
    
    

    
 
Dear Droevendalers, 
A few points.. 
 
Since August 1st, our waste collector Henk has retired. So we can make our own our own our own our own 
waste our own problemwaste our own problemwaste our own problemwaste our own problem    by    taking over his job ourselves. This also saves money to 
us. 
We got his ‘cart’ and a few tools, and we have some people to form the ‘basis 
team’. Now we need some volunteers to help with the work. At this moment (but 
that can change in the future)  we keep to the days of Henk (Monday and 
Thursday), time is free to choose. Done in a team of two it takes about 45 to 60 
minutes each time and it is actually nice, physical work with a visible result ☺. 
There are different ideas about the question if we should pick up the household 
waste (= garbage bags) as well, apart from cleaning the common spaces. Some 
barracks would like it, others not. It is far more time-efficient to do it all at once, 
but if feels a bit strange to clean away others’ stuff. Our proposal: every barrack 
that does want its garbage picked up (or just want to help improving  its 
environment ☺) delivers one time a volunteer each month. That would make  
enough people to serve ourselves. 
So, you can subscribe yourselfsubscribe yourselfsubscribe yourselfsubscribe yourself by going to www.droevendaal.nl and choose: > 
Droef Cleaning Team < (it works only from within Droevendaal itself.) Questions 
can be send to henk2@droevendaal.nl. 
 
ElectricityElectricityElectricityElectricity    
There are some questions about the (still quite brightquite brightquite brightquite bright) light intensity of the outside 
lamps. Idealis did order the covers, they should arrive this or next week. 
In the near future, more news about how it works out with the refusing barracks 
and private rooms. 
 
CaravanCaravanCaravanCaravan    
A caravan does occupycaravan does occupycaravan does occupycaravan does occupy our parking place. As you know, wrongly parked cars are 
by far irritation number one on Droevendaal, so we need that space. Maybe 
remove the caravan before Idealis does it..? 
 
CatsCatsCatsCats    
CCCCats are being mutilatedats are being mutilatedats are being mutilatedats are being mutilated, possibly by some strange thinking person, in another 
part of Wageningen. It’s far away but maybe keep in mind.. 
 
Enjoy the Summer! 
 
Your daily living council XXX 
 
Ps: don´t forget: the Big DroefpartyBig DroefpartyBig DroefpartyBig Droefparty on September 19th! 
 
 

Mini - 
Waste etc. 

Mini-Droevendalia 78b, August 2009. Appears at the right moment 

Nederlands: zoz. 



Beste Droevendaler, 
 
Een paar dingen: 
 
Sinds deze maand is onze schoonmaker Henk met de VUT gegaan. Nu kunnen we 
van ons eigen afval ons eigen probleem makenons eigen afval ons eigen probleem makenons eigen afval ons eigen probleem makenons eigen afval ons eigen probleem maken door een deel van zijn taken over 
te nemen. DIt scheelt ons ook geld. 
We hebben zijn karretje gekregen en we hebben inmiddels een paar mensen zich 
er vast mee willen bemoeien. Nu hebben we nog vrijwilligers nodig die meelopen. 
Op dit moment (maar dat kan veranderen) houden we vast aan de dagen van 
Henk, maandag en donderdag; tijd kunnen we nog in schuiven. Onze opzet is om 
het in een team van minstens twee te doen: het kost je dan 45 a 60 minuten per 
keer. En het is in feite best leuk, fysiek werk ☺ 
Er zijn verschillende opvattingen over de vraag of het huisvuil (= de vuilniszaken) 
per barak opgehaald moeten worden of niet: per barak wordt daar anders over 
gedacht. Het is veel efficiënter en hygiënischer om alles in één keer mee te nemen 
maar het voelt een beetje vreemd om zo nadrukkelijk de rotzooi van iemand 
anders op te ruimen. Ons voorstel: iedere barak die óf sowieso wil meewerken aan 
een mooier Droevendaal óf graag z’n vuilnis opgehaald ziet levert 1 vrijwilliger 
voor 1x per maand. Dat zijn samen zeker voldoende mensen. 
Dus, je kunt je aanmelden op je aanmelden op je aanmelden op je aanmelden op www.droevendaal.nlwww.droevendaal.nlwww.droevendaal.nlwww.droevendaal.nl en dan: Droef Cleaning Team  
(werkt alleen binnen Droevendaal zelf.) Vragen kunnen naar 
henk2@droevendaal.nl. 
 
 
ElektraElektraElektraElektra    
Er waren een paar vragen over de nog steeds tamelijk felletamelijk felletamelijk felletamelijk felle buitenlampen. De 
kappen die het licht minder fel maken zijn besteld, in worden mogelijk deze week 
of komende week geplaatst. Later nog wat meer nieuws over het electraproject. 
 
CaravanCaravanCaravanCaravan    
Een caravan caravan caravan caravan staat momenteel op de parkeerplaats.    Zoals je weet zijn verkeerd 
geparkeerde auto’s irritatie nr 1 op Droevendaal, dus we hebben die 
parkeerplaatsen wel nodig (zeker als alles weer op gang komt na de vakantie). 
Misschien is het handig om de caravan weg te halen voordat Idealis dat doet..? 
  
KattenKattenKattenKatten    
Een raar bericht: 

Katten mishandeld en verminkt in Wageningen 
De Gelderlander vrijdag 07 augustus 2009 
WAGENINGEN - Zeven katten in Wageningen zijn in de afgelopen weken ernstig mishandeld en 
verminkt. Dit gebeurde in de omgeving van de Dahliastraat. Er is onder meer een oog uitgestoken, een 
staart gebroken en een poot zo beschadigd dat die moest worden afgezet. 
De zaak heeft de hoogste prioriteit bij de Dierenbescherming en bij de politie is aangifte gedaan van 
dierenmishandeling. De Dierenbescherming vraagt iedereen die hier informatie over heeft contact op te 
nemen met afdelingsinspecteur John Keulstra. Hij is bereikbaar op 0653585014. 
Het is een ander deel van Wageningen maar misschien toch goed om te weten.. 
 
Verder: geniet van de zomer! 
 
Uw Droevendaal Dagelijks Woonbestuur XXX 
 
PS: niet vergeten: het Grote DroeffeestGrote DroeffeestGrote DroeffeestGrote Droeffeest, 19 september! 

English: turn page 


