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Interview met Mike & Marc  
 
We kennen ze allemaal, ‘onze’ werklui. Ze 
lopen al een aantal maanden hier op Droef 
rond. Ze hebben kozijnen gerepareerd, 
schuurtjes en fietsenhokken gereviseerd, en 
tot slot waren de dakgoten toe aan een 
timmermansoog. Ze stellen zich even aan ons 
voor:  
 
“Wij zijn timmermannen bij Hendriks 
Berghem.” 
Marc van de Heuvel, 31-07-1979, Berghem. 
Samenwonend met Hilde. Hobby’s zijn 
voetbal en tennis. Hij is spits van het 1e team 
(“Ut Urste”) van Berghem. Mede dankzij het 
lage aantal doelpunten van Marc (7) speelt 
Berghem Sport nu de nacompetitie, om 

degradatie te voorkomen, maar we hebben 
inmiddels (juli 2006) vernomen dat zijn team 
in de derde klasse is gebleven. Elke morgen 
staat hij op om 5.45u. om naar Droevendaal te 
gaan! 
 
Mike Hartman, 21-04-1971, Uden. Getrouwd 
met zijn lieve vrouw Monica. Samen hebben 
ze een zoontje van 2, Jeremy. Momenteel is 
hij thuis druk met klussen, maar als de tijd het 
toelaat mag hij graag mountainbiken. Jeremy 
gaat niet mee achterop, al zou hij het wel leuk 
vinden! Mike staat elke dag om 4.45u. op, laat 
eerst hond Joey uit en rijdt dan naar Berghem, 
waar hij en Marc samen naar Droef 
vertrekken. 

 

 
Wat is de beste en slechtste eigenschap van 
je maat? 
Mike: “Marc is eerlijk en werkt hard. Hij heeft 
wel een beetje weinig geduld en af en toe een 
te kort lontje.” 
Marc: “Mike, godnondeju, z’n beste 
eigenschap (2x). Een beetje hetzelfde, ook 
eerlijk, een harde werker en wat weinig 
geduld. Meer kan ik er niet van maken.” 

Mike: “Daarom kunnen wij waarschijnlijk zo 
goed samenwerken.” 
 
Jullie komen uit Brabant, wat is er zo mooi 
aan Brabant? 
Marc: “Ik ben in Brabant geboren. Daar waar 
je geboren wordt is vind je het altijd wel mooi.” 
Mike: “Brabant is niet zo gastvrij, althans, de 
grote steden. In de dorpen is dat anders. 
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Brabanders zijn harde werkers en zeuren niet. Verder is het er Bourgondisch en gezellig.” 
 
 
Volgens de heren werken Brabanders harder 
dan de rest van Nederland. Dit concluderen 
ze uit het feit dat je in de rest van Nederland 
heel vaak Brabantse klusbedrijven ziet 
werken, maar niet andersom.  
Met de stank van de varkensboeren hebben 
beide niet zo veel moeite. Het hoort erbij en 
het zou jammer zijn als de boeren zouden 
verdwijnen. Ze merken weinig van overlast en 
ze houden allebei wel van een frikadelletje 
speciaal. Geen vego dieet voor deze mannen! 
 
Als echte Brabanders houden ze wel van een 
feestje en vieren ze graag carnaval. Mike 
droeg dit jaar een zwarte overal met 
handafrukjes van Jeremy, Monica en hemzelf 
in fluorescerende kleuren. Het hele gezin had 
dezelfde outfit. Marc had een soldatenpak uit 
de kast van zijn opa aan. Maar dat was 
toevallig hoor. Het is niet dat hij in het leger wil 
of zo. Hij heeft zelfs niet in dienst gezeten 
zoals Mike. 
 
Als we ze vragen naar hun favoriete kleur 
komt de schilder in Mike weer bovendrijven 
(voordat hij begon met timmeren bij Hendriks 
was hij schilder). Hij vindt lichte natuurlijke 
tinten mooi. Maar blauw is ook een mooie 
kleur. Marc moet meteen aan auto’s denken, 
hij wil een zwarte jeep.  
 
Dan nu een gewetensvraag, eens even kijken 
of de heren eerlijk durven te zijn. We vragen 
ze wat ze liever doen: schuurtjes repareren of 
koffie drinken? 
Mike drinkt liever een bakkie koffie, maar hier 
komt de harde werker in Marc naar voren, hij 
verkiest schuurtjes repareren. Als ze moeten 
kiezen tussen siësta doen of dakgoten recht 
hangen liggen de zaken anders. Marc houdt 
wel van siësta maar Mike hangt liever 
dakgoten recht. Hier moet dus een compromis 
gevormd worden, maar dat is nog nooit een 
probleem geweest. Mike en Marc werken 
graag samen.  
 
Jullie staan iedere dag weer erg vroeg paraat 
om te werken en de Droevendalers te 
vervelen. Wat vinden jullie vervelend aan de 
Droevendalers? 
Marc: “Je ziet ze de hele dag niet, vooral als 
het slecht weer is, maar als er in hun ogen 

iets niet goed gaat zijn ze er meteen bij om er 
wat van te zeggen. Plantje dit plantje dat.” 
Mike: “Maar dat geldt eigenlijk maar voor een 
enkele barak, maar vier of zo. Sommigen 
hebben een kort geheugen. Als je een week 
van te voren vraagt of ze het schuurtje kunnen 
opruimen zijn ze dat spoedig vergeten, twee 
dagen van te voren vragen werkt beter.”  
 
Wat vinden jullie leuk aan Droevendaal? 
“Het is een mooie omgeving en de vrijheid die 
je hebt is leuk. Het is gemoedelijk en het ziet 
er een beetje uit als Center Parcs, alleen het 
zwembad met glijbaan ontbreekt. Je zit hier 
ideaal.” 
 
Hoe was het om hier te werken de afgelopen 
maanden? 
“In het begin was het goed. Daarna was het 
minder fijn vanwege het slechte weer. Nu is 
het weer leuk. De zon schijnt en dan zie je 
veel meer mensen buiten waar je even een 
praatje mee kan maken.” 
 
Wat voor herinneringen houden jullie over aan 
Droevendaal? 
 “Barak 69 met Kim en Hanneke.” 
 
Wat hebben jullie van Droevendaal geleerd? 
“Hoe het leven als student werkelijk is. Ze 
maken zich niet druk, en hebben het eigenlijk 
nog veel beter dan dat we dachten en ze zelf 
altijd doen vermoeden. Wij zijn allebei vroeg 
begonnen met werken, hebben een 
huishouden en een gezin en dan heb je 
eigenlijk veel meer zorgen, bijvoorbeeld om 
de centen.” Hoewel Mike er zelf niet aan zou 
moeten denken om hier te wonen. 
 
Wat heeft Droevendaal van jullie geleerd? 
“…?” 
 
Wat zou je de Droevendaler mee willen 
geven? 
 “Dat bouwvakkers best gezellig zijn!” 
 
Wie maakt de lekkerste koffie van de wereld? 
Eenstemmig: “Hanneke”. 
 
Wie wordt er, als Nederland geen 
wereldkampioen wordt, wat eigenlijk 
ondenkbaar is, maar toch, wie wordt er in dat 
geval wereldkampioen? 
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“Brazilië.” 
¿Doen er Brazilianen mee dan? Ik had het 
niet over het WK voetbal, maar over het WK 
motorcross natuurlijk. 
“Motorcross? Alonso?” Motorcross, geen 
Formule 1. Motorcross is toch een grote sport 
in Brabant. “Geen idee.” 
 
Wat zouden jullie graag aan de wereld 
veranderen? 
Mike: “Het is een cliché, maar vrede op aarde 
zou ik graag zien. Als iedereen eerlijk was 
waren er een stuk minder problemen. Verder 
dat we zuinig omgaan met moedertje natuur. 

Zonder de natuur geen mensen."  Hij wil dat 
zijn zoon ook nog in een mooie wereld kan 
leven, en zijn kinderen ook weer.” 
Marc laat een stilte vallen. Iedereen een 
rechte dakgoot? “Ik denk dat je er zo weinig 
aan kan veranderen. Den Haag heeft altijd 
grote voornemens, maar daar komt nooit iets 
van. Ik zou graag wat meer eerlijkheid zien.” 
 
Tot slot doen ze alle Droevendalers de 
groeten! Ze hebben hier fijn gewerkt.  
 
 

 
Merijn en Hanneke ('69), mei 2006. 

Extra: kiekjes van de 
altijd hard werkende 
brabantse klussers,  
gemaakt door 
droefpaparazzo ™ 
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♦ AB goes online  
 
To ease the work for us, the ABC (Common 
Barrack Committee), you can now make your 
reservations online! 
Just surf to www.droevendaal.nl and follow 
"Reservations Algemene Barak". You can see 
when it is free and book at once. 
 
Keep in mind that it will only work from within 
the Droevendaal network and that you have 
still to sign a contract, pay the rent and make 
an appointment with an ABC member to get 
the key before you can actually use the room. 
 

Oh, you are new on Droevendaal? You can 
rent the AB (Common Barrack, at the 
entrance) for various activities for € 5,-. It is 
also possible to give a party, but that costs a 
bit more and because of noise there are some 
restrictions, for example you will have to stop 
at 2 o'clock. Yes, AM. 
 
To help the AB running and/or organize nice 
activities, you could also get involved and 
become a member of the ABC! Just pass by 
one of us: 
 
Giel, 35; Karin, 57 or Cor, 89 

 

AB-kantine? 

 
Uit: WB, 6 juli 
 
Dit kunnen wij veel beter, leuker en gezelliger.. 
 
Wie wil meehelpen om in het najaar de AB tussen de middag als lunch-ruimte in te richten en 
medewerkers van de Born van broodjes en een leuke omgeving te voorzien? Restaurant Zeezicht 
wil met ons meedenken, zelf hebben we al leuke ideeën, de basis (idealistisch of commercieel of...) 
kan nog bediscussieerd worden. 
Kom langs bij Karin op ' 57 of Luc op '37. 
 
 

Medewerkers kunnen binnen lunchen 
 
De tijdelijke kantinevoorzieningen op de Born komen er iets anders uit te zien dan aanvankelijk 
de bedoeling was. Dat blijkt uit een reactie van de raad van bestuur op vragen van de centrale 
ondernemingsraad. 
 
Volgens de aangepaste plannen wordt de kantine van de Plant Sciences Group (gebouw 115) 
tijdelijk overgeplaatst naar gebouw 116. De wagen die PRI en Alterra van broodjes en soep 
moet voorzien wordt met de opening tegen een gebouw aangezet zodat medewerkers en 
studenten op de Droevendaalsesteeg toch binnen kunnen lunchen. Het is nog niet duidelijk bij 
welk gebouw de lunchwagen komt te staan. In elk geval wordt geprobeerd ook tafel en stoelen 
te plaatsen, zodat de lunch ter plekke kan worden opgegeten. De semi-permanente tent en de 
kraam met luifel waarover eerder werd gesproken, zijn hiermee van de baan. 
De tijdelijke voorzieningen zijn nodig omdat het Forumgebouw nog niet af is terwijl de kantines 
bij Alterra en Plant Research International al worden gesloten en de kantine van gebouw 115 
wordt omgebouwd tot Restaurant van de Toekomst.  
Omdat in de tijdelijke voorzieningen minder ruimte is om af te wassen zal er meer 
wegwerpservies worden gebruikt. / YdH 
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* Schuwe kippenrassen: 
1. ardenner/ardennerkriel, 2. bassette, 3. doornikse kriel, 4. drents hoen, 5. fries hoen, 6. groninger 
meeuw, 7. herve hoen, 8. hollands hoen, 9. lakenvelder, 10. leghorn/leghornkriel, 11. rijnlander, 12. 
vorwerkhoen, 13. bresse 

Vosvrij kippenhok 
 
Reintje de Vos (Vulpes vulpes) heeft flink 
huisgehouden op Droef en daarmee onze 
website en het WB van 29 juni gehaald. Later 
is hij/zij ook gepakt (zie rapportage elders) en 
een eindje verderop vrijgelaten; er zijn 
geruchten dat 'ie alweer terug is.  
 
In ieder geval, omdat we nu eenmaal deel zijn 
van een Ecologische Verbindingszone kunnen 
we in de toekomst vossen blijven verwachten. 
De echte lange termijnoplossing is een vos-
proof kippen- (cq konijnen-)hok maken en de 
dieren daarin 's nachts altijd opsluiten. 
 
We citeren Internet: "Een vosvrij kippenhok 
bestaat uit een omheining die bovenaan dicht 
of minstens 2 meter hoog is. De bovenkant 
moet naar buiten omgeplooid zijn of eventueel 
een schrikdraad aan de buitenkant hebben. 
De omheining dient ook een halve meter 
ingegraven te worden. Het plaatsen van een 
rij tegels rondom de omheining kan helpen. 
De vos mag dan wel sluw zijn, slim is hij niet. 
Hij zal altijd vlak tegen de omheining proberen 
te graven en het komt niet bij hem op om 20 
cm verder naast de tegels te beginnen. Daar 
de vos normaal gesproken enkel ’s nachts 
jaagt, is een afgesloten nachthok de 

eenvoudigste, goedkoopste en beste 
oplossing om schade door vossen te 
voorkomen." 
 
Van de leefregels mogen we precies 2 meter 
hoog bouwen. Een stevig, afsluitbaar 
nachthok zal ook helpen, mits je natuurlijk de 
discipline hebt om elke avond de kippen 
daarin op te sluiten en elke ochtend weer vrij 
te laten. Als je het nachthok met raam, enige 
ventilatie en lekker ruim uitvoert hoef je 
zomers niet om 6 uur je bed uit om de kippen 
los te laten... 
 
Een andere benadering is juist je kippenren 
van boven open te laten, en een ras te nemen 
dat schuw is en kan fladderen*. Als er dan 
een vos in de buurt komt, is de kip allang 
gevlogen.....  
Een nadeel van een open ren is dat 
roofvogels (zoals de buizerd) er weer 
makkelijk bij kunnen komen. Wat bossage in 
de ren kan daartegen helpen. Kippen zijn ten 
slotte bosdieren.  
Om de kippen in de ren te houden als er geen 
gevaar dreigt moet ' ie wel ruim en uit kippe-
oogpunt boeiend genoeg zijn (en ach, al 
ontsnapt er een keertje een................).

 
 
Merijn (69); Luc (37) 
 
bron: www.zoogdierenwerkgroep.be/index.php?id=102 
 
 
 
 

♦ Foxproof chicken run  
As you have read in the WB, a fox has killed a 
lot of Droef chicken and rabbits. It was 
captured (and released a few kilometers from 
Droevendaal), but we can be sure that in the 
future there will be more foxes on 
Droevendaal.  

The only solution seems to be to build a run 
that can withstand a fox or just the opposite: 
choose a chicken breed that is alert and able 
to fly and make the run open in such a way 
the chicken can flee....

 



 7 

Op bezoek bij.. Krüke Skür oftewel: barak 45 
 
Nummer 45 is een barak waar je al gauw 
langskomt; het is bijvoorbeeld de snelste 
doorsteek vanaf  87-107 naar het 
voetbalveldje. Wat opvalt is de nette 
verzorgde tuin (zowel het groente- als het 
recreatieve gedeelte) en sinds kort het  grote 
zwembad en het bordje 'Kampeerboerderij in 
de aap gelogeerd'.  Waarom staat dat bord er 
eigenlijk? 

"Het is nog over van een feestje: we hadden 
van een stel oud-bewoners dat zwembad 
gekregen, daar vonden we dit bord wel bij 
passen. Er heeft wel eens iemand gevraagd 
of er nog plek was; uiteindelijk moest die toch 
een paar barakken verder zijn, jammer 
genoeg. De titel spreekt wel voor zich, anders 
moet je maar langskomen en ernaar vragen."

 
 
En wie zijn jullie? 
"Wij bestaan uit Maarten, ik 
heb net voor een paar 
honderd euro een stel 
lichtgewicht buitensport 
spullen gekocht, ik ga 
binnenkort op vakantie op 
Noorwegen en Zweden. 
Verder ben ik leraar en doe 
een opleiding tot 
zeilinstructeur. Ik ben 
Floris, woon hier niet echt 
maar ben wel vaak op 
bezoek. Ik heb net juist iets 
heel zwaars gekocht: een 
Fendt trekker van een paar 
ton, kostte maar 
tweeduizend euro! Hij staat 
nu in Brabant, moet op 
termijn naar de Dordogne 
waar ik een boerderij hoop 
te beginnen. Ik ben Judith, 
ik hoop deze zomer nog af 
te studeren. Het was nog 
een heel drama aan de 
inschrijfbalie, ik was een 
paar dagen te laat en de 
WUR medewerker was in een 
bureaucratische bui. Gelukkig heeft Floris het 
opgelost. Ik ga met hem mee naar de 
Dordogne, het lijkt me heerlijk om een eigen 
bedrijf, geïntegreerd in je eigen leven te 
hebben. En ik ben Wietse, AIO, ik kijk hoe 
biotechnologie gebruikt kan worden zodat 
mensen in ontwikkelingslanden er ook wat 
aan hebben. Verder geniet ik na een paar 
studentikoze jaren -ik heb vrijwel alles wat 
mogelijk is op Unitas gedaan- van het rustige 
burgelijke leventje hier.  
Niet aanwezig zijn Peter, die nu in koel maar 
eeuwig licht Groenland plantjes aan het tellen 
is,  en Nienke die ergens in het warme Zuiden 

zit. Verder is Joep een steeds terugkerende 
bewoner, maar nu even niet. En laten we Daô 
niet vergeten, onze huiskat. Ziet er een beetje 
sleets uit, maar ik verzeker je: hij is gezond en 
krijgt genoeg te eten. En hoewel zijn gedrag 
een beetje raar is heeft 'ie prima reflexen: hij 
plukt zo een vogeltje uit de struiken! " 
 
En..  wat zijn jullie eigenlijk? 
"Tja, je kunt ons het beste omschrijven als 
een saai ouwe lullenhuis, en daar is niets mis 
mee; gemiddelde leeftijd rond de 25. We zijn 
al vanaf de nieuwbouw in 2000 een redelijk 
vaste groep, we hebben ook de wilde fase 
met veel uitgaan en besturen meegemaakt, 
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nu hoeft dat niet meer zo. We zijn goed op 
elkaar ingespeeld, eten vrijwel altijd samen, 
en er is bij ons nog nooit een 
schoonmaakrooster nodig geweest! 
We gaan wel eens samen op stap, 
bijvoorbeeld op zeilweekend of Lowlands. Dat 
is niet bewust een baraksactie, maar het loopt 
gewoon zo. 
Aan onze tuin hebben we best wel lang 
gewerkt, bijvoorbeeld de haag die het 
grasveldje van het groentedeel scheidt 
hebben we een paar jaar gelden aangeplant. 
En nu is ie twee meter hoog. Onze tuin kent 
een aantal vaste, meerjarige elementen, dat 
geeft een structuur, en we denken er goed 

over na. De kampvuurplaats delen we met '35. 
Afgelopen voorjaar hebben we zeker elke 
week een kampvuur gehad, onze 
houtvoorraad is er wel zo'n beetje doorheen 
inmiddels. 
De vos heeft aardig wat van onze kippen te 
pakken gehad (ze waren taai om te eten) 
maar in het najaar wordt het koppel weer 
aangevuld, weer  met Spaanse Witwangen. " 
 

 

Wat betekent Krüke Skür? 
"We hebben wel eens bedacht dat 
het 'wees welkom vreemdeling' in 
het Hebreeuws is of 'kapotte 
schuur' in het Fries. In ieder geval 
is het de naam van een voormalig 
bandje uit Utrecht. Het was de 
eerste muziek die na de nieuwbouw 
in deze barak gedraaid werd, toen 
alles nog kaal was. Het is 
maandenlang onze standaard 
afwasmuziek geweest. We hebben 
het cassettebandje nog. 
We hebben al met elkaar 
afgesproken dat als we hier ooit 
weg zijn, we een jaarlijkse reunie 
gaan houden." 
 
Wat vinden jullie verder van het 
wonen op Droevendaal? 
"Heerlijk, vooral die tuin. Wel moet 
er verdacht vaak iets aan het thuis 
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Eieren op Droef schaarser 
Door een onzer redacteuren 
DROEVENDAAL, 17 JULI. Een actieve vos 
heeft op Droevendaal een ware slachting 
veroorzaakt onder het pluimvee. Was 
Droevendaal onlangs nog het walhalla voor 
kippen, dit is rap omgetoverd tot een 
regelrechte hel. Echter, waar regen is, is 
zonneschijn, zo moeten enkelen gedacht 
hebben. Op barak 69 proberen ze een slagje te 
slaan uit de eierschaarste door hun 
overvloedige eieren te verkopen voor maar 15 
centen per ei. 
Bewoner van barak 69 Wanka: “Onze eieren 
zijn sowieso de lekkerste! En ook nog kei 
goedkoop!”. Het aanbod geldt zolang de 
voorraad strekt. 

gebeuren, en de bel van de ijswagen is 
vreselijk irritant. Koopt daar ooit iemand iets? 
Ook hebben bepaalde buren een fase gehad 
dat ze tot diep in de nacht Jambee-sessies 
hadden, dat is nu gelukkig weer over. 
We hebben al een barakstotem voor het 
Droeffeest in gedachten, een van ons kan 
goed met een motorzaag overweg en een 
boomstam is ook wel te regelen. 
Ik denk dat we best een tijdje zonder TV 
kunnen. Daarna wordt het waarschijnlijk 
Digitenne, we vinden het wel leuk om met zijn 
allen Journaal te kunnen kijken in de keuken.  
Het is wel jammer dat er nooit meer een 
zwijntje van 53 van onze hazelaar komt 
genieten, van ons mag Bo-enluk wel weer 
eens  langskomen." 

♦ The Droef Festival presents: 
 

~~~~HOTTEMTOTTEM TOTEM TENTOONSTELLING~~~~ 
 

Create a Totem that truly represents the mind & matter of you Droef-Clan 
 

Promote your Barrack with a 
shining/ daring / insane/ hilarious/ artyfarty 

TOTEM POLE 
 

So:  ~scan the neighborhoods, your property & attic for materials… 
~saw, stitch, chop, glue, split & push your way trough summer… 
~exhibit your creation along the main road at the Droef Festival 
~we will arrange building lights & extensions to put them into the spotlights 

 
More info: Anne & Boki, 87 
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♦ Call for creative musicians!!   
  
Dear people of Droef, 
  
I am wondering if there are some people 
playing instruments running around here 
that feel for contributing to a small chambre 
music programme at the coming Droeffeest. 
Think of chambre music in a broad sense. 
As long as it doesn't blow up a living room, anything is 
possible...jazz, classical, funk, blues, French chanson... 
Can you form a small group (that fits in half a living 
room) or are you interested with a single 
instrument/voice? Please let me know, and we can see 
what we can put together! 
   
Rosa (71) 
rosa.urgel@wur.nl 
 
 

♦ Housemates? 
 
During this time, a lot of coming students are looking for a place on Droef. On WESP, with paper 
messages but also on the forum on our website www.droevendaal.nl -> Droefforum. So have a look if 
you want new people. A selection: 
 
18 juli 
Hallo! ik ben of zoek naar een kamer vanaf 1.september. ik begin in september met mijn studie 
voeding en gezondheid in wageningen. dus ben ik of zoek naar een leuke kamer maar het liefst met 
leuke huisgenoten!!! ik heb van droevendaal gehoord en dacht dat het misschien het juiste plekje voor 
me kan zijn. als er iemand op zoek naar een nieuwe huisgenoot zou zijn dan kunnen jullie me graag 
even een mail sturen en daarvoor zorgen dat ik niet dakloos wordt.** (zal vast niet gebeuren) alvast 
bedankt! luisa., Happylu@gmx.de 
 
7 juli 
Kamer gezocht vanaf 1 augustus (ongeveer) -  
Ik huur sinds een tijdje onder op '69, maar moet daar op 1 augustus weg. Ik wil niet meer weg van 
Droevendaal, dus ik zoek hier een andere kamer!  
Het liefst in een barak waar samen gegeten wordt en het niet al te druk  is, en ook graag waar niet 
(veel) gerookt wordt. (Maar al die dingen zijn geen vereisten.) Ik ben een rustige bijna tweedejaars 
biologiestudent en eet vegetarisch.  
Onderhuur is ook goed en iets eerder of later dan 1 augustus geen probleem. Dus zoeken jullie 
binnenkort een nieuwe (tijdelijke) huisgenoot, laat het me weten!  
Groetjes, Kim 
 
1 juli  
Hallo!  
♦ We (dog and I) are looking for a room. I begin Study "Pferdemanagement" in August and we don`t 
have a place to stay. Please answer per e-mail: chkuenen@web.de. Thanks!  
Christina  
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Camping “Droevendaal” krijgt tafeltennistafel? 
 
Door een onzer redacteuren  
DROEVENDAAL, 17 JULI. Een echte camping 
mag natuurlijk geen camping heten zonder een 
tafeltennistafel waarop op windstille dagen, 
heerlijke zomeravonden het geplok van de 
pingpongballetjes een welkome afwisseling 
vormt op het geluid van de talrijk fluitende 

vogels. Althans, het gerucht gaat dat de regering 
van Droevendaal (onder gewone mensen: DWB) 
deze mening heeft. Wethouder Groen Merijn: 
“Inderdaad een tafeltennistafel zou niet misstaan 
op Droef. Door de financiële meevallers van dit 
jaar en de aantrekkende economie wordt de 
schatkist wat gespekt. En geld moet rollen dus 
dat moet uitgegeven worden, zoals het een 
echte liberaal betaamt!”. 
Er wordt geen officieel referendum 
uitgeschreven maar Droevendalers kunnen wel 
hun mening geven over de plannen. Zijn ze 
enthousiast of vinden ze juist dat luilekkerland 
Droevendaal eens een serieus studie-imago 
moet ontwikkelen door een bibliotheek op te 
richten? Ook kunnen ze geschikte locaties 
suggereren. 
Droevendalers kunnen rechtstreeks contact 
opnemen met Merijn (69)  
(Merijn.Biemans@wur.nl).

 

♦ We present to you 
 

‘Tour de Droef’ 
 September 2006 

 
A wreckless race on wheels 

For waaghalzen, dare-devils, snelle hazen and linke loetjes 
 
 
Speed and insanity are the words in a race where the only provisions are: 
 

1. The ‘race-unit’ must have wheels 
2. Droevendaal speed limits are respected at all times 

 
The race will take place during the day at the Droef Party so bring your fanclub and 
cameracrew 
The jury will reward the most hideous race unit; resourceful minds will be rewarded!  
 
Sign yourself or your team in at Droevendaalsesteeg 87, or send a mail to 
Anne.doeksen@wur.nl 
 

And remember: 
 

NO SHAME, NO FAME------------ & Blood and Fun is in  the game!  
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Zomer 
Het is weer volop zomer en onze tuinen staan er weelderig en groen bij. Om al het werk in de tuin 
bij te houden, moeten we regelmatig die studieboeken laten liggen voor wat ze zijn en het onkruid 
te lijf gaan of de groente oogst voor de komende maanden zeker stellen. Dit kan op veel manieren.  
Misschien komt het woord Permacultuur wel eens vaker voorbij op Droef, maar hier volgt eindelijk 
een uitleg over wat het inhoudt. Het zal geen kant en klare oplossingen aandragen voor onze 
tuinen, maar kan wel een aanzet geven voor langere termijn plannen en een doordachte opzet. 
 

Wat is Permacultuur? 
Permacultuur is een afkorting van permanente 
agricultuur en permanente cultuur. Het is in de 
jaren 70 aan de universiteit van Tasmanië, 
Australië, ontwikkeld door Bill Mollison en 
David Holmgren. De bedenkers hebben 
permacultuur ontwikkeld om oplossingen te 
vinden voor een groot aantal problemen die 
de monocultuur landbouw met zich 
meebrengt. In Australië namen verwoestijning 
en bodemerosie schrikbarende vormen aan. 
Daarnaast zijn problemen als kunstmest dat 
het grondwater vervuilt, te veel 
bestrijdingsmiddelen en grootschalige ziekten 
in monocultuurproducten wereldwijd een groot 
probleem. Ook biologische landbouw heeft te 
kampen met een tekort aan biologische input 
als veevoer en mest, en soms met ziektes en 
plagen. 
 
Permacultuur probeert voor deze problemen 
oplossingen aan te dragen door de 
ecologische wetten die opgaan voor een 
natuurlijk ecosysteem te bestuderen. Aan de 
hand van deze principes wordt een systeem 
ontworpen dat functies heeft voor de mens, 
bijv. voedselvoorziening, met de veerkracht 
van een natuurlijk ecosysteem. Hierin verschilt 
permacultuur dan ook van biologische 
landbouw. Permacultuur is een 
ontwerpsysteem. Je ontwerpt de natuur 
letterlijk om de mens heen en beschouwt de 
mens als onderdeel van het gehele 
ecosysteem. 
 
Hoe werkt het? 
Een permacultuursysteem wordt 
gemaakt door te kijken naar de drie 
ecologische hoofdfactoren; zon, water 
en wind, en hoe deze in het systeem 
kunnen worden geïntegreerd met 
inachtneming van bodemstructuur en -
reliëf. In Nederland is het belangrijk om 
het permacultuurontwerp zo te maken 
dat er veel zon wordt ingevangen en dat 
sterke winden worden omgeleid. In 
droge landen worden de ontwerpen 

vooral gemaakt voor optimale wateropvang en 
-behoud. In Jordanië vlakbij de dode zee zijn 
ze bezig een stuk woestijn te vergroenen met 
behulp van een goed ontworpen 
permacultuursysteem en met succes. Dit kan 
bekeken worden in de korte film "Greening the 
Desert" die te zien is op de site 
www.permaculture.org.au. 
Doordat permacultuur een ecologisch 
evenwicht nastreeft, zal dat op een stuk grond 
met permacultuur steeds toenemen. Hoe 
meer ecologisch evenwicht, hoe minder 
bewerkelijk het stuk land zal zijn, de natuur 
houdt zichzelf in evenwicht. ‘Onkruiden’ zullen 
meer in evenwicht staan met de gewassen. 
De gezonde bodem met een rijk bodem leven 
zal ziekten en plagen in toom weten te 
houden. 
 
Een uitgebreide uitleg over de ecologische 
wetten waarop permacultuur gebaseerd is, is 
te vinden op de website www.permacultuur.tk 
waar een gratis downloadbare cursus mensen 
bekent maakt met de belangrijkste 
ontwerpprincipes van permacultuur. Van deze 
website komen ook het volgende 
voorbeelden.  
  
De Zonnecirkel. 
Op dit bovenaanzicht staan een aantal bomen 
met struiken eromheen in een halve cirkel 
gericht op het zuiden. Hierdoor concurreren 
de bomen zo weinig mogelijk met elkaar om 
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het licht. Daarnaast wordt de noordenwind om 
het systeem heen geleid waardoor de warmte 
opgevangen wordt op de plaats waar het 
water is. Zo wordt een heel voordelig micro 
klimaat gecreëerd voor veel gewassen. Door 
slim te ontwerpen levert dit 
permacultuursysteem winst op voor de 
planten die erin staan en voor de mensen die 
er gebruik van maken.  
 
Mulchen. 
Een ander typisch permacultuur-begrip is 
mulchen. Mulchen is het bedekken van de 
zwarte grond met organisch materiaal. 
Doordat de grond bedekt wordt met organisch 
materiaal zoals bladeren, stro, dode 
plantenresten, zaagsel, etc. kan er geen licht 
bij de grond komen waardoor onkruid minder 
snel ontspruit en minder snel groeit. Door de 
positieve effecten op de bodemstructuur 
worden vocht en voedingsstoffen beter 
vastgehouden. In de winter beschermt deze 
laag de wortels tegen vorstschade. Als laatste 
beginnen micro-organismen het dode 

organische materiaal te verteren en wordt dit 
afval omgezet in voedingstoffen voor de plant 
waar het omheen ligt. Mulchen heeft dus vele 
voordelen en het scheelt ook nog eens veel 
schoffelwerk.  

Successen.  
In ontwikkelingslanden slaat permacultuur 
goed aan door de lage investeringskosten en 
het positieve effect op de langere termijn op 
het gebied. Voor een lijst van wereldwijde 
permacultuurprojecten kijk op: 
www.permaculture.org.uk/IntGroups.asp. 
In het westen zijn er ook telkens meer 
mensen die het plezierig en leuk vinden hun 
eigen fruit en groente te verbouwen. Ten 
eerste is dit het veiligst in dit tijdperk waar 
chemische middelen de landbouw 
overheersen. Ten tweede smaakt niets zo 
goed als aardbeien uit eigen tuin. 
Permacultuur is ontwerpen met, en smullen uit 
de natuur.  
 

 
Dit stuk mag vrij door iedereen gebruikt worden voor publicatie om permacultuur bekend te maken. 
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Douwe Beerda, Emmastraat 21, 9722 EW, 
Groningen; Douwebeerda@gmail.com 
 
Douwe Beerda, aangepast door Anna Samwel (95) 
 

COLOFON 
 
Droevendalia 67, juli 2006 
Oplage: 80 
Redactie:  Luc (37) 
 
Dagelijks Woonbestuur Droevendaal 
Luc (37): burgemeester 
Hanneke (69): wethouder algemene zaken 
Maarten (45): wethouder algemene zaken 
Vacature: wethouder financiële zaken 
Cor (89): wethouder Dolby (AB)C-zaken 
Merijn (69): wethouder groen 
 
Het DWB is te bereiken via: 
droefburgemeester@gmail.com. 
 
 

Groengroep 
Merijn (69): goeroe-hulpje en voorzitter 
 
De koffiebarak (35)  
open van 10 tot 10 
 
Algemene barak 
Giel  (35): Penningmeester 
Cor  (89) 
Karin (57) 
Agenda via www.droevendaal.nl 
 
Website 
www.droevendaal.nl 
Webmaster: Marc (33) 
 
Droefmaaier 
Wordt uitgeleend via barak 33 
 
DroefFeestCommissie 
Peter (89), Rik (103), Eva (101), Giel (35), Maarten 
(45), Philip (89), Boki (87), Anne (87) en vele 
anderen... 

© 2006, Dagelijks Woonbestuur Droevendaal. 
Alles wat hier staat is alleen voor Droevendaal 
intern bedoeld. 
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♦ Comparison: energy and water over two years 
 
The yearly bill with service costs gives us the opportunity to get to know ourselves regarding to gas, 
water and electricity use: 

 
On average we seem to keep up the standard 'every year a bit more'. What exactly is to blame?? 
We don't know. Maybe more use of computers and stand-by stuff? 

 
To have a fair comparison of gas usage, you need to compensate for the weatherconditions,  
calculated in days*{difference to 18°C} =  degree-d ays ('graaddagen' in Dutch). According to 
www.mnp.nl, 2004 had 2880 degree-days, 2005 had 2765. So actually 2005 was warmer than 2004. 
But still we tend to use more gas...? 

Gasverbruik 2005 tov 2004

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 65 67 69 71 79 81 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107

barak

ga
sv

e
rb

ru
ik

 (m
3)

Gasverbruik 2005 (m3)

Gasverbruik 2004 (m3)

Electriciteitsverbruik 2005 tov 2004

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 65 67 69 71 79 81 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107

barak

ve
rb

ru
ik

 (
kw

u)

Electriciteitsverbruik 2005 (kw u)

Electriciteitsverbruik 2004 (kw u)



 15 

Also important (because of our solar-energy) is the radiation: what the sun shines, has not to be 
heated by gas. 2004 had 1734 hours of sunshine, 2005 had 1820 (Source: KNMI). So it still is a 
mystery to us... maybe it has to do with the weather distribution around the year. Or with the 
psychology of the average Droevendaler. Who knows?? 

 
 
 
On our complex the water usage will be connected to the rainfall, because more rainfall = less 
irrigation needed in the garden and more rainfall = more water in the grey water storage tanks. 
According to the weather service KNMI, the summer of 2004 was even to Dutch standards quite wet 
with 314 mm rain; summer 2005 was less wet with 288 mm. But on the average we used less water 
last year! Maybe it has to do with to the cleaning action of some of the grey water tanks. Or did '41 
not have its swimming pool last year..? 
 
Hard numbers:  
 Gas (m3) Water (m3) Electricity kwu) 
Champions ’79    (1610 m3) ’35    (74 m3) ‘37    (  4303 kwu) 
LLLosers! ’67    (3032 m3) ’55    (279 m3) ’67    (11645 kwu) 
 
By the way: the roof surface of a barrack will be about 140 m2, so 300 mm rainfall in a summer will 
provide us with about 40 m3, if it comes regularly and we do use all of it. 
 
Hanneke (69) and Luc (37) 

Reintje aangehouden! 
 
Vannacht zat Reintje in het kippenhok van onze 
buren, 79. Daar had hij al één kip doodgebeten, 
de andere hen en de haan deden het nog. Na 
een hoop gebel en de vos op een plek proberen 
te houden arriveerden de jachtopziener, politie 
en dierenambulance. Reintje is gevangen met 
een lus en in een kooi gezet om te worden 
uitgezet ergens aan de andere kant van de A12. 
Weg, foetsie dus.  
 
Renske (59), 6 juli 
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Nooit meer televisie??  
 
Het is nu definitief: 30 oktober as. gaan landelijk de analoge TV-uitzendingen uit de lucht. Concreet 
betekent dit gewoon dat we geen televisie meer kunnen kijken via onze goeie ouwe antenne. 
 
De SSHW (cq Idealis) heeft aangegeven mee 
te willen denken over oplossingen. De 
volgende opties zijn bekeken: 
• Via Internet : Op dit moment kun je op je 

eigen kamer al het Journaal, uitzending 
gemist, Talpa of de rest van de wereldwijde 
internetuitzendingen bekijken. De kwaliteit 
is nog niet zo fantastisch maar zal steeds 
beter worden. Ook zijn er in de toekomst 
experimenten met live-stream TV te 
verwachten van SNW/WESP of 
universiteitsaanbieder Surfnet (op een 
technisch probleempje na had Surfnet de 
afgelopen WK in HD-breedbeeld via het 
netwerk aangeboden). De verwachting is 
dat over een jaar of 5 de techniek ver 
genoeg is om echt lekker TV te kunnen 
kijken, en hopelijk staat tegen die tijd de 
WUR een Internetaansluiting in de keuken 
toe. Maar voor nu geen oplossing voor 
directe uitzendingen. En nee, we gaan 
natuurlijk geen films illegaal downloaden, 
foei! 

• Alsnog bekabelen : Het is een overweging 
geweest om dit (net als 6 jaar geleden) als 
voorstel aan de bewoners aan te bieden. 
De SSHW wil hier niet aan, omdat het voor 
alle partijen veel te duur gaat worden 
(alleen de aansluitkosten zijn al een paar 
ton) en de contacten met aanbieder UPC 
stroef lopen. Ook biedt Internet over een 
jaar of 5 waarschijnlijk voor minder geld 
veel meer mogelijkheden. 

• Satellietschotel . Voor ca € 300 euro 
eenmalig en vanaf € 2,50 maandelijks heb 
je  een heleboel kanalen tot je beschikking. 
Je moet wel vrij zicht naar het zuiden 
hebben (dus geen bomen ertussen). 
Officieel mag je nu geen schotels 
ophangen, de SSHW is bereid om als wij 
dat willen 1 schotel per barak toe te staan. 
Er wordt nog onderzocht of de huidige 
antennepaal een schotel kan dragen. Er 
kan 1, of bij speciale ontvangers 2 TV's op 
één schotel gezet worden. 

• Digitenne . De analoge Tv-uitzendingen 
worden in feite gestopt om ruimte te maken 
voor Digitenne, het digitale ethersignaal. 
Kost een euro of 200 a 250 eenmalig voor 
een decoderkastje ed (per toestel). Voor € 
9,- per maand kun je ca 20 kanalen kijken; 

de regering heeft ingesteld dat de publieke 
kanalen via Digitenne gratis worden.  
Probleem is wel dat Digitenne 
waarschijnlijk pas in Wageningen komt 
vanaf 30 oktober; dan kunnen we pas 
kijken wat de ontvangstkwaliteit is, of een 
externe antenne nodig is ed.  

 
De mogelijkheden zijn dus niets doen en evt. 
Internet gebruiken of, als we dat willen, 
schotel (in verschillende variaties), of 
Digitenne met abo, of Digitenne gratis. Het 
voordeel is dat per barak gekozen kan worden 
afhankelijk van de bewonerswensen.  
De SSHW gaat zich in principe nergens mee 
bemoeien (behalve misschien als er externe 
Digitenne-ontvangers in de palen gehangen 
zouden moeten worden) maar is wel bereid 
om haar inkoopkracht ter beschikking te 
stellen, bv om kwantumkortingen te regelen.  
En nee, we weten nog niet hoeveel we 
daarmee zouden kunnen besparen. Er blijft 
geen geld bij de SSHW hangen. 
 
Verder is onze indruk (=van het 
DagelijksWoonBestuur) dat de gemiddelde 
Droevendaler niet zó TV-verslaafd is, en 
prima één of twee weken zonder TV kan. Dat 
zou ons begin november de mogelijkheid 
bieden om eerst op één barak Digitenne uit te 
proberen en er advies over te kunnen geven.  
Eventueel zouden we die analoogloze eerste 
weken iets kunnen regelen in de Algemene 
Barak met beamer en satellietontvanger zodat 
bijv. de Journaalhongerigen en/of de 
voetballiefhebbers aan hun trekken komen. Of 
we gaan gewoon wat vaker een filmpje halen 
bij Bjurn op ‘67.  
 
Maarre.. we hebben nog wat concrete vragen 
aan jou om duidelijk te krijgen of we goed 
bezig zijn: 

1. Als er collectief wordt ingekocht 
(schotel of Digitennespul), zou je barak 
dan eventueel mee willen doen? 

2. Moet er naar jou idee de eerste weken 
iets geregeld worden om in de AB 
gezamenlijk TV te kunnen kijken? 

3. Heb je optische (of andere) bezwaren 
tegen het toestaan van 1 schotel per 
barak? 
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4. Ben jij toevallig erg gehecht aan TV-
ontvangst op je eigen kamer? 

5. Nog iets anders...? 
Mail je reactie naar 
droefburgemeester@gmail.com. Als het nodig 
blijkt om lastige beslissingen te nemen zullen 
we barak-aan-barak gaan enquêteren. 

 
Zie ook www.overschakelen.nl 
De betaalde zenderlijst van Digitenne staat 
enigszins verstopt op  
www.digitenne.nl/athometv/zenderlijst.asp 

 
Luc, 37 

♦ Never ever television?
End October this year the normal TV-signal 
via the antenna (= the three Dutch channels 
we are receiving now) will be cut off because 
of government policy.  
The alternatives are:  

• Internetbroadcast  in your own room 
• Satellite-dish , if we, the inhabitants, 

agree to change the regulations (now it 
is forbidden to place them on 
Droevendaal) 

• Installation of a receiver for digital 
aerial television . (Digitenne) 

Of course, Internet offers a lot of international 
channels but with large variation in quality. 

With satellite you will get a lot of non-Dutch 
channels, and Digitenne offers at this moment 
BBC Prime, BBC World, CNN, MTV, 
Discovery Channel, Animal Planet and the 
German ZDF. However, the latter two do cost 
money and the technical implications are not 
clear yet. And by the way Droevendalers do 
not seem to be such television addicts... 
 
However, if you are eager to see international 
channels, you should consider taking action. If 
you have an opinion about this subject please 
mail droefburgemeester@gmail.com

 
Luc, 37. 
 
 

 ♦ Minutes Droevendaal General Meeting  
May 10th of 2006 at 20:00 hours 
 
Present:  Merijn (69), Sicco (93), Veronique (89), Rutger (89), Philip (89), Peter (89), Evert (87), Giel 
(35), Freek (55), Rik (103), Alex (87), Yelena (101), Barbara (SSHW), Wim IJkhout (caretaker, 
SSHW), Maarten (45, secretary), Cor (89), Hanneke (69), Luc (37, chairman). 
 
Absent with notification:  nobody 
 
Agenda:  

1. Opening 
2. Agenda 
3. Minutes last meeting 
4. Caretaker 
5. SSHW 
6. Bike-story Freek 
7. ABC 
8. Green Committee 
9. DWB/ DLC 
10. Droef weedregulation 
11. Droef party 
12. Service costs 
13. Question round/ matters arising 
14. End 

 



 18 

Note from your secretary:  I’ve tried to take as many notes as possible in English. There are some 
Dutch terms that translate a little difficult. Words with (NL) attached are Dutch words.  
 

1. Opening:  Luc opens the meeting 
 
2. Agenda:  Freek asks if his point (nr. 6) can be discussed earlier. Barbara and Wim (both 

SSHW) are here in their free time and we won’t delay their points. 
 

3. Minutes last meeting:  no comments or questions. 
 

4. Caretaker (Wim IJkhout): 
a. The painters will be finished in 2 months from now. Their work has been delayed. 
b. The fire brigade will come and check the safety in the houses in the coming months. 

Droevendaal does not have a permit yet and to obtain one all houses will have to be 
fire-proof. Freek: without permit insurance companies will not pay out, e.g. in case of 
fire. Luc: that means, officially we’re not allowed to live here at all 

c. The carpenters are currently finishing their job with the drain pipes. 
 

5. SSHW (Barbara): 
a. At the moment there is no waiting list for Droevendaal. In the summer new students 

will come and they might be placed on the list, although they might not be motivated 
to live at Droevendaal. Best thing to do is choose for yourself and keep matters in 
your own hand. 

b. International students. In June, there are 16 full tenants and 9 subtenants with and 
international background. SSHW policy is to get this up to 33, because . Larenstein 
College will come to Wageningen. Natural selection will do the best job. 

Wim and Barbara leave the meeting 
6. Bike-story Freek:  Freek (59) wants to start a professional repair shop for bikes, but he will 

study first. During the first two years he’ll need space to store his bikes and bikeparts. He 
wants to use the bike shed (between 33 and 35). Because it’s in contrast with the current 
Droef Leefregels (NL, Living Rules), he can’t build his own shed in the garden. The Daily 
Living Council (DLC) gave him permission, but another tenant raised objections, so the 
question is now before the Droevendaal General Meeting. Alex (87) is also interested in 
using part of the shed for the same purposes. 
Alex: what rules are there now for bike shed and how can we clean the bike shed? 
Rik: how are you going to use the bike shed? 
Freek: it will be mainly the storage for wheels and frames. 
Rik: what limits should be set? 
Peter: it should be easier to build a shed in your garden. 
Luc: 1. we can expand the rules and 2. we will find a communal solution 
Alex: steps to be taken should be to measure the space and clean the shed. 
Luc: I will ask the SSHW what is needed to change the rules. Freek, Alex, Yelena and Luc 
will clean the bike shed and think about a system to avoid accumulation of bikes without an 
owner. Last, an agreement should be signed for using the bike shed. 

 
7. ABC / Common Barrack Committee:  the ABC is a little low on people; Karin (57) is newly 

appointed as member. The ABC can still use more people to take care of the common 
barrack. 
Rik: What kind of activities do you organise?  
Giel: renting out, movie nights, parties. 
Peter: why is it not possible to throw a good party without neighbours complaining? 
Merijn: sound isolation is very expensive, some adjustments were already made (for example 
fire doors, safety lights and curtains). 
Cor: the limit is 2 parties per month. 
Merijn: you should start withdrawing the deposit if parties make too much noise after 2 
o’clock. 
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At this point Freek asks permission to leave the meeting, but wants to raise two questions first. 1: in 
the contract is says the caretaker should have your written permission to enter the house before 
checking cleanliness and other things, are we aware of that? 2: in Wb it said the Woonbond (NL, 
representing tenants) says no one can come and check your toilet. Freek’s point is that we shouldn’t 
let the caretaker in for checks just like that.  
Merijn: but the house you’re renting is SSHW, so they like it checked and clean.  
Several people resist the idea that the caretaker (or anybody else) can enter a house and complain 
on the cleanliness.  It is remarked that our caretaker has to do his job but is in fact a nice person. No 
solution is found for now.  
 

8. Green Committee:  the chicken don’t need to be covered anymore, but it might come into 
effect later on (after the summer). Next week Saturday a workday is planned where hogweed 
(NL: bereklauw) will be pulled out.  
The grass field is going to be mowed again. The question is if we want is mowed in 
complete, or we want a circle of grass surrounded with flowers and high grass. After a little 
discussion and a vote, the majority wants a circle of grass surrounded with flowers and 
higher grasses.  

 
9. DWB/ Daily Living Council (DLC):  Maarten (107) and Fleur (49) have left the DLC. 

Hanneke is no co-mayor anymore, but just member of DLC. We can use some new people 
who are interested in Droevendaal and discussion and meetings. Rutger is interested. 

 
10. Droevendaal weed regulation:  because of unsafety last summer on Droevendaal caused 

by locals that come and steal the weed, a regulation has been set up that says we should 
limit ourself to 5 plants and keep them out of sight. Last year somebody was even threatened 
with a knife when he followed some weed-lifters. In such cases we want to call the police, to 
feel safer, but without having the feeling you’re embarrassing others (because they have 
tons of weed at their window). In the discussion that followed, this point was made clear (the 
weed regulation is solely an agreement that allows anybody to call in police assistance 
without giving him/ her the feeling he/ she is squealing away the weed to the police). That 
means growing weed is at your own risk.  
Everybody agrees that this is fair and the regulation will be published in the next 
Droevendalia.  

 
11. Droef party:  Maarten (45) invites everybody interested to the first meeting and tells a little on 

organising the party and the fun you can have doing that. For new people on Droevendaal, 
helping out is a great way to meet new people.  

 
12. Service costs:  these were printed in the mini Droevendalia. Are there any questions? 

Maarten: what about the mistake the SSHW says it made about electricity?  
Luc: this was in the past and will only influence what we will have to pay in the future. I will 
ask SSHW  for clarification. 
Peter: what about the carpets and what we pay for them?  
Luc: the carpets in your room and in the kitchen are inventory for which you pay a little. 

 
13. Question round/ matters arising:  

Peter: when will we hear from DFC (Droef Party Committee)? 
Maarten: after the first meeting we’ll know a bit more 
Rutger: was I the only one with complaints about the painters? They step on your plants if 
you look away for a second! 
Everybody: no, there are more complaints. 
Luc: SFO has some money (€ 200) for Droevendaal to spend on nice things, do we have 
suggestions? Some things come up, most important a pingpong table. 

 
14. End:  at 22:10 Luc closes the meeting. 
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♦ Droef-Agenda 
 
Saturday August 5 th: Because of the holiday, old paper will NOT be collected this first Saturday of 
the month. 
 
Saterday September 9 th: ¡ Het grote Droeffeest | The big Droef-party ! 
In this issue you can already read someting about  Tour de Droef and a Totem exposition. In August 
there will be a special Droevendalia Party- issue with all the information you need. 
 
Sunday October 30 th: TV-signal will be cut off. See the article in this magazine 
 

♦ Small Droefstuff 
 
Droef weed regulation  
The weed growing attracts people from outside with less honorable intentions during the harvest 
season. As result, some inhabitants feel unsafe. 
In the Droefmeeting of May 10th, 2006 we came to the following (internal) rules: 
• If you feel any reason to call the police, just do it. Do not hesitate because you feel like betraying 

away the weed to the police; that is by general agreement not your problem. 
• As a weed grower you have your responsibility for the general safety on Droevendaal. So at least 

put your plants out of sight. 
• If you see something strange happening, be careful to go to, or follow 

people from outside. As last year history shows, they may react 
aggressively. 

Any comments? droefburgemeester@gmail.com 
 
Always wanted to be a mayor? 
From January 2007, Droevendaal needs YOU as mayor.  
So be prepared... More information will follow in time. 
 
Bike shed usage 
The bike shed needs some cleaning up (and a system to prevent it from becoming a non-used 
garbage collection) so, even if you don't profit personally, you can make yourself useful for Droef by 
deploying an initiative.. Who dares..? 
 
Old metal collector 
There have been complaints about an old metal collector who drives over 
Droevendaal several times a week to pick up the stuff he considers old metal. 
According to rumors, sometimes he gets a bit carries away, and tends to collect 
stuff from our gardens we do not consider as garbage.  
We know who it is, we know his car number (WP-39-HS) but we can only act if 
we have a real complaint against him. Who has actually seen him picking up 
stuff where he shouldn't? Please, remember exact time and action (if possible, 
make a photo) and inform droefburgemeester@gmail.com or go to the police 
directly. 
 
 


