Mini Nr. 64 a

–

oktober 2005

–

verschijnt op het juiste moment

Hallo Droevendalers, een paar Droef-punten van uw Dagelijks Woon Bestuur. Enne.. het duurt nog
even
maar
de
volgende
Droefvergadering
is
op
woensdag
7
december.
droefburgemeester@gmail.com

VERWACHT:

-Schilderij

De schilders en timmermensen zijn begonnen en voorlopig
Zaterdag 5 november
groenwerkdag!
Uw
nog niet klaar. In dezelfde serie (maar niet helemaal
kampvuurvoorraad
of
gelijktijdig) worden de kozijnen en het houtwerk geschilderd,
houtrail
kan
weer
verrijkt
de onderste (rotte) balken van het schuurtje en het
worden!
fietsenhok vervangen door iets anders; verder rot hout
Diverse werkzaamheden
vervangen, en misschien de dakgoten rechtgehangen.
als zagen, knippen en
Er kwamen wat opmerkingen over de eis om de ramen en
deuren open te laten. Dat is onvermijdelijk vanwege het
schilderen en drogen en nee, de SSHW stelt zich niet
verantwoordelijk voor gestolen spullen. De schilders zullen
proberen ons zo precies mogelijk aan te geven wanneer eea
afvoeren,
aangeboden
open moet. Onze tip: als je je er niet lekker bij voelt, zorg
door uw Groengroep.
dan dat er tenminste één iemand thuis is op de
Jurgen (43) & Merijn (69)
schilderdagen en verstop je kostbare spullen. Bedenk ook
dat de schilders een groot deel van de dag rond de barak lopen en de complexbeheerder een
oogje in het zeil houdt. Overleg bij onoverkomelijke bezwaren anders even met hem. Bij hem
kun je ook terecht als er andere irritaties zijn (vroeger dan 8 uur beginnen, radio {te hard}
aan, enz.) Bedenk van tevoren dat zeker de schermen meer dan 1 meter van de barak af
komen te staan: markeer en/of verplaats beplanting die behouden moet blijven.

µ

Foto
Heb je nog foto's van het Droeffeest? Stuur ze naar grootlicht@gmail.com voor plaatsing op
www.droevendaal.nl! Nieuw op de website: Foto’s van Rosalie en het Droefsociogram!

¿

Televisie
Ergens in 2006 worden onze antennes waardeloos want de analoge TV-zenders gaan dan uit.
Het DWB kijkt momenteel naar de alternatieven; deze willen we in de Droefvergadering in
december voorleggen aan de Droevendalers.

® ¯ä å³— Algemene Barak: voor en door Droevendalers± º '° à û

¸

Film
De ABC weer wil filmavonden gaan organiseren, het is nog niet duidelijk hoeveel en hoe vaak
en wanneer, maar heb jij een film die je graag collectief bekeken wilt zien, dan willen we dat
graag weten:

"

"

"

Ja, wij (van barak . . . ) willen graag de volgende film(s) zien
…………………………………… en …………………………………… en ……………………………………
AJB in de bus van '89 gooien

"

"

Mini No. 64 a

–

October 2005

–

Comes out at the right time

Hi International Droevendalers, some Droef-points from your Daily Living Council. We have a Droefmeeting planned on Wednesday December the 7th, please come! You can reach us through
droefburgemeester@gmail.com

* Landscape
There will be a Green-Work-Day at Saturday November the 5th. So you can at the same time
get rid of your energy and work on Droevendaal.
And there are rumours that the chicken will be kept inside until December the 1st… This is
because of the current threat of Avian Influenza.

-

Painting
The painters and the carpenters have started their work and will not be finished for a long
time… The window frames and the woodwork on each barrack will be revised and painted; the
bottom boards of the sheds are slowly rotting away and will be replaced by something else.
More rotting wood will be replaced, and the gutters on the house are going to be fixed.
There were some comments on the fact that SSHW demands to leave windows and doors
open. This is inevitable for the painting and drying of the paint and no, SSHW does take
responsibility for any stolen goods. The painters will try to tell us as exactly as possible when
the windows need to be open. Our tip: if you are not comfortable with having your windows
open, make sure at least one person is at home on the painting days and hide your valuable
belongings. Keep in mind that the painters will be around the house a large part of the day
and the caretaker is around as well. If you have difficulties please contact the caretaker
(wijkhout@sshw.nl). Also for other irritations (such as: if the painters start their work before
8:00 or their radio is on {too loud}, etc.).
Please consider that the workmen need a little more space than just that one meter around
the house, for example for screens against the rain and the ladders etc. Mark and/or move
plants that need to be conserved.

µ

Photo
Did you take pictures at the Droefparty?
Send
them
to
grootlicht@gmail.com and they will
be put on www.droevendaal.nl!!

¿

TV
In 2006 our TV-antennas will become useless,
because the analogue TV-broadcasting stations will
be terminated. The DLC (Daily Living Council) is
looking at alternatives; these will be discussed in
the coming Droef-meeting in December.

¹ Film

The CBC (Common Barrack Committee) will show movies in the Common Barrack. When that
will be is not set yet, but do you know a movie that you would like more people to see, please
let us know!

® ¯ä å³— Common Barrack: for and by Droevendalers± º'°à û
"

"

"

"

Yes, we (of barrack … ) would like to see these movies in the Common Barrack:
…………………………………… and …………………………………… and ……………………………………
(please

submit

at

barrack

!
’89)

Droevendaalse kippenverordening 2005
Door een onzer redacteuren

DROEVENDAAL, 4 OKT. De overal in
Nederland ingestelde maatregelen ten
aanzien van de vanuit Azië oprukkende
vogelpest gelden ook voor Droevendaal.
Ondanks felle protesten heeft het DWB
besloten
de
Droevendaalse
kippenverordening voorlopig aan te
passen, wat inhoudt dat de kippen
voorlopig nog niet vrij op Droef mogen
rondlopen.
Verbijsterd en ontzet zijn ze, de
Droevendalers die hun kippen niet naar
buiten mogen laten. Gewoonlijk mogen de
kippen vanaf half oktober vrij rondlopen en
is hun ruimte niet meer beperkt tot alleen
hun nachthok en kippenren.
Dit jaar echter heeft de Nederlandse
regering besloten tot het instellen van een
algemene ophokplicht. De reden daarvoor
was de vogelgriep die vanuit Azië koers
richting Europa maakte maar voorlopig in
Rusland is blijven steken. Men is bang dat
het virus van wilde vogels via pluimvee op
mensen wordt overgebracht en zo
(dodelijke) slachtoffers kan maken.
Inmiddels zijn de regels enigszins
aangepast en zijn het vooral bedrijven die
dichtbij foerageer- en watergebieden van
trekvogels liggen waarvoor de ophokplicht
nog geldt. Voor de overige bedrijven zijn
de regels versoepeld.
Hobbydieren worden hierbij weliswaar
ontzien, maar toch heeft het DWB van
Droevendaal besloten het loslaten van de
Droevendaalse kippen nog even uit te
stellen.

De vogeltrek loopt ongeveer eind november
af en in de omringende landen loopt de
ophokplicht in principe af op 1 december.
Naar verwachting krijgt dan ook het
pluimvee van Droevendaal de algehele
vrijheid.
De bewoners van Droevendaal zijn
teleurgesteld in hun DWB. Een jongen,
Karel, op klompen, een versleten
spijkerbroek en een rode wollen trui
reageert: "Hartstikke stom, alle dieren
moeten vrij!", ook Annie, blote voeten,
twee vlechtjes in haar haar, een rok en een
pluizig beige vest snapt het niet: "Kei zielig
hoor, kijk nou al die kipjes die alleen maar
in hun eigen ren mogen. En straks gaat het
ook nog vriezen!". Ze kijken beiden al uit
naar 1 december, waarop de maatregelen
waarschijnlijk opgeheven worden.
Tot die tijd is het afwachten op meer
informatie en blijven de Droevendalers in
onzekerheid verkeren. Het DWB raadt ze
aan het publicatiebord in de gaten te
houden.

Meer info op: www.minlnv.nl
Droevendalers protesteren tegen de door het
DWB ingestelde maatregelen.

