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Droef-Agenda: 
30 nov: Poezen Inent Aktie 
7 dec: Droefvergadering, 20:00 AB 
17 dec: Droef Midwinterfeest: 
Programma volgt, maar het wordt 
leuk! 

De Droefnimf? Foto van Rosalie, 55 

Dear fellow-inhabitants of Droevendaal, 
 
It is getting cold outside but maybe our 
social structures will keep us warm inside.. 
 
Anyway, to keep you informed you will find 
several summaries in English in this 
Droevendalia. Just look for the dotted 
boxes! 
 
Droevendaal Agenda 
Nov 30th: Pet Vacination Program 
Dec 7th: Droef discussion 
Dec 17th: Droef Midwinterparty 

 
 

 
 
 

Nr 65  – november 2005 - verschijnt op het juiste moment 
 
Hallo Droefmedebewoners, 
 
De zomer heeft lang volgehouden maar nu is het toch 
echt koud en wit geworden. Het eerste sneeuwbalgevecht 
van het winterseizoen heeft ook al plaatsgevonden, en de 
een sneeuwpop wordt opgebouwd. Wij trekken ons terug 
in onze gezellige warme barakken en zetten van tijd 
tot tijd een kaarsje voor het raam. 
 
Maar gaat heel Droef in Winterslaap? Nee hoor! Onze 
huisdieren blijven een bron van aandacht, en op 17 
december is er het Droef Midwinterfeest waar we ons 
aan elkaar en aan de muziek kunnen warmen. En niet te 
vergeten is er op woensdag 7 december de 
Droefvergadering, waarin we oa gaan bespreken wat 
we tegen de nieuwste SSHW-platform-plannen gaan 
doen . 
 

 
Om ook de geest soepel en 
warm te houden in deze Dalia 
ook een beeld  van een 
regelmatige medebewoner, 
de Ctenolepisma longi-
caudatum en het eerste 
overzicht van de resultaten 
van de huisdiereninventari-
satie. 
 
En.. En.. nou ja kijk zelf 
maar! 
 
Uw burgemeesters  
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Nog meer platform, nog meer huur? 
 
Geschiedenis 
Bij de huurharmonisatie, zo’n anderhalf jaar geleden heeft de SSHW besloten al haar 
studentencomplexen via het gangbare puntensysteem te inventariseren en de kale huur op 80% 
van het wettelijke maximum te zetten. Gemiddeld over Wageningen betekende dat een 
huurverhoging van ca 70 naar 80% (voor de zittende huurders in de wettelijke maximale stappen 
uitgevoerd). De argumentatie was dat de bewoner betaalt voor wat ‘ie krijgt; de 80%-norm (in 
feite dus een verkapte huurverhoging) was gekozen om nieuwbouw te kunnen financieren. 
 
De SSHW probeerde bij het puntensysteem een deel van de oppervlakte van de 
platforms/bergruimte/hoogslapers op onze kamers mee te rekenen. De huurcommissie heeft dit 
meetellen ongegrond verklaard; dit scheelt in de kale huur bijna 30 euro per maand. 
 
De SSHW gaat het opnieuw proberen, nl  het platform aanbieden met trap en leuning. Dit kan 
alleen als er een nieuwe bewoner komt.  
Eerst gaan ze een test-case maken: één kamer wordt voorzien van trap en hekje, en de 
huurcommissie wordt gevraagd een uitspraak te doen of de huurprijs verhoogd mag worden. Als 
de huurcommissie hun in het gelijk stelt (en dat is nog wel een grote ‘als’), gaan ze bij elke 
verhuizing de kamer verbouwen. 
 
Wat vinden wij ervan? De niet-representatieve maar wel een idee gevende poll op 
www.droevendaal.nl over dit onderwerp gaf op 25 november de volgende stand: 

Ik kies altijd voor de eerste optie 0%  0    

Lijkt me een prima idee! 0%  0    

Is een beetje flauw, maar ik kan het 
begrijpen 

0%  0    

Prima voor nieuwe bewoners, maar liever 
niet bij de zittende huurders 

3%  1    

Jammer van de huurprijs, maar veiligheid 
gaat natuurlijk boven alles 

0%  0    

Ik wil best een standaard trapje, maar 
niet als ik er zoveel voor moet betalen 

8%  3    

Huurprijs kan me niet zoveel schelen, 
maar ik wil graag wél zelf mijn kamer 
kunnen indelen 

0%  0    

Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt! 
Stelletje achterbakse uitzuigers! 90%  36   
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Ook de antwoorden op de open vraag van de Droef-enquete wezen op een zeker ongenoegen 
onder de bewoners over dit vraagstuk. Op de Droefvergadering zullen bespreken hoe we dit 
achterlijke plan gaan tegenhouden. 
 
Wat je concreet nu al kan doen is zorgen dat alle kamers strak verhuurd worden: zorg (mbv de 
coöptatie) dat als een kamer leeg komt, er meteen en aansluitend een volgende huurder 
geregeld is. 
 
Uw DWB 
 
 
 
 

Iets leuks doen op Droevendaal? 
 
Je woont hier mooi, op een van de meest bijzondere plekjes van Nederland. Bijzonder en ook 
gezellig. Het jaarlijkse Droeffeest, net achter de rug, kampvuurtjes, lentefestival, feestjes, 
filmavonden… noem maar op!  
 
De Algemene Baraks Commissie organiseert een aantal van deze dingen, vaak samen met 
anderen van Droef. Ook wordt de barak vaak voor eigen feestjes gehuurd. (agendabeheerder: 
Cor.Zenhorst, Droef 89) 
Om al deze dingen mogelijk te maken zoekt de ABC mensen die graag eens iets anders willen 
doen op Droef. Lijkt het je leuk om feesten, een filmavond, of iets anders te organiseren en je 
daarnaast bezig te houden met het ‘voortbestaan’ van de Algemene Barak? 

Kom dan de ABC versterken! 
Een functie binnen de ABC kost je niet veel tijd, maar levert je wel een gezellige groep mensen 
op om samen leuke dingen mee te doen en samen mee te eten. 
Wil je meer weten of ben je direct al enthousiast? Loop dan eens langs bij Ieme op 103 of stuur 
een mailtje naar ieme8@hotmail.com 
 
Algemene Baraks Commissie    www.droevendaal.nl 

SSHW has another plan… 
A while ago, SSHW tried to make us pay 30 euros extra rent per month, by counting the 
platform in the surface area of the room. This was not approved by the rent tribunal. But 
now there is a new plan: SSHW is planning to build a stairs and balustrade in each room. 
This will be tested in an empty room first, and then the rent tribunal will be asked to look 
at it again. If this is approved (a large ‘if’), this will be built in in each room between two 
renters and the rent will rise.  
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Tiende en Elfde Huisdierinventarisatie 
Dit najaar ging Luc alle barakken langs om de Droevendaalse huisdierpopulaties in kaart te 
brengen. Vorig jaar deed Lidewij hetzelfde. Hier volgt een kort verslag van hun bevindingen. 
Uitgebreidere analyses volgen nog (wellicht in de volgende Droevendalia) aan de hand van vragen 
die jullie hebben over de huisdieren. Dus vertel svp wat jij graag wilt weten over de 
Droevendaalse katten, konijnen, kippen, cavia’s enzo op het forum van www.droevendaal.nl  
 
De algemene trend in het huisdierenbestand is er een van grote dynamiek en toch ook een van 
grote constantie: veel dieren werden geboren, verhuisden naar Droef of er juist vandaan en 
helaas lieten er ook enkele het leven (al dan niet voor de soeppan). Het resultaat van deze 
veranderingen is echter dat er nog steeds een levendige huisdierstapel op droef is gehuisvest, 
net zoals in de jaren ervoor. 
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Het meest constant blijkt toch weer de kattenpopulatie. In beide recente jaren werden net als 
in 2002 en 2000 tweeënvijftig katten geteld. Welke droef-ecoloog kan uitleggen hoe dit komt? 
Waaruit bestaat dit plafond van zo'n 1.6 katten per barak? Zijn er niet meer vogeltjes en 
muizen op te peuzelen? Laat de sociale structuur van katten het niet toe of is de standaard 
deviatie van de gemiddelde kattenliefde van een Droevendaler bijzonder klein? Het feit dat 
tijdens de verherbouwing van droef het aantal katten minder sterk daalde dan het aantal 
barakken doet echter toch vermoeden dat de draagcapaciteit van het terrein een belangrijke 
faktor zou kunnen zijn... 
 
De liefde voor katten is ook niet minder geworden gezien de geuite bewondering voor de 
snorbaardige medebarakkers: Spijker heet zwaar, extreem gaaf en lief te zijn en Daan zelfs 
dik, rood en lief: de mooiste kat van Droef. Ukke daarentegen schijnt verlegen en lief, terwijl 
Arwin door zijn baraksgenoten wordt uitgeroepen tot de liefste, lafste, knuffeligste, sulligste 
kat die er.  
 
In tegenstelling tot de stabiele katten neemt de konijnpopulatie de laatste jaren gestaag toe. 
Ware de toename exponentieel geweest dan was er nog wel wat bekende konijnenliteratuur bij 
te halen, maar nu moet toch naar andere oorzaken dan een ongeremde reproductie gezocht 
worden. Wie kent het gewoon van de Droefkonijnen? Misschien op 67, waar een hele 
konijnenfamilie is gevestigd het afgelopen jaar? 
 
Na de kippenstilte van 2003 leek het erop dat de kippenstand weer geheel hersteld was in 
2004. Met 172 hoenders was Droef als vanouds bekipt. Echter, dit jaar kelderde het aantal 
weer naar 105 en moeten we ons afvragen of het herstel wel zo duurzaam was. Wederom 
tastten we nog in het duister over de achterliggende toedracht, dus jullie ideeen zijn ook hier 
zeer welkom. 
 
De overall trend in het totaal aantal kilogrammen huisdier laat weinig aan de verbeelding over: 
11 jaar geleden was er twee keer zoveel huisdier op Droevendaal. Dat komt grotendeels door 
het aantal zwaargewichten dat toen groter was. In 1995 bevolkten 4 varkens, 4 geiten en 4 
honden de Vrijstaat. Nu is Bo en Luke er natuurlijk nog, en zijn er met Sandy, Johuac en Elan 
nog steeds 3 honden, maar toch. Ook lijkt het aantal dierentuin-kamers wat afgenomen te zijn 
gezien het kortere totaallijstje van de inventarisatie, maar we zijn nog heel vissoorten tegen 
gekomen, als ook een blauwe tong skink, 2 ganzen, zebravinken, pijlgifkikkers, vuurbuik-
salamanders (GRMBLT) en nog meer kruipend, vliegend en zwemmend grut. Wel schijnt de 
ratten-hype van een paar jaar geleden over te zijn: dit jaar werd maar een enkele pet-rat 
genoteerd, maar wel flink wat in de spouwmuren. Telt dat ook? 
 
Al met al zou het kunnen dat dit verslag meer vragen oproept dan het beantwoordt. Als dat voor 
jou het geval is, laat dan vooral weten wat jij graag uitgezocht zou willen zien, zodat een volgend 
verslag daar wellicht op toegespitst kan worden. 
 
Eelke (met dank aan Luc en Lidewij) 
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Het Grote Droeffeest 2005 was 
wat rustiger dan in 2004 maar 
zeker een groot succes. Bedankt 
organisatie! 
 
In de Droefvergadering zal Peter 
van 89 vertellen wat er met onze 
baraksinleg is gebeurd. 
 
Eva (101) heeft de taak op zich 
genomen om alle Droeffeest-
spullen en informatie te beheren 
en als het zover is over te dragen 
aan de nieuwe organisators. 
Komende Droefvergadering gaan 
we vast kijken of er al nieuwe 
gegadigden voor deze zware maar 
eervolle baan zijn. Jij 
bijvoorbeeld..? 

De trotse winnaars van de 
Gulden Garde voor hun 
‘Boomstam’: Judith (rechts) 
en Froukje, met hulp van de 
rest van 43. 

Droeffeest 
2005 

Foto’s: Hedwig, 43 
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Droef aan de kabel? 
 
Eigenlijk zit het er al jaren aan te komen maar er was een datum bekend dat de analoge TV 
zenders (waarmee wij Nederland 1, 2 en 3 kijken) uitgezet zouden gaan worden. Was .. zouden 
gaan worden, want de politiek heeft het besluit inmiddels uitgesteld totdat er ‘een gratis 
alternatief is’. We hebben al gebrainstormd over verschillende  oplossingen, en zelfs een poll op 
www.droevendaal.nl gezet: 
Droef eindelijk eens fatsoenlijk laten bekabelen 46%  13    

Ik wil geen TV-verslaafden op onze barak, dus ook 
geen kabel of schotel! 

39%  11    

In iedere keuken een Digitenneontvanger 4%  1    

Op elk dak een schotel 0%  0    

Droef zelf bekabelen 0%  0    

TV-doorgifte via de Internetaansluiting 0%  0    

Laat iedere barak het voor zichzelf uitzoeken 4%  1    

Schotel en een (minder legaal) mini-zendertje 0%  0    

Ehh? Te-le-vi-sie? Word je daar high van? 7%  2 
  

 

 
Deze poll is niet representatief (zo weet ik dat er ook mensen van buiten Droef  hebben 
gestemd) maar geeft wel idee waar de voorkeuren liggen, nl ver uit elkaar: wél kabel (kunnen we 
tenminste lekker de TV, inclusief voetbal, kijken die we willen) of géén kabel (niet nodig, niet 
sociaal enz.). Voor tussenliggende oplossingen is blijkbaar minder belangstelling. In sommige 
barakken is de TV ontvangst nu al erg beroerd. 
 
We kwamen op de volgende mogelijkheden: 
 
Droef alsnog laten bekabelen. Betekent een hoop graafwerk (maar niet zoveel als je zou 
verwachten: waarschijnlijk liggen er langs de rondgaande weg al loze leidingen). UPC rekent een 
paar ton voor het aanleggen van de verbinding en daarna voor levering van het signaal. We 
hebben nog niet uitgezocht wat dat zou betekenen voor de huurprijs, maar bewoners van andere 
SSHW-complexen betalen ruim 4 euro per maand per persoon voor kabel-TV. Dan kunnen we nog 
kiezen: kabelaansluiting in de keuken en/of op iedere kamer? 
 
Digitenne: een kleine antenne met daaraan een decoder, is naar verwachting eind 2006 landelijk 
(dus ook in Wageningen) te ontvangen. Over de kwaliteit wisselen de berichten. Kost op het 
moment ca. 9 euro per aansluiting per maand. Voordeel is dat het niet collectief hoeft: je kunt 
per barak of zelfs per bewoner beslissen. Het pakket is met ruim 20 kanalen redelijk 
uitgebreid: zie ook www.digitenne.nl. 
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Cable on Droef? 
 
As you probably noticed, you can only receive three or even less 
(Dutch) channels on the TV in the living room. In the past, the 
inhabitants of Droevendaal chose not to have cable television. All other 
student complexes in Wageningen do have cable. 
 
Now the Dutch government is planning to put down the transmitters of 
the television signals. However, when is not clear yet: the politics 
demand first a free alternative.  
We gathered some ideas about alternatives that will be suitable for us: 
still cable television, our own cable system, digital television, satellite 
receivers or television by the network connection. When it comes so 
far, we will have a clearer view on the different options and there will 
be an election by all Droevendalers to choose the desired option. 
 

Schotel per barak. Mag officieel niet buitenshuis van de SSHW (als er behoefte aan is kunnen 
we kijken wat daaraan te doen valt). Weten we verder te weinig van, maar het kan op baraksnivo 
geregeld worden. 
 
Eén schotel voor heel Droef, en dan zelf bekabelen. Gaan de servicekosten ook van omhoog. Dit 
zou een optie zijn als we ons strikt aan een bepaald aantal zenders zouden willen houden. 
 
TV via het computernetwerk. Dit is een leuke optie. Volgens de techneuten van SNW 
(Studenten Net Wageningen, de mensen achter bv. WESP en Studentenradio) kun je met een 
datasnelheid van 3 a 5 Mb/s een goed TV signaal krijgen; zonder het WUR-netwerk te storen 
zou er plaats zijn voor ca 5 kwalitatief goede  ‘streaming’ videokanalen.  SNW zou vanaf een 
ander gebouw (met kabel) de door Droevendaal gewenste TV-signalen kunnen opsturen. 
Deze komen dan wel in je eigen kamer binnen, de WUR wil geen netwerkbekabeling naar de 
huiskamer aanleggen. En de complexbeheerder (of beter: de brandweer) wil geen snoeren door 
het huis. Een optie is een draadloze netwerkverbinding vanaf een kamer naar de woonkamer. Een 
ander probleem kunnen de auteursrechten worden. 
SNW is bereid een pilot te starten: we houden jullie op de hoogte! 
 
Er zijn trouwens op het moment al diverse (kwalitatief wisselende) kanalen via Internet binnen 
te halen, zowel live-streaming als per programma, bv www.talpa.tv, www.uitzendinggemist.nl, 
www.fabchannel.com, www.museumtv.nl, www.channel125.com en nog een heleboel meer. Kijk voor 
een overzicht op www.tvopjepc.nl/live.php voor Nederlandse kanalen en op nl.wwitv.com voor een 
wereldoverzicht.  
 
En kijk ook eens op 
wesp.wur.nl > Search > 
Find ++ voor wat er in 
Wageningen te vinden 
is aan verstrooiend 
materiaal. 
 
Voorlopig nemen we 
nog geen beslissingen, 
we wachten af met 
welk ‘gratis 
alternatief’ de 
politiek komt. Dan 
zullen we de diverse 
opties gaan 
uitwerken, zodat ze 
goed vergelijkbaar zijn en we weten wat de kosten worden. Tegen de tijd dat er gekozen moet 
worden, gaan we dat breed aanpakken, met barak-aan-barak verspreide stembiljetten die weer 
opgehaald worden. Bij zo’n belangrijke beslissing moeten alle bewoners kunnen meebeslissen: dat 
is in het verleden zo geweest en zal in de toekomst zo blijven.  
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Als er een barak is die ervaring heeft met een of ander (bv schotel of het draadloos doorsturen 
van internet) dan horen we dat graag: droefburgemeester@gmail.com 
 
Luc, 37 
 

 
Droef internationaal? 
 
Naar verwachting krijgt de Wageningen, vanwege de verhuizing van Larenstein, in de komende 
jaren relatief veel meer internationale studenten. Deze zal de SSHW moeten huisvesten. Aan 
de SFO (Stichting Flat Overleg) is gevraagd om mee te denken over oplossingen. Een voorstel 
van de SFO (naast grote veranderingen op andere  complexen) is om Droef tot een 
minimumaantal van 33 aan intstuds te verplichten: gemiddeld dus 1 intstud per barak. Hoe deze 
verdeeld zijn maakt niet uit, en het gaat (net als nu) om ongemeubileerde kamers, itt tot in 
sommige andere complexen.  
Veranderingen zouden dan zijn: 

• Geen maximum aantal IntStuds per barak meer 
• Zolang we als Droef als geheel niet aan de 33 zitten, kun je bij coöptatie alleen kiezen uit 

intstuds uit het bestand van de SSHW. Dat kunnen studenten zijn die specifiek naar 
Droef willen verhuizen maar ook studenten die je zelf kent 

Het is een vrijblijvend idee van de SFO, en ze willen graag weten wat wij, bewoners, daar van 
vinden. Heb je een mening? Geef ‘m op de Droefvergadering! 
 

Droef international? 
 
Due to the moving of Larenstein, an educational organisation, into Wageningen, there are  
several hundreds more international students in some years to be expected. Those will need 
housing. The SFO, the tenants’ representative of all SSHW complexes, suggests a way to get 
more intstuds on the SSHW complexes. The idea for  Droef is that there will be a minimal 
amount of 33 intstuds, so on average 1 per barrack. 
That would mean that the current maximum of 1 intstud per barrack is lifted, and that, as 
long as Droef as a whole has less then 33 intstuds, there will be a limited choice within the 
framework of the cooptation: only intstuds can be chosen. 
 
It is just an idea of the SFO, and they would like to know our opinion about it. So please, give 
our comments on it to droefburgemeester@gmail.com or visit the Droefmeeting on December 
the 7th! 
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Glimmend & snel 
 
Het redactieteam van de Droevendalia deed on-line speurwerk om meer over de achtergrond van 
onze glimmende, razendsnelle en verborgen medebewoners te achterhalen. 

 
Veel bibliotheken, archieven en woonhuizen in Nederland worden 
veroverd door het 'papiervisje', een papieretend insect. Het diertje 
vreet gaten in verschillende soorten papier en vormt daarmee een 
gevaar voor archieven en kunstcollecties.  
 
Ongediertebestrijders zagen de nieuwkomer aan voor het ovenvisje, 
dat reeds lang in Nederland voorkomt. Biologen van de Universiteit van 
Amsterdam ontdekten echter dat het hier gaat om het papiervisje, dat 
veel schadelijker en moeilijker te voorkomen is. 
 
Het papiervisje, met de wetenschappelijk naam Ctenolepisma 
longicaudatum, behoort tot de primitieve, vleugelloze insectengroep 

der franjestaarten. Het is familie van het meer bekende zilvervisje, dat in veel woonhuizen op 
vochtige plaatsen voorkomt. De biologen stellen als Nederlandse naam papiervisje voor, in 
navolging van de namen voor het ovenvisje en zilvervisje. Het papiervisje leeft uitsluitend 
binnenshuis en komt sinds enkele tientallen jaren ook in Nederland voor. De opmars houdt 
verband met het toenemende comfort in gebouwen, waar het moderne binnenhuisklimaat 
optimale omstandigheden voor het papiervisje biedt.  
 
De juiste identificatie van het insect is van belang voor bestrijding en preventie. Over de 
levensvoorwaarden van het ovenvisje is reeds informatie te vinden in Nederlandse publicaties 
uit de negentiende eeuw en de biologie van het papiervisje is in Australië onderzocht in de 
dertiger jaren van de twintigste eeuw. De biologie van beide soorten blijkt belangrijk te 
verschillen. Het ovenvisje heeft een optimumtemperatuur van maar liefst 37 °C en werd 
daardoor slechts bij bakkersovens aangetroffen. Voor het ovenvisje is 
verlaging van de temperatuur tot normale waarden een afdoende 
bestrijding. Het papiervisje doet het echter prima in het moderne 
binnenhuisklimaat en zelfs extreme droogte, koude en warmte 
worden geruime tijd verdragen. Ook de voedselvoorkeur verschilt. 
Meer dan het ovenvisje eet het papiervisje naast zetmeel- ook 
cellulosehoudende producten, zoals papier en kunstzijde. Collecties kunnen wellicht beschermd 
worden door een duurzaam droog en koel klimaat zonder plaatselijke afwijkingen. Ook 
bestrijding met insecticiden is effectief gebleken.  
 
De franjestaarten vormen een aparte orde van insecten, die gekenmerkt wordt door drie lange 
staartdraden. Het papiervisje is met het blote oog van het ovenvisje te onderscheiden door een 
egaal donkergrijs schubbenkleed, dat bij beschadiging vlekkerig kan worden. Naast ovenvisje en 
papiervisje is er ook nog het zilvervisje (Lepisma saccharina), die algemeen in huizen voorkomt, 
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maar alleen op vochtige plekken. Van deze soort onderscheidt het papiervisje zich door zijn 
lichaamslange antennes. Het papiervisje leidt een verborgen bestaan en komt pas tevoorschijn in 
het donker. Ze worden doorgaans pas gezien wanneer ze gevangen zijn in gladde, holle 
voorwerpen waar ze niet meer uit kunnen komen, zoals emmers, vaatwerk en zelfs lepels.  
Bestrijding is complex door isolerende werking papier 
De bestrijding van papiervisjes in archieven en bibliotheken is complex omdat een pak papier 
een enorme isolerende werking heeft waardoor het papiervisje gemakkelijk een voor hem 
gunstige plaats kan vinden in een boek of een pak papier. 
 
Voor specifieke voorwerpen kun je ze bestrijden met invriezen, weer ontdooien (zodat de eitjes 
uitkomen) en weer vriezen. Itt larven en volwassen exemplaren kunnen de eitjes temperaturen 
onder 0° overleven. 
 
Een andere optie is verwarmen: Door een temperatuurverhoging tot 37° zullen de papiervisjes 
sterven. 
 
In professionele archieven wordt ook chemisch of met gamma-stralen gewerkt, of met koele en 
droge opslag (max 18°, ca  52% Relatieve luchtvochtigheid). 
 
Op Droefnivo 
Als de hoeveelheid te zilver- of papiervisje te groot wordt, kun je de complexbeheerder vragen 
om de barak chemisch te laten ontsmetten. 
 
Bij kleine hoeveelheden is wellicht de lijmval interessant: www.ecosect.nl >  Zilver- Oven- 
Papiervisjes. Deze lijmvallen bevatten geen stoffen die schadelijk zijn voor de natuur en het 
milieu. Is er een barak die hier ervaring mee heeft? 
 
Verder is het waarschijnlijk een 
kwestie van je oude college-
dictaten op tijd weggooien, en 
andere boeken zo nu en dan 
uitschudden en eventueel in 
plastic dozen opbergen. En verder 
maar genieten van de schoonheid 
en perfectie die de natuur voor 
ons in petto heeft. 
 
Bron: oa www.uva.nl 
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BIOLOGISCHE GROENTEPAKKETTEN 

 

Beste Droevendalers! 
 
Graag willen we jullie erop attenderen dat biologische boerderij De Goudsbloem uit Buren nog steeds 
wekelijks volledig biologische groente- en fruitpakketten levert op Droef. Droef 103Dimensionaal is nog 
altijd distributiepunt en van daaruit worden de pakketten over Droef verspreid, doorgaans op donderdag.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de keuzemogelijkheden van de pakketten, hoe je je kunt abonneren, 
betalingswijze en contactmogelijkheden. Als jullie (weer) een pakket willen, hoef je dat maar even aan te 
geven en het is zo geregeld. Flexibiliteit en goede service is het motto, met natuurlijk een kwalitatief goed 
pakket!  
 
Welk pakket? 
 

De pakketten verschillen wat betreft de hoeveelheden: 
- Pakket A (€ 4,10) is bedoeld voor 1 persoon, 
- Pakket B (€ 6,00) voor 2 personen,  
- Pakket C (€ 7,90) voor 3 personen, 
- Pakket D (€ 10,25) is gelijk aan pakket C maar bevat 2 EXTRA groenten, 
- Pakket E (€ 12,10) is voor 4 personen met 2 EXTRA groenten, 
- Fruitpakket, diverse groottes. 

 
Je kunt ook een proefpakket voor 4 weken nemen, waarvoor je dan wel de gewone prijs dient te betalen. 
Na afloop van die 4 weken laat je ons weten of je wel of niet wilt doorgaan. Wijzigen van pakket is 
mogelijk. 
 

Vaste extra bestellingen 
 

Tevens is het mogelijk een vaste EXTRA bestelling op te geven, bijv. wekelijks of om de 14 dagen een 
bepaalde hoeveelheid aardappels, uien, appels, peren of champignons. 
 
Hoe kun je abonnee worden? 
 

Je kunt snel abonnee worden door het bestelformulier (aan te treffen en in te vullen op de website) in te 
vullen of te bellen (bij voorkeur op maandag en dinsdag). Er wordt dan zo snel mogelijk door ons contact 
opgenomen. 
 
Info Pakketten  
 

Nadere informatie is te verkrijgen bij:  
Karin van Ingen tel: 0344-681972 
Website De Goudsbloem: www.goudsbloem-betuwe.nl 
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Droef Top 66  

 
Voor de muzikale invulling van Droef Top 66 (te beluisteren tijdens het Droef Midwinterfeest 
op 17 december ) hebben we in de Droef-enquete gevraagd naar muzikale voorkeuren. We 
hebben 127 stemmen gehad, van Beethoven en Boudewijn de Groot tot aan (death) metal eskar 
en huisgemaakte muziek. Het Droef-publiek heeft duidelijk een laag  SkyRadio gehalte: We 
vinden bomen héél relaxed,  Michael Jackson is even populair als Dr. Everheart maar er is 
iemand die nóg populairder is... wie blijft een verrassing. 
Nou maar hopen dat we een DJ vinden die het geheel Droefwaardig én Dansbaar aan elkaar kan 
krijgen... 
 

 

Droef Top sixty-six 
 
Music favorites where asked in the last Droef-inquery to be used in the Droef Top 66, during 
the Droef Midwinterparty at December the 17th. We counted 127 votes, who together give a 
Droef-like image. Just to mention some names: Absynth minded, Amr Diab, Beethoven, Bob 
Marley, KT Tunstall, Michael Jackson and Zuco 103. Anyway, at the Midwinterparty you can 
see, hear and feel what comes out of it. 
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Notulen Droefvergadering 25 mei 2005 
Aanwezig: Luc (37), Hanneke (31), Wim IJkhout (complexbeheerder), Barbara (SSHW), Cor 
(89) (ABC), Freek (59), Rosalie (55), Fleur (47), Merijn (69) (na 20:30). 
Afgemeld: Ronald (79) 
 

1. Opening 
Luc opent de vergadering om 20:15 
 

2. Agenda 
Goedgekeurd 
 

3. Notulen Droefvergadering november 2004 
Wim vraagt wat er bedoeld wordt met de passage ‘verplicht worden tot schoonmaken’. Wat er 
bedoeld wordt: na tig keer controleren in de barak mag de complexbeheerder indien nodig 
overgaan tot ingrijpen in de vorm van het inhuren van een schoonmaakbedrijf. 
 

4. Punten van de complexbeheerder 
Werkzaamheden die er aan zitten te komen: Parkeerplaatsen (zie punt groengroep); schilderen 
buitenkant barakken (in juni); vóór het schilderen het opnieuw ‘richten’ van de dakgoten; 
herbestrating van de tegelpaden; grijswatertanks worden nog niet dit jaar schoongemaakt, 
onderhoud cv-ketels.  
Rosalie merkt op dat het pad voor 55 2 weken geleden al opnieuw bestraat is. Dat was net in de 
periode dat de complexbeheerder even weg was, die wist daar niets van.  
Barbara haalt aan dat veel bewoners geld terugkrijgen vanwege het winnen van het 
platformproces. Het geld staat er nu, maar niet duidelijk is wanneer het geld er aan komt. 
Advies: bel er even achteraan. Fleur vraagt of we een overzicht kunnen krijgen. Luc zal hiervoor 
bellen met Paul om dit voor heel Droef meteen te regelen.  
 
Over de elektra en het verlenen van toegang tot de kamer: Dat is nu afgeblazen, wel kan er 
steekproefsgewijs gekeken worden. In deze kwestie is er alleen in algemene ruimten 
gecontroleerd, er mag nog niet zomaar op de kamers gekeken worden. Hier is enige 
onduidelijkheid over, ook binnen de SSHW. Er geldt wel dat er in elk geval bij 10% 
steekproefsgewijs gekeken mag worden, maar een bewoner kan dan nog de toegang weigeren tot 
zijn/haar kamer.  
 
Er zit een brief aan te komen over de brandveiligheid. De gebruikersvergunning is er nog niet. 
De brandweer was niet blij met het vastzetten van de keukendeuren, kratten in halletjes en de 
wasrekjes die rondzwerven. Er wordt opgemerkt dat de nieuw opgehangen waslijnen snel breken. 
Freek merkt nog op dat het alarm van de buren hetzelfde klinkt en als er ergens een alarm 
afgaat niet duidelijk is wiens huis het nu eigenlijk is. Ook gaan de alarmen af na het douchen. 
Mensen raken hierdoor minder alert als er een keer echt brand is. Wim adviseert nogmaals: na 
het douchen de deur dicht (en om te luchten het kleine raampje in badkamer open). Luc merkt 
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op dat het installatiebedrijf de rookmelders nog eens komt nakijken maar verwacht daar niet zo 
veel van.  
 
Huizen met zilvervisjes/papiervisjes (nog schadelijker) kunnen dit melden bij de 
complexbeheerder. Die worden dan bestreden met spray of gel. Op 45 worden alle plinten van 
de muren gehaald en spray/gel gebruikt om ze te bestrijden.  
 
Fleur heeft nog een vraag over de wasrekjes: Waar moeten we de was dan wel ophangen? De 
complexbeheerder zegt dat dat nu buiten kan, in de winter eventueel in de keuken, op de eigen 
kamers of een wasrekje in de badkamer? Luc merkt op dat er dus eigenlijk nu geen goede 
oplossing is.  
 

5. GroenGroep 
Merijn vertelt wat er de afgelopen tijd gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren: Op de 
groenwerkdag in november zijn achter Droef elzen uitgestoken en de gemeente wil daar nu een 
schraalgrasland realiseren. Verder zijn er rond Droef nog wat bomen omgezaagd en ruigtes 
aangepakt. Tijdens het lentefestival is er afval op Droef uit de bermen gehaald. Ook zijn de 
wilgen geknot.  
Wat nog moet gebeuren: wat snoeiwerk langs de weg, uitsteken van de bereklauw. Binnenkort 
wordt hier een dag voor georganiseerd.  
 
Over de parkeerplaatsen: Met de SSHW en een aannemer is een plan gemaakt om extra 
parkeerplaatsen te realiseren voor Droef. We willen in principe alles aan de voorkant houden. De 
SSHW houdt een norm aan van 1 op 5. Dat zou betekenen 45 parkeerplaatsen. Volgens het 
nieuwe plan worden het er 37.  
Rosalie: Wat kan er gedaan worden tegen het lang auto’s ‘opslaan’ (een aantal maanden 
vertrekken en de auto op Droef parkeren)?  
Fleur vraagt wat er gedaan kan worden tegen het parkeren óp Droef zelf. De complexbeheerder 
legt een flyer op zo’n auto en schakelt na een tijdje de politie in om bekeuringen uit te delen. 
Zeker als de nieuwe parkeerplaatsen er zijn. Merijn heeft nog een aantal bermpalen liggen die 
gebruikt kunnen worden.  
Besloten wordt dat die 37 parkeerplaatsen voor nu even genoeg is, als duidelijk wordt in de 
herfst/winter dat het niet genoeg is kan het stukje voor de AB er nog bij genomen worden.  
 
Over het bodemonderzoek dat gedaan is, is verder nog niets duidelijk. Wel is duidelijk dat er 
iets gevonden was.  
 

6. ABC 
De ABC heeft nu 5 leden, namelijk: Ieme (103) (voorzitter), Giel (35) (penningmeester), Cor 
(89) (agendabeheer), Marc (33), Anna (69). Cor vertelt: het loopt prima, filmavond wordt 
structureler aangepakt, 1x per maand 2 á 3 films. Ook meer spelletjesavonden. De ABC heeft er 
behoefte aan te horen wat de bewoners graag willen dat er georganiseerd wordt. Er kan een 
enquete gedaan worden, of een poll op de website. Het geld komt nu vooral binnen uit de 
verhuur.  Het nieuwe bestuur en alle nieuwe leden van de ABC zijn goedgekeurd.  
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7. DWB  

Hanneke is goedgekeurd als nieuwe duo-burgemeester. Het DWB zoekt een penningmeester.  
 

8. Droef algemeen  
Het platformproces hadden we gewonnen. De SSHW heeft ideeën om de kamers met trap en 
balustrade te gaan leveren om meer huur te kunnen vragen, maar dat is onwaarschijnlijk van 
slagen. De ruimte moet minimaal 1,70 meter hoog zijn en dat is boven maar een smalle strook. 
Ook mag de ruimte onder de trap niet meetellen. Een ander idee wat rondgaat is om mensen die 
vertrekken te verplichten alle uitbouwen en trapjes en dergelijke er uit te slopen en alle kamers 
‘kaal’op te leveren. Heeft te maken met aansprakelijkheid. 
 
Rijnsteeg gaat plat. Het wordt dus moeilijker om op Droef te komen wonen. SSHW wordt 
scherper op de wachtlijst.  
 
Er is een idee voor een maillijst voor Droef (net als nu al voor GroenGroep) maar dan ook voor 
algemenere dingen en ABC activiteiten. Luc vindt het geen handig idee en daar stemt iedereen 
mee in. Freek merkt op: maak een korte, simpele flyer, en dan eventueel meer info op de site. 
De site moet zowieso meer bekendheid krijgen.  
Er onstaat een discussie over dat er weinig info op de site staat, en dan info moeilijk te 
verkrijgen is voor de bewoners, ze moeten er te veel moeite voor doen, maar dat het DWB juist 
merkt dat er weinig interesse is en daarom ook minder gemotiveerd is.  
Er wordt besloten de info op de site wat toegankelijker te maken, door bijv. op het bord te 
verwijzen naar de site.  
 
Rosalie vindt dat er meer algemene interesse voor Droef moet komen. Binnen het DWB is een 
trend gesignaleerd dat men de eigen barak belangrijk vindt en de rest niet zo. Het 
‘Droevendaalgevoel’ lijkt te verdwijnen, de sfeer is ook anders als vroeger. Maar we hebben 
vertrouwen dat het na deze mindere periode weer allemaal goed komt.  
 

9. Servicekosten 
De hoge groenkosten waren een foutje, dat is nu teruggedraaid. Rosalie vraagt zich af of er 
toevallig een lek is omdat zij het hoogste waterverbruik hebben. 
 
De koelkast, stofzuiger en fornuis zijn nu ongeveer afgeschreven, maar we betalen nog wel 
steeds servicekosten ervoor. Dat betekent dat we best eens kunnen vragen om vervanging als 
dat nodig is. Als er problemen zijn kan men dat melden bij de complexbeheerder.  
 
Merijn vraagt nog even na waar de stijging van € 4,- naar € 4,20 voor groenkosten vandaan komt.  
 

10. Feesten 
Baraque de Bourgogne is een groot succes en is vrijdag weer, dan komt SFO achter de bar 
staan. Eind juni gaat Baraque de Bourgogne niet door.  
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Jubileumfeest  
 
Rosalie heeft een voorstel gemaakt om een deel van de dag te gebruiken om kinderen uit de 
buurt Droef te laten zien. Ze wil dit organisatorisch voor een deel ook wel zelf trekken. Ook zou 
het te combineren zijn met de landelijke open dagen van de biologische landbouw, dat dezelfde 
dag is (nl. 25 juni). Er ontstaat enige discussie of we wel 'vreemden' op ons terrein willen en wat 
het doel is van de jubileumdag. Luc vertelt dat de opzet is dat het kindergebeuren een 
onderdeel is maar dat aan het einde van de middag en 's avonds een intiemer Droefprogramma 
komt. Het plan is op dit moment: 
• Overdag het kindergebeuren cq iets openbaars, "Open Barak oid" 
• Foto-collage van alle huisdieren 
• Wall of Art 
• Gezamelijk Droefeten met de uitreiking van de Gulden Garde 
• Oude Droeffilms in combinatie met de Spelletjesavond 
• Ondertussen Patat van Wanka (69) 
• Andere eventuele opties: bandje en/of zwembad 
Rosalie en Luc gaan dit binnenkort verder uitwerken 
 
Grote Droeffeest 
Er zijn voor een paar dingen coördinatoren gevonden, voor veel nog niet. Afhankelijk van hoeveel 
mensen er meedoen wordt het programma opgebouwd, maar daar gaan we pas na het 
Jubileumfeest echt mee aan de slag. Als we moeten  kiezen, hebben we liever een middag- dan 
een avondprogramma. Maar het liefste allebij natuurlijk. 
 
11. Rondvraag 
Geen rondvragen. 
 
 
COLOFON 
Droevendalia 65, november 2005 
Oplage: 80 
Redactie: Luc (37) 
Dagelijks Woonbestuur Droevendaal 
Hanneke (31): duo-burgemeester 
Luc (37): duo-burgemeester 
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 
Jurgen (43):voorzitter 
Merijn (69):goeroe-hulpje 
 

 
Wereldwinkel 
De koffiebarak (35), open van 10 tot 10. 
 
Algemene barak 
Ieme (103): Voorzitter en secretaris 
Giel (35): Penningmeester 
Cor (89): Agendabeheer 
Marc (33): Algemeen lid 
diverse vacatures 
 
Website 
www.droevendaal.nl 
Webmaster: Eelke (USA) 
 
De Droevendalia is de eerste en enige of 
officiëleDroevendaalse Vrijheidsstaatscourant,die 
onregelmatig verschijnt,maar uiteraard op het juiste 
moment 
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Agenda Droefvergadering 
Woensdag 7 december 2005, 20:00 AB 

 
1. Opening 
2. Agenda/Mededelingen 
3. Notulen vorige Droefvergadering (zie pag. 14) 
4. Punten van de complexbeheerder/SSHW 
5. Voorstel beleid Internationale Studenten (pag. 9) 
6. GroenGroep 
7. Algemene Barak Commissie 
8. Dagelijks Woon Bestuur 
9. Droef algemeen: 

* Stand van zaken TV (pag. 7) 
* Tegenactie platforms (pag. 2) 
* Verslag PoezenInentActie 
* Grote Droeffeest (pag. 6) 
* Droef Midwinterfeest 
* Diversen 

11. Rondvraag 
12. Afsluiting  

 
 

 
  

In the DroefMeeting (twice a year, next coming December 7th) all 
Droef inhabitants are invited to discuss several subjects concerning 
Droevendaal. Until now, this had been in Dutch, but if you want to join, 
please notify us before (droefburgemeester@gmail.com) and we will 
try to prepare ourselves in English. 

Foto’s: Rosalie (55) 


