur
Pindakaas
Cacao
Koffiefilter 2
Koffiefilter 4
Pandanrijst
Rietsuiker 1 kg
Rietsuiker 500 gram
Choco-rozijen
Cashewnoten

4,00
4,00
3,50
3,25
2,90
2,25
2,65
2,90
NU! 3,50
4,25
4,50
4,95

Groenbeheer
We hebben gemerkt dat er bij iedereen veel vragen liggen over het groenbeheer. Om te beginnen krijgt iedereen bij zijn huurcontract voor de
stenen barakken een bijlage waarin het beheer
van het gemeenschappelijk groen in staat. Van
het najaar wordt er een begin gemaakt met de
inplant van het nieuwe groen op Droevnedaal.
Op alle plekken waar het veilig is, omdat de aannemer er niet meer hoeft te komen zal dit in de
eerste ronde worden aangeplant. Najaar 2000
zal het resterende deel van Droevendaal worden
ingeplant.
Met de komst van de nieuwe, stenen barakken is
het ook tijd voor een nieuwe vorm van groenbeheer. Naast het oude systeem van schoonmaakgeld komt er nu ook “tuingeld”. Met je huur
betaal je een tientje per maand aan tuingeld en
dat krijg je terug als het als we als bewoners een
deel van het groen in eigen beheer hebben onderhouden. Over de juiste invulling van dit systeem moeten nog afspraken gemaakt worden. Er
komt in iedergeval een onafhankelijk persoon
die als adviseur optreedt voor het groenbeheer.
Jaarlijks wordt er dan in overleg met Droevendaal bepaalt welk deel van het beheer door ons
zelf wordt uitgevoerd. Als eerste aanzet hebben
we als groencommissie toegezegd de uitlopers
van de populieren stobben te verwijderen zodat
deze een stille dood sterven. Mocht je willen
meepraten over de invulling van dit systeem of
heb je goede ideeen, dan kun je bij iemand van
de groencommissie terecht. Martin (nu nog 63,
straks 91) is de contact persoon.
Gemeenschappelijk groen
Alle populieren zijn of worden gekapt.
Ø
De bewoners zullen zelf het opschot van de
stronken verwijderen. Dit is afgesproken
omdat anders een grote freesmachine zou
moeten komen om de stronken te verwijderen. Dit zou ook ten koste gaan van bomen
en struiken in de buurt. Kijk maar eens voor
bij barak 77 waar de gemeente wel de
stobben heeft laten frezen.
Ø
Uit de houtwal rond Droef zullen de
bramen en vlieren verwijderd worden, dit
om deze herfst nieuwe bomen te kunnen
planten. Helaas gebeurt dit vrij ruig zodat
veel jonge bomen en struiken kapot gaan.
Rond de nieuwe stenen barakken wordt
Ø

Ø

de vast gereden grond m.b.v. een graafmachientje gespit en oppgehoogd. Tegelijkertijd wordt de tuin geëgaliseerd en eventueel de slootrand afgevlakt. Nu ziet dit er
nog wat kaal uit maar daar komt snel genoeg verandering in.
In het midden terrein wordt een vijver
gegraven voor de berging van het vooral in
de winter, vele regen- en kwelwater. De
grond wordt gebruikt voor het ophogen
rond de nieuwe stenen barakken.

Ongewenste vegetatie
Ø Aangezien bereklauw het erg goed doet op
kale grond, zijn we een beetje bang voor een
enorme bereklauw explosie rond de nieuwe
stenen barakken. Veel tuinen staan er
momenteel wat verwaarloosd bij i.v.m.
verhuizen en nieuwbouw. Daar staan veel
bereklauwen in bloei. Het zou erg fijn zijn
als iedereen even meehelpt om te voorkomen dat ze zaad zetten. Dus top ze bijtijds!
Ook van afgehakte stelen kan het zaad nog
afrijpen, dus wees erbij voordat de bereklauw uitgebloeid is! Het is sowieso fijn als
jullie zoveel mogelijk bereklauw killen, want
hij begint wel heel erg dominant te worden.
Aan het begin van het terrein staat
Ø
nogal wat amerikaanse vogelkers. Deze
excoot woekert heel erg en hoort niet thuis
in een ecologisch beheert groen. Deze
boom/struik zal dan ook bestreden worden,
om bomen en struiken die we wel willen
een kans te geven. Schrik dus niet als aan
het begin van het terrein enkele struiken
verdwijnen.
Op het terrein komt her en der nogal
Ø
wat Japanse Duizendknoop en springbalsemien voor. Ook deze planten kunnen erg
woekeren maar we denken dat deze planten
er door de bewoners goed onder te houden
zijn.
Deze tekst kun je binnenkort ook terugvinden
op de Droevendaal homepage, samen met andere leuke en informatieve stukjes over Droef.
http://home.wxs.nl/~artee/droef/index.html
Namens de groen commissie,
Hinko (91)
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Met grote blijdschap geven wij kennis van de
komst van

MISPEL.

kaar zetten. Je typt je gedachten en gedichten in,
zet er een passend plaatje bij en kiest in het menu "bestand" voor "opslaan als ... HTML".
HTML is het bestandsformaat dat je voor het
internet nodig hebt. Ben je op de toch wel beperkte mogelijkheden van Word uitgekeken,
dan heeft Nansie (47) een gratis (en legale)
HTML editor voor je.
Nu heb je dus een HTML bestandje, maar dat
staat nog op een flopje in plaats van op het web.
Je moet dus nog een lapje grond in de virtule
wereld zien te bemachtigen om jullie barak op te
zetten, en gelukkig kan dat in Wageningen gratis. Surf naar de digitale stad Wageningen:
http:\\huizen.ddsw.nl en meld je daar aan als
bewoner.
Als je je ruimte op het web gekregen hebt, kun
je je bestand(en) daarheen uploaden. Als je er
niet uitkomt hoe dat moet, dan kun je dat vragen bij Martin en Hinco (63).

Mispel rust van 21.00 tot 8.00 uur. Kun je wilgenblaadjes meenemen als je langskomt?
Slot Droevenstein

Droevendaal op
internet
Wat is de link tussen Boliviaanse poezie en kattenstatistiek? Dat je het vind op de website van
Droevendaal natuurlijk! Maar waarschijnlijk
fladdert er op droef nog veel meer rond met internetaspiraties. Wat dacht je van een life-cam
op jullie broedende kip? Hoe richt je een nieuwe
barak in á la Jan des Bouvrie?
Om een internet site te maken hoef je NIET te
kunnen programmeren of een enorme computerfreak te zijn. Met Word, waarin ook dit simpele stukje is getypt, kun je al een pagina in el-

Droevendalia No. 44 (1 juli 1999)
8

Natuurlijk moet er van de centrale droefpagina
een link komen naar jullie homepage. Geef daarom door aan Martin, Hinco (63) of Nansie (47)
wat de naam en het adres is van jullie homepage. En andersom natuurlijk: van de homepage
van jouw barak moet je ook op de centrale
Droef-pagina's kunnen komen. Typ daarvoor
deze regel in het HTML bestand:
<AHREF="http://home.wxs.nl/~artee/droef/
index.html">Terug naar de begin pagina van
Droef</A>
Maak iets leuks van je homepage. Met vragen
over HTML kun je bij veel droevendalers terecht, ook bij ons.
Martin, Hinco (63) en Nansie (47)

Barend Duizendpoot
Na een lange periode van afwezigheid zijn hier
weer enkele tuin tips van Barend Duizendpoot.
De eerste stenen barakken zijn opgeleverd. Dit
levert veel nieuwe mogelijkheden op voor de
moestuinen.
Allereerst is de bodem zorgvuldig tot op forse
diepte gespit. Hiermee is een van de grootste
problemen die we op Droevendaal ondervonden
verholpen: periode van moerasvorming in de
moestuin. Ten tweede zijn de populieren gekapt. De tuinen die in de buurt van de populieren lagen ondervonden veel schaduw van deze
bomen en hadden in droge periode last van
verdroging omdat een populier al gauw enkele
duizenden liters water per dag opdronk.
Vele verbeteringen dus, maar toch... De tuinen
worden kaal opgeleverd. Onkruid zal zijn kans
grijpen. Ook is het bodemleven nog enigsinz van
slag door alle activiteiten. Het bodemleven, essentieel voor een goed functionerende moestuin,
zal zich met de tijd herstellen, een kwestie van
geduld. Dit herstel is wel te stimuleren en versnellen door gebruik te maken van goede compost/ gecomposteerde stalmest als je de tuin bemest. Ook groenbemesters bevorderen het bodemleven. Bijvoorbeeld een klaver mengsel. Een
groenbemester heeft nog een groot voordeel.
Door dit meteen in te zaaien als je de sleutel heb
gekregen en je door het verhuizen nog geen tijd
hebt om je moestuin in te richten, kun je mooi
het onkruid onderdrukken en een onkruid explosie voorkomen. Klaver mengsels zijn te verkrijgen bij het Bijenhuis. (Grindweg, tussen
Droef en Wageningen). Het voordeel van klavers is dat als het niet lukt om nog dit jaar iets
aan je tuin te doen, de klavers volgend jaar spectaculair in bloei zullen komen. En voor de bijenhouders onderons een heerlijke honing zullen
opleveren.

mende tijd is het de tijd voor het planten van
Spruitkool, Boerenkool, Winterprei, Herfstandijvie, Paksoi, Chinese kool en nog enkele
anderen. Zaaien kan, maar een snellere methode
is plantjes te kopen op de woensdag markt in
Wageningen. Ook sla in verschillende vormen is
hier te verkrijgen. Helaas zijn dit niet ecologisch
geteelde plantjes.
Reserveer in of rond je barak plaats voor enkele
bessen struiken. Dimitri (47) heeft een enorm
aantal rode, zwarte en kruisbessen, druiven, bramen, en nog veel meer klein fruit gestekt. De
stekken zijn erg goed aangeslagen. Te verwachten is dat iedere stenen barak die dat wil van het
najaar een set bessenstruiken kan krijgen.
Volgende keer meer.
Barend duizendpoot.

De langste dag van het jaar zijn we net gepasseerd. Een belangrijk dag voor de moestuin bezitter. Vanaf deze dag worden de dagen weer
korter, en dat betekent dat een aantal groenten
gezaaid of geplant kunnen worden. Deze soorten
hebben namelijk de nijging om in bloei te schieten als de dagen lengen en investeren juist in
blad en andere overwinteringsorganen die we
graag eten als de dagen korter worden. De ko-
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Interview met 65,
Een week na inrichting

1)Blijft de douch warm water geven als in de
keuken de warme kraan wordt opengedraaid?
Ze hadden het zelf nog niet uitgeprobeert, maar
na een kleine test blijkt warm douchen ook dan
nog mogelijk te zijn.
2)Hoeveel personen kunnen achter elkaar warm
douchen?
Dit hebben ze nog niet tot het uiterste getest.
Maar ze hebben al met ze vieren achter elkaar
gedoucht, zonder problemen. Jos denkt zelfs dat
je wel 3 kwartier achter elkaar kan douchen.
3)Krijg je pijn in je rug van een grote afwas?
Nee, afwassen is nog nooit zo leuk geweest. Alleen steekt het aanrecht zover uit dat voor de
kleinere mensen het moeilijk wordt iets van het
bovenste plankje te pakken zeker als het iets
naar achteren staat.
4)Is er ook een ingang voor muggen?
De ingang is in ieder geval kleiner, nog niet
dicht.

5)Waar hang je je jas en de was op?
Je jas hang je in het halletje aan je eigen kapstok
op. Er hangen geen standaart kapstokken in de
halletjes. Voor de was heeft de SSHW oogjes in
de bijkeuken op laten hangen. De was droogt
hier erg snel vanwege de boiler.
6)Wat doen jullie met je zoldertjes?
Eigenlijk doe je maar iets met 1 zoldertje, want je
mag er maar een gebruiken van de SSHW. Deze
ene gebruiken ze als opslag. Om was te drogen is
die niet zo geschikt omdat er geen ventilatie is.
7)Werkt de antenne goed?
Nee. 1 en 2 redelijk. 3 slecht.
8)Wat is er onpraktisch?
Lichtknopje op de kamers zitten bij de deur. Dus
of je komt uit bed om het licht uit te doen of je
doet het licht uit voordat je naar bed gaat.
Het kattenluik zit in de keuken en als je je kat
op je kamer wil hebben heb je een probleem.Op
de keukendeur zit namelijk een hele sterke veer
dus kan de kat niet verder komen.

Ontwerp Gemeenschappelijke Barak
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De hoge muur in de keuken is te groot en te wit.
De gordijnrails is zo opgehangen dat als je er een
gordijn aanhangt er geen plant op je vensterbank meer kan staan. (Wordt aangepast, red.)
De barak is zo goed geluids geisoleerd dat de
telefoon niet te horen is als die in de keuken
staat.
Eigenlijk moet een telefoon in de halletjes hebben. (Wordt aangepast, red.)
9) Verftips?
De muur goed schoonmaken met ammonia, niet
te nat anders vel je de muur. Mocht je blauwe
puntjes op je muur hebben dan kun je deze met
typex wit maken. De blauwe puntjes lossen namelijk op in je eigen verf.
10)Hoe voel het als je je drol ziet weggleiden
met regenwater?
Daar voel je niet veel van. Het kan ook niet oneindig vaak. De tank gaat snel leeg, of het metertje klopt niet. Een was draaien kost ongeveer
10% van de tank. Alleen is de kraan van de wasmachine al lek.
11) Krijg je een bekeuring als je je fiets naast het
fietsenhok zet?
Nog geen last van gehad.

12)Over de geluidsisolatie.
Die is heel goed. Van de kamer naast je hoor
bijna niks alleen als beide ramen open staan.
Van de keuken hoor je helemaal niks.
13)Zijn de kamers lichter?
Ze zijn veel lichter, komt voornamelijk door het
lange dunne raampje.
14) Heb je niet het gevoel dat je bekeken wordt?
Nee,’s avonds kun je vanuit bed juist de boel
goed in de gaten houden. Wel je lamp uitdoen.
15)Mag je zelf weten wat je in de zandvlakte
voor je barak neerzet?
Wat in het groenplan staat moet je afblijven.
Wat van de barak is mag je mee doen wat je
wilt, als je maar niet onkruid gaat bespuiten met
zooi. Voor je in de barak gaat krijg je alle regels
te lezen, waar precies in staat wat wel en niet
mag. Varkenshokken zonder varkens mag in ieder geval niet.
Nog een opmerking van barak 65.
De open dagen zijn afgelopen, vanaf nu kan iedereen terecht op 69.
Aletta (87)
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Hallo Droevendaler of oud Droevendaler,

Sinds de oprichitng van Droevendaal in 1977 hebben vele generaties bewoners Droevendaal
gemaakt tot wat het nu is.
Inmiddels worden de tijdelijke barakken vervangen door duurzame 6 persoons barakken: Muren
van baksteen en een pannendak met zonneboiler. De nieuwe stenen barakken. Begin 2000 wordt
deze verbouwing afgerond en in juni 2000 vindt een feestelijke opening plaats. Droef-feest gecombineerd met een officieel gebeuren.
Hiervoor willen we alle huidige en vroegere bewoners uitnodigen. Een soort reunie...
Dus bij deze het verzoek om namen en huidige adressen van Droevendalers en oud Droevendalers. Schrijf deze a.j.b. op bijgevoegd formulier. De reunie/feest commissie kan hier dan mee aan
de slag.
Het lijkt ons leuk om een fotografisch overzicht van Droevendaal te maken. Het idee is om veel
historisch en recent materiaal (foto’s, dia’s, tekst, kranteartikelen) bij elkaar te brengen. Dit kan
dan gebruikt worden voor de Droevendalia, het openings feest, Droef-CD-ROM, Droef website,
allerlei andere Droef activiteiten en voor het boekje wat in opdracht van de SSHW over Droevendaal wordt geschreven. Als iedere (oud-)Droevendaler bijvoorbeeld de twee voor hem of haar
leukste of meest typische Droef-foto’s instuurt/langsbrengt dan ontstaat er een heel bijzonder fotoarchief van Droevendaal.
De SSHW laat door 2 onafhankelijke Wageningese journalisten een boekje over Droevendaal
maken. Heirin wordt de geschiedenis van twee kanten belicht, zowel die van de bewoners als die
van de SSHW. Daarnaast komt er een groot stuk in over de bouwkundige aspecten van het nieuwe stenen Droevendaal.
Heb jij bovengenoemd beeldmateriaal in je bezit en wil je het uitlenen voor bovengenoemde activiteiten, stuur je foto’s enzevoort dan op naar: DWB-Droevendaal, Droevendaalsesteeg 81, 6708
PR Wageningen. Of neem contact op met Menno, 0317-421823. Het mooiste zou het zijn als je
een nieuwe afdruk laat maken welke we kunnen behouden.
Vermeld op/bij iedere foto, dia of ander beeldmateriaal zoveel mogelijk informatie, zoals datum,
maker van de foto, wat je ziet, namen van personen, baraksnummer enzevoort. Vergeet ook niet
te vermelden of de foto’s enzevoort terug moeten of dat we ze mogen houden.

Alvast bedankt voor je medewerking,
Namens het Dagelijks WoonBestuur
Maarten van Steenis,
Marcus Bergman
Menno van Zuijen
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