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verschijnt op het juiste moment

Van de duoburgemeesters...
De eerste Droevendalia van 2004 ligt voor je. Sinds de vorige
Droevendalia is er weer veel gebeurd op Droevendaal. Daarom
ook veel tekst in dit dikke nummer. Deze Droevendalia staat
weer vol van alles wat leeft en speelt in onze vrijheidsstaat, om
je weer helemaal op de hoogte te brengen.
De melkkar is al weer een tijdje weg, maar een nieuw biologisch
bedrijf heeft haar intrede gedaan: de Goudsbloem.
Verschillende barakken genieten al van hun wekelijkse
groentenpakket.
Twee keer is onze vrijheidsstaat op tv te zien geweest. Dit
keer gelukkig geen nasleep over de Volkert-affaire, maar op
een positieve manier. TV Gelderland heeft barak 93 een weekend
lang gevolgd voor haar programma ‘De bewoners van....’ over
mensen die bij elkaar wonen in ander dan familieverband. De
twee afleveringen die hieruit resulteerden waren erg leuk, en
zijn te bewonderen geweest tijdens een videoavond. Ook is barak
31 enkele seconden in beeld geweest tijdens het programma
‘Vrienden van Vroeger’ van de EO. In deze aflevering stonden
drie oudbewoners van deze barak in de schijnwerpers. Helaas
werd er verder niet veel aandacht aan Droevendaal besteed.
Er is nog steeds heel veel gaande op Droevendaal, zoals je in dit
nummer kunt lezen. Binnenkort is er weer een knotdag,
georganiseerd door de Groengroep. Ook komt er weer een
Droevendaalvergadering aan, waarin we belangrijke dingen over
Droevendaal gaan bespreken. En om de lente in te luiden zal er
weer een lentefestival georganiseerd worden. Daarnaast zal de
Algemene Barakscommissie ook weer het één en ander in petto
hebben de komende tijd. Genieten dus! En als je zelf wat wilt
organiseren, is dat natuurlijk ook mogelijk.
Als burgemeesters is ons onlangs het nieuwjaarsontbijt van de
SSHW ten deel gevallen. Maar we houden ons ook met andere zaken bezig, zoals groene stroom op
Droevendaal, de intrede van buitenlandse studenten en nog veel meer. Als je meer wilt weten, en je
aan de informatie in deze Droevendalia niet genoeg hebt, kom gerust eens langs voor een praatje. Wij
proberen ons zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er speelt op Droevendaal. Om een nog
beter beeld van de verschillende barakken te
krijgen, zouden we het bijvoorbeeld leuk vinden om
eens uitgenodigd te worden voor het eten!
De duoburgemeesters:
Interview met huismeester IJkhout
Manon (39) en Anita (51)
Dieren op Droef oprotten!

In dit nummer onder andere:

Terugblik op het Droeffeest
De huisdiereninventarisatie 2003
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Zaterdag 24 januari: Knotsgekke groendag op Droef
Iedereen kent de knotwilgen wel die in het gemeenschappelijk groen van Droef staan. Het zijn nog
geen knoestige exemplaren waar trollen en elfjes feestjes in bouwen, maar kom, ze zijn goed op weg.
Wel moeten ze natuurlijk regelmatig ontdaan worden van hun takken en dat is precies wat we op de
groendag van zaterdag 24 januari gaan doen: knotten, knotten en nog eens knotten. Dat moet toch als
muziek in de oren klinken van veel Droevendalers...
Het is zeker niet de bedoeling dat elke Droevendaler de wilgen voor zijn/haar barak
knot en het daarbij laat. Het plan is om het gezamenlijk aan te pakken en een heuse
knotploeg het gemeenschappelijk groen van Droef te laten afschuimen. De wilgen aan
het grasveld en die bij 31, 67, 35, 45 en 37 krijgen een kappersbeurt!
Er moet niet alleen geknot worden, de takken moeten ook afgevoerd worden naar de
zuidelijke groenstrook van Droef waar een lange houtril zal worden gemaakt. Een
houtril is een een bundel van takken die tussen palen en/of bomen gelegd wordt en
een schuilplaats vormt voor insecten en zogdiertjes. Daarnaast moeten er ook nog boompjes aangeplant
worden, onder andere enkele elzen op het grasveld, en worden ook de grote broeihopen die her en der
op Droef te vinden zijn onder handen genomen. Je ziet dus, we hebben veel volk nodig dus pak die zaag
van de haak en laat je zien!
We spreken of om 10 uur aan het grasveld van Droef en neem werkmateriaal naar keuze mee: zagen,
snoeischaren, bijlen, schoppen en zo mogelijk een spitvork of riek. Zorg dat je materiaal gemerkt is!
Kan je pas later aansluiten, no problem, maar meld je wel even bij een van de organistoren, dan krijg je
een korte briefing, niet onbelangrijk.
Ongetwijfeld zijn er mensen op Droef die al dat zware labeur niet zien zitten, maar wel een warm hart
hebben voor het groen op Droef en de noeste werkers. Wel, we zijn op zoek naar mensen die zin
hebben om soep te maken, of cake te bakken, of gluhwijn in elkaar te
flansen, of... Verras ons of nog beter meld je enkele dagen vooraf even
bij Koen (105, koen@jnm.be). Sowieso kan je achteraf stoom afblazen bij
een frisse Belgische pint! Alle afwezigen hebben nu al ongelijk!
Tot de 24ste!
Arnout (33), Joris (103), Jurgen (43) en Koen (105).
PS
Een tip voor wie zin heeft in meer geknot en ander gezellig labeur in en
rond Wageningen, maar buiten de Droefse vrijstaat: www.geocities.com/
landschapsbeheer

Colofon

Kun jij het beter?
Te dik, te dun, te veel tekst, te veel gezeur,
kortom, vind je dat de Droevendalia wel beter
kan?

Doe het dan zelf!

We zoeken nog een eindredacteur. Het is erg
leuk en niet zoveel werk. Meld je bij iemand van
het DWB voor meer informatie!

Droevendalia 58, 13 januari 2004
Oplage: 100
Redactie: Anita (51) en Lisette (105)
Dagelijks Woonbestuur Droevendaal:
Manon (39) en Anita (51): duo-burgemeesters
Arnoud (33), Bjorn (51), Joris (103), Hester (101)
Groengroep:
Arnoud (33) en Joris (103)
Algemene barak:
Willeke (103), Fleur (47), Ime (69), Lisette (105), Maarten (107),
Manon (39)
Website: www.droevendaal.nl
Wereldwinkel: De Koffiebarak (35), open van 10 tot 10
Abonnement: •5,- per jaar. Aanmelden en betalen door •5,over te maken op giro nr. 4580703 t.n.v. Droevendaalcomplex
woonvoorzitter, Wageningen
Deze Droevendalia kwam tot stand met dank aan de Groengroep,
de Algemene Barak, het DWB, Eelke (65), Koen (105), Madeleen
(93), go.to/wildeplanten, Willeke (103), Lisette (105), Jeroen
(105), de Koffiebarak en de Goudsbloem.

De Droevendalia is de eerste officiele Droevendaalse
vrijheidsstaatcourant, die onregelmatig, maar altijd op het juiste
moment verschijnt.
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“Food from the Valley for Hullenahally”
Deze leus symboliseert onze actie (hier in de Gelderse “Valley”) om geld in te zamelen voor
de mensen in Hullenahally. Dit dorpje in Karnataka, zuid India, is getroffen door een zware
droogte, waardoor de oogsten mislukt zijn en er geen drinkwater meer is. Drie jaar geleden
heb ik (Madeleen) stage gelopen bij een Indiase organisatie (BAIF) die zich bezig houdt met
plattelandsontwikkeling. Via hen heb ik toen een tijd bij een hele aardige familie in Hullenahally
gewoond. Nu deze mensen het moeilijk hebben wilde ik graag iets voor hen terug doen.
Eten en Bollywood films vormen twee belangrijke elementen van de Indiase cultuur en daarom vonden
we het een leuk idee om die te combineren. Uiteindelijk zorgde dat voor een erg gezellige
Sinterklaasavond in de algemene barak (het zat helemaal vol!) ... en nog belangrijker natuurlijk: het
leverde ons veel geld op... heel erg bedankt allemaal!!! Verder verkopen we ook samosas – hartige
Indiase snacks – diepgevroren om zelf thuis op te warmen. We hebben nu al 400 euro binnen en willen
er 500 van maken, die Natalia (want die gaat er binnenkort heen!) op de rekening van BAIF zal storten.
Dus als je nog samosas wilt kopen of zomaar een donatie wilt geven... altijd welkom!
Kom langs bij barak 93 of email foodfromthevalley@hotmail.com

Mijn “Amma” in Hullenahally

Inge proeft de eerste
samosa in de Overkant

Voor de liefhebbers van Indiaas eten volgen hier de recepten van twee gerechten die deel uitmaakten
van onze “thali” op 5 december... de lijst met ingrediënten is vrij lang, maar laat dat je niet afschrikken
want ze zijn heel simpel om te bereiden!

Pumpkin Curry

Pumpkin pieces
400g
Turmeric powder
1 tsp
Sliced onion
1 ¼ cup
Oil
3 dsp
Garlic sliced
1 tsp
Mustard seeds
1 tsp
Chopped green chilies 4
Dried red chilies
3
Grated fresh coconut 1 cup
Curry leaves
10
Lime juice
1 dsp
Heat the oil, fry mustard seeds, curry leaves and dried chilies till mustard begins to pop. Put the
onions, green chilies and garlic and sauté for 2 to 3 minutes. Add pumpkin and turmeric powder. Stir
for a few more minutes, add some salt solution (water with salt) and when it dries up pour 1 cup of
water. Put the lid on and let it simmer on a low heat. When the liquid is almost dried up, pour ½ a cup of
coconut milk taken from the grated coconut adding ½ a cup of water. Pour the lime juice and stir until
the curry is rather thick and the pumpkin well done.

Potato and cauliflower

Cauliflower
200g
Oil
4 tsp
Potatoes
200g
Garlic*
1 dsp
Onions
200g
Cinnamon*
2 pieces
Diced tomatoes
¾ cup
Cloves
*
4
Red colored chili powder
1 tsp
Cardamon*
4
Turmeric powder
½ tsp
Fresh ginger*
1 dsp
Coriander leaves
1 bunch
Cut the cauliflower and potatoes into small pieces, and put the potatoes in salt water. Heat oil and fry
the spices* (pounded). Add onions and sauté well. Stir in the tomatoes and when dry, add cauliflower,
potatoes (without the salt water), turmeric and chili power. Stir for a few minutes. Pour in 1 cup of
water and salt to taste. Cover and cook till there is no gravy left and vegetables are well done. Garnish
3
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Op een mooie wintermiddag zijn wij langs de huismeester gewandeld met een gebakje met
een kaarsje erop om hem te feliciteren met het feit dat hij al een jaar onze huismeester, of
eigenlijk onze complexbeheerder is. Gecharmeerd van de traktatie, het gezelschap en de
vragen deed hij geanimeerd mee aan het:

Blikseminterview met huismeester IJkhout
Is uw werk hier u mee- of tegengevallen?
(aarzelend) Ja, een beetje tegengevallen is het wel. Ik heb erg moeten wennen aan het verschil in
levensstijl tussen mij en de bewoners, en dat heeft tijd gekost en ging niet soepel of ineens. Maar
gewend is het wel. Nu gaat het prima.
Wat is uw vervelendste taak als huismeester?
(ferm) De afdelingscontroles.
Wat is uw leukste taak als huismeester?
(nog fermer) De omgang met de mensen, dat is absoluut het leukst.
Wat is de vieste barak?
(langdurige stilte) tja…mmm…tja…dat ga ik niet zeggen. Nee, dat doe ik maar niet, het gaat net zo
goed, en laten we geen kwaad bloed kweken…Hou het er maar op dat het er een stuk of twee, drie zijn.
Dat is wel genoeg.
Wat is de schoonste barak?
(enthousiast, staat op om op de kaart aan te wijzen) Dat is 65 dat is echt een nette barak. En 41, die
hebben een heel net verzorgde tuin. En 69 ook. En ja, er zijn er nog wel meer…moeilijk om ze allemaal
op te noemen hoor.
Wat is de mooiste Droefvrouw/Droefman?
(lacht) Ja, mannen vallen mij niet zo op hoor. Ja, en de mooiste vrouw (staart glimlachend voor zich
uit). Als ze maar vriendelijk zijn. Tja, wat is mooi he?
Valt u ook op dreads?
(lacht nog harder) Nou, nee, daar ben ik niet zo’n fan van.
Wat is de lelijkste Droefvrouw/Droefman?
(gaat na het mijmermoment er weer aandachtig bijzitten) Dat heb ik in het vorige interview ook al
verteld, dat zijn de varkens. Heel erg leuk hoor, maar wat een lelijke beesten.
Wat is uw favoriete huisdier op Droef?
(glimlacht) Een hond. Oh, op droef? De kipjes!
Aan welk dier heeft u het meest moeten wennen?
(met een nostalgische blik) Ik heb er heel aan moeten wennen dat de kippen er niet meer waren, ik ben
erg blij dat ze weer terug zijn. Ik vind dat zo gezellig, die geluiden als ik naar mijn kantoor ga.
Weet u hoe u zelf een kippenhok in elkaar moet zetten?
(mannelijk) Ja hoor, nog nooit gedaan, maar ik zou wel weten hoe het moet.
Zo nee, weet u bij welke barak u dan het beste terecht kunt voor hulp?
(vastberaden) Oh, maar dan zou ik naar 53 gaan. Die hebben net iets heel moois in elkaar gebouwd.
Bent u biologisch verantwoorder gaan eten?
(sceptisch lachend) Neehee. Nee, daar heb ik niet over nagedacht.
Wat vindt u van het feit dat de twee burgemeesters twee onafhankelijke vrouwen zijn?
(vastberaden) Prima! Het zijn goede vrouwen om mee te werken, ik heb er helemaal geen problemen
mee.
Vindt u de algemene barak een aanwinst of een ballast?
(beslist) Ik heb er niks mee te maken, ik vind het alleen voor jullie. Dus wat dat betreft is het een
aanwinst, toch?
Welke barak heeft de mooiste tuin?
(overtuigd) 41. Die is het meest verzorgd. En 69, die hebben een heel mooie groententuin zo helemaal
voor de barak langs. Heel mooi. Waar ik minder van gecharmeerd ben, en dat ga ik dan nu ook even
vertellen, zijn alle wietplanten. Dat mag je best weten. Een klein aantal mag wel, maar sommige barakken
hebben er volgens mij wel 20 en daar ben ik niet zo van gediend.
Je mag volgens de wet toch 5 planten per persoon hebben? Dan mag je als barak er toch 30 hebben
zonder problemen? Ja, dat zeg jij, maar ik heb ook andere getallen gehoord, en ik weet het niet
precies. De wijkagent die ik erover gesproken heb zegt 2 per persoon. Soms ruik ik de wietlucht van de
planten gewoon in mijn kantoor. Dat vind ik vies.
Waarom heeft u er zo’n moeite mee dan? Om het feit dat het ‘drugs’ is?
Ja, omdat het drugs is. Alhoewel het dat niet echt is. Maar ja. Het is hier ook veel erger dan op de
flats, het lijkt er hier gewoon echt bij te horen. Het is me ook dit jaar pas opgevallen dat het zoveel is
eigenlijk.
Droevendalia no. 58 (januari 2004)
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Bent u van plan om er tegen op te treden? Om de wijkagent waar u het net over had erbij te halen?
Ik wil geen kwaad bloed zetten. Ik vind samenwerking erg belangrijk, en hoop dat we er op die manier
ook uitkomen.
Bent u zich ervan bewust dat u populairder bent dan de vorige huismeester Ruys?
(gaat trots en zelfverzekerd achterover hangen) Nee hoor, dat heb ik niet door. Dat is ook niet
belangrijk. Alhoewel ik wel bewust veel overleg heb met de bewoners. Ik probeer het gemoedelijker
te doen. De botte bijl hanteren is gewoon nutteloos bij jonge mensen. (serieuze toon) Dat levert soms
wel bepaalde druk op voor mij, vooral als er regels van hogeraf opgelegd worden. Bijvoorbeeld, er
komt binnenkort een nieuwe aanpak van brandverordeningen en huurwetvoorzieningen. Dit houdt onder
andere strengere controles in voor brandvluchtwegen. Dit is door de overheid opgelegd, en houdt in
dat ik strenger moet gaan controleren op het vrijhouden van de doorgang van keukens en de hallen, en
dat er maar een persoon per kamer woont. Daar zie ik wel tegenop.
Welke barak luistert het slechtst?
(lacht geamuseerd) Haha, er wordt wel geluisterd, er gebeurt alleen niets! Pas na lang aandringen
beginnen mensen pas te doen waar ze geen zin in hebben. Dat zal tussen bewoners op de barakken zelf
ook wel zo zijn.
Houdt u bij welke Droevendalers onderling relaties hebben?
(grinnikt) Nee. Nee, dat weet ik niet. Ik onthou geen namen, wel gezichten. Ik verdiep me er niet echt
in. Ik weet wel wie er langer bij elkaar lopen, maar hoe lang al en wie het precies zijn, dat weet ik niet.
Wat is de mooiste Droefauto of bus?
Ik vind die zwarte saab (wijst richting 71) erg mooi. Die waar ze de hele tijd aan zitten te klussen.
(uitdagend) En de lelijkste is die van Frank! Dat mag je ook best erin zetten, haha. Die grijs/bruine
Ford, en dat gele busje. Is dat paarse busje trouwens van Manon, weten jullie dat?
Ja, die is van haar. Wat rijdt u eigenlijk zelf?
Een Nissan
Welke barakken hebben er geen schimmel in de douche?
(lichtjes geagriteerd) Niet een denk ik. Het is een ventilatieprobleem.
Ligt dat aan de bouw van de barakken? Het is toch wel opvallend dat het overal is.
Nou, ik denk dat 90% van de barakken het zelf veroorzaakt hebben. Ik zie zoveel raampjes altijd
dicht zitten, dus ook tijdens het douchen.
Hoe moet het dan volgens u?
De verwarming moet aanblijven! (verwarring bij de interviewers, wij dachten dat die juist na het douchen
uitmoest, maar nee:) Raampjes open en de verwarming aan zodat de lucht naar boven stijgt en naar
buiten wordt geduwd. En na het douchen de deur even open laten staan.
Wat vindt u van het Goudsbloem groentepakketten initiatief?
Welk initatief? Nee, nog nooit van gehoord. Klinkt leuk.
Wilt u zelf soms ook meedoen?
(serieus) nee. Ik houd werk en prive altijd strikt gescheiden.
Gaat u wel es naar Unitas?
(lacht) Neehee. Nee daar ga ik nooit heen. Vroeger wel eens. Is dat jullie vaste uitgaansstek?
Ja, want er is niks anders in wageningen. Maar hoe lang geleden is vroeger?
Nou jaartje of 30 terug, denk ik.
Bent u koningsgezind?
(wappert zijn hand verticaal heen en weer) mwoah. Een beetje. Niet overdreven.
Bent u blij dat Maxima & Willem Alexander een meisje hebben gekregen, of had u liever weer
een man als nieuwe koning gehad?
(vrolijk) Wat een grappige vragen stellen jullie! Leuk! Maar nee, dat maakt mij helemaal niets uit.
Vindt u het leuk om geinterviewd te worden?
(haalt schouders op) Jawel. Dat moet kunnen.
Bent u van plan om nog lang huismeester van Droef blijven?
(gaat weer rechtop zitten) ik mag over 4 jaar met vervroegd pensioen. Tot die tijd blijf ik hier wel
werken. Dat was ik wel van plan in elk geval.

En met dit geruststellend antwoord lieten we de huismeester weer zijn taken hervatten,
want de volgende vragenstellende droevendalers stonden alweer in de hal te trappelen…
Namens droef een welgemeend gefeliciteerd met de verjaardag van uw baan, Lisette en
Willeke
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Er lopen veel dieren rond op droef. Dat is jammer. Dieren verstoren het mooie groene
landschap en de chique bungalows van Droevendaal. Ze staan onder ons op de evolutionele
ladder maar hebben niet het goede verstand gewoon ergens stil te staan zoals bomen. Door
rond te lopen veroorzaken dieren veel overlast. Bovendien zijn ze gevaarlijk. Een rapportage
van Jeroen R. de Vries.

Dit is Karel. Het lijkt
een aardige hond maar
hij is levensgevaarlijk
en dient zo spoedig
mogelijk afgeschoten te
worden. Kijk maar eens
naar die wilde blik. Het
is een kwestie van tijd
totdat hij bij een
nietsvermoedende
fietser een voet afbijt.

Dit is Siep. Het lijkt
een aardige poes,
maar is een venijnig
beest. Siep neemt al
een tijdlang les van
tijgers om mensen
levend te
verorberen. Deze
reporter heeft met
deze foto het
bewijs daartoe
geleverd, met
gevaar voor eigen
leven.

Dieren op Droef OPROTTEN
Dit beest hebben we
maar
“Harry”
genoemd, uit angst
voor represailles van
dit vreselijke beest.
Het lijkt een geit maar
is de duivel. Kijk maar
naar de hoorntjes. Ook
kijkt hij helemaal niet
lief. Zo snel mogelijk
terugsturen naar de
hel dus.

De
hanen
op
Droevendaal
zijn
kompleet geschift; ze
kukelen vanaf een uur
of drie in het midden
van de nacht elk uur en
zetten dat vrolijk de
hele dag voort. Ze
weten niet dat hun
beroep is éénmaals te
kukelen als het licht
wordt. Tot overmaat
van ramp proberen
jonge haantjes mee te
doen en die pubers
klinken vreselijk.

Onze dank gaat uit naar de Droevendalers die met de
kerst nog meegedaan hebben dit ernstige dierenprobleem
te verhelpen door enkele haantjes op te eten. Maar er is
nog veel werk aan de winkel. We lassen we een
vegetarisch-vrije week in zodat óók de vegetariërs zich
zinvol kunnen maken voor een dieren-vrij Droevendaal!
Droevendalia no. 58 (januari 2004)
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Droevendaalse Huisdier Inventarisatie 2003
(negende jaargang)

Is het droef gesteld met onze huisdieren? Dat vraag je je terecht af na dit rampjaar! Mannen in witte
pakken kwamen op Goede Vrijdag hun werk doen. Was dat nodig? Heeft dit beleid ervoor gezorgd dat de
zoveelste huisdierenziekte niet om zich heen kon grijpen in Nederland? Zou, in plaats van dit krampachtig
moorden, een herziening van de behuizing en dichtheid van huisdieren niet meer van pas zijn? Laten we
eens kijken of Droevendalers het beter doen.
Afgelopen oktober ben ik weer langs alle barakken geweest om te vragen naar alle daar(omtrent) levende beestjes.
Overal werd ik geholpen bij deze inventarisatie, waarvoor mijn dank!
Vorig jaar waren er 166 kippen op Droevendaal. Daarvan hebben er 143 een (gelukkig snelle dood door een) spuitje
gekregen, is er 1 op natuurlijke wijze gestorven, zijn er 8 geslacht en 14 op andere wijze verdwenen. En toen was het
stil. Maandenlang stil.
Op de droef-site (www.droevendaal.nl) werd de mening van Droevendalers getest over wat zijn van deze onwerkelijke
stilte vonden:
Sinds de Droef-hanen geruimd zijn: (14 mei ’03)
1.
Kan ik eindelijk slapen (7 stemmen)
2.
Ben ik verdrietig en boos (6)
3.
Vind ik het ondraaglijk stil (4)
Nu droef kipvrij is moet dat zo blijven(ivm moestuinen, slacht haantjes, geluidsoverlast) (21 mei ’03)
1.
Oneens (16 stemmen)
2.
Eens (5)
3.
Geen mening (1)
En er kwamen nieuwe kippen (Brama’s, Hollandse krielen, Zilverpennen, Barnevelders, etc.), zodra het weer ‘officieel’
mocht. Bij familie en vrienden vandaan werden hanen en hennen meegenomen die Droevendaal opnieuw bevolken. Van
hen waarvan het bekend is komen er 20 uit het noorden van Nederland, 16 uit de omgeving van Droevendaal, en 37 uit
(Nederlands) België. In totaal zijn er weer 78 kippen. Dat is nog niet de helft van vorig jaar. Maar uit de antwoorden
van verschillende barakken blijkt dat het herkolonisatie-proces nog niet beeindigd is. Als de reeds nu geplande kippen
bij deze 78 worden opgeteld komt het nieuwe totaal op 117. Van de 19 barakken die in oktober geen kippen hadden,
hadden er 9 het jaar ervoor ook al geen kippen. Van de overige 10 zeiden er 4 het nieuwe kippenhok nog niet af te
hebben, en zeiden 4 te wachten met nieuwe kippen tot de lente. In hoeverre het aantal verder nog zal stijgen door
natuurlijk aanwas is puur giswerk; we zullen wel zien. Tot nog toe kunnen we ons troosten dat in ieder geval veel zorg
aan de nieuwe kippenhokken wordt besteed, en dat de dichtheid per ren nog lager is dan vorig jaar (5,6 vs 7,2).
Om dit verslag niet geheel over kippen te laten gaan, dan nu de andere beesten. Die waren een stuk constanter (hoewel
de haan:hen ratio wel onveranderd is gebleven: 1 op 3,7). Net als vorig jaar 18 konijnen, en na 52 katten in 2000, 49
katten in 2001, 52 katten in 2002, je raadt het al: 49 katten in 2003. Hierbij was het aandeel oud gedienden weer erg
hoog. Helaas is kort na de telling De Blauwe overleden… Gegroet, trouwe bewaker van de Koffiebarak!
Eelke (Divine Sixty-Nine)

Inrichting Update

De inrichting van de Algemene Barak vordert langzaam maar gestaag! Zoals jullie misschien al gezien hebben is het
opberghok intussen af met dank aan Bas (31). Het moet alleen nog geschilderd en verder ingericht worden. Verder
zijn er lampen boven de bar opgehangen, muren geschilderd, gordijnen opgehangen, is het wat verder gemeubileerd
met onder andere een voetbaltafel.
Hieronder volgt een overzicht van wat we in de nabije toekomst nog willen gaan doen.
·
Nieuwe luidsprekers: Degene die er nu staan zijn tamelijk gaar.
·
Verlichting: We willen de AB van wat sfeervollere verlichting voorzien dan de tl-buizen die er nu hangen.
Verder willen wat stekkerdozen en dergelijke ophangen zodat er tijdens feesten meer verlichting opgehangen kan
worden.
·
Dartbord: Voor de Barney-fans op droef…
Het verhoogde plint idee wat tijdens de vorige dalia hebben genoemd is vooralsnog op de lange baan geschoven
aangezien het waarschijnlijk een nogal dure en arbeidsintensieve aangelegenheid word.
Zoals altijd: heb je ideeën, of zin en tijd om de handen uit de mouwen te steken, meld je bij Maarten (107) of iemand
anders van de ABC!
7
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Droevendaalfeest 2003
Het was weer een overweldigend success, het Droevendaalfeest in september 2003. Het is
ook onverwacht groot geworden: wij schatten dat er zeker 500 mensen geweest zijn. Het
mooie weer was zeker één van de oorzaken van dit succes. Bovendien waren er dit jaar ook
erg veel buitenlandse studenten. Iedereen die heeft meegeholpen: BEDANKT!
Hoogtepunten

Zoals dat hoort op een Droevendaalfeest, werd de geplande starttijd, 16.00 uur, niet gehaald. Maar
om 17.00 uur kon het feest toch eindelijk beginnen met het eerste bandje. Bezoekers hebben kunnen
genieten van de vele Droevendaalse en een aantal niet-Droevendaalse bandjes en de diverse workshops.
Aan het begin van de avond kon iedereen zijn buikje vol eten van de heerlijke ratatouille van Fleur en
de bijgerechten van Food not Bombs. Later kwamen daar ook nog de hapjes van Zeezicht, loempia’s en
Friet bij. Er is ook zoveel drank verkocht, dat er een aantal keer bij gehaald moest worden. Bovendien
waren halverwege de nacht opeens de bonnen op: ook die zijn nog een keer extra bijgekopieerd. En
uiteraard was er ook weer een optreden van de politie: oeps, heel Bennekom heeft mee kunnen genieten!
Alle T-shirts waren binnen mum van tijd uitverkocht. Vooral de hemdjes waren erg populair. De
boxershorts deden het iets minder goed: er zijn er nog twee over (maat XL). Ook zijn er nog T-shirts
van 2002. Beide zijn nog tot eind december verkrijgbaar bij Anita (51): daarna verdwijnen ze weer in
de opslag.

Winst!

Door de onverwacht grote bezoekersaantallen is er dit jaar winst
gemaakt. Uiteraard is het streven elk jaar om quite te draaien,
en dit was ook niet de bedoeling. Als organisatiecommissie hebben
we besloten deze onverwachte meevaller op een nuttige manier
te besteden, zodat we er de komende Droevendaalfeesten ook
nog profijt van zullen hebben. Zo zullen we voor een deel van
het geld plastic bekers aanschaffen. Deze kunnen de glazen
vervangen die nu elk jaar gebruikt worden. Daarmee kan er
gemakkelijker een statiegeldsysteem ingevoerd worden, want
er waren dit jaar veel klachten over het feit dat de glazen niet
meer ingeleverd konden worden. Bovendien zal plastic het
glasschervenprobleem aanzienlijk verminderen. Als er dan nog
voldoende geld overblijft, zullen we ook nog plastic munten
aanschaffen. Deze zijn een stuk makkelijker in gebruik dan de
papieren vodjes die nu elk jaar gebruikt worden, en kunnen ook
makkelijker weer ingenomen en hergebruikt worden. Ook willen
we nog een kleine buffer overhouden, voor als er een jaar verlies
gedraaid wordt.
Fleur’s ratatouille vindt gretig aftrek tijdens het
Droeffeest. foto: Anita

Evaluatie

Uiteraard hebben we als commissie het Droevendaalfeest grondig geevalueerd. Dit heeft geresulteerd
in een eindverslag, wat tegelijkertijd een steun zal zijn voor de organisatie van volgend jaar. Zo hoeft
niet elk jaar het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Dit eindverslag is op te vragen bij Anita (51). Ook
hebben we nog briefjes verspreid onder barakken waarop alle Droevendalers hun commentaar konden
schrijven. Helaas heeft maar één persoon van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Mochten jullie toch
nog suggesties hebben, dan kun je deze uiteraard alsnog kwijt bij Anita (51). Deze kunnen nog toegevoegd
worden aan het eindverslag. Want het is natuurlijk wel een feest voor alle Droevendalers! En als het je
leuk lijkt om ook eens zo’n megafeest te organiseren, of als je denkt dat de organisatie het dit jaar
helemaal verkeerd heeft aangepakt: volgend jaar moet er natuurlijk weer een nieuw feest komen, dus
stap in de organisatie! Voor ons was het in ieder geval een ontzettend leuke en leerzame ervaring!
De Droevendaalfeestcommissie 2003: Joris, Anita, Babs, Fleur, Karen, Madeleen,
Manon, Mariska en Marjan
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Groene Stroom
Er lijkt eindelijk een einde te komen aan het slepende groene stroomverhaal. De SSHW
heeft jullie met brieven op de hoogte gebracht, en hier heb je nog een kort overzicht van de
gebeurtenissen van de afgelopen jaren.
Hoe zat het ook al weer

Bij de nieuwbouw van Droevendaal heeft de Droevendaalvergadering gekozen voor groene stroom in
plaats van de grijze stroom die de SSHW normaal levert. Omdat dit een huursverhoging met zich
meebracht, moest tachtig procent van de Droevendalers middels een handtekening dit plan steunen.
Dat is natuurlijk gebeurd, want wat moet een op duurzaam-bouwen-principes gebaseerd wooncomplex
zonder groene stroom! Er werd een contract voor twee jaar afgesloten met de NUON voor de levering
van die stroom. Na die twee jaar zou bekeken worden of de Droevendalers nog steeds achter deze
relatief dure stroom stonden. Maar helaas, daar is niets van terecht gekomen. De SSHW sloot voor
het jaar 2003 een contract af voor de levering van grijze stroom met Spark Energy. Omdat dit contract
werd afgesloten in landelijk verband met meerdere
woningbouwcooperaties, kon een gunstige prijs
(ingezonden mededeling)
geleverd worden. Hierbij zijn ze alleen totaal
voorbijgegaan aan de wens van Droevendaal om gebruik
te maken van groene stroom, en aan de afspraak om
deze wens te evalueren!

VACATURE

Handtekeningen en prijzen

Gelukkig duurde het contract met Spark maar een jaar,
en hebben uw burgemeesters de SSHW goed laten
weten dat dit geen goede manier van zaken is! Voor
2004 en verder wilden we dan ook weer groene stroom
hebben. Maar bij de SSHW sloeg wederom de twijfel
toe: willen die Droevendalers dat echt wel? Daarom
gaven ze ons de opdracht weer 80% van de
Droevendalers hun handtekening te laten zetten onder
dit plan. In de begeleidende brief die de SSHW naar
de Droevendalers stuurde, schreef zij: ‘Voor
Droevendaal lijkt bij Nuon een piektarief van 5,1
eurocent en een daltarief van 2 eurocent per kWh
haalbaar.’ Natuurlijk werd die 80% van de
handtekeningen binnengehaald. Maar toen die
handtekeningen geteld waren, was de energieprijs weer
gestegen. Daarom besloot de SSHW te wachten met
het afsluiten van een contract, in de hoop dat de prijzen
weer zouden dalen. Helaas, dat gebeurde niet. Op 11
december heeft de SSHW eindelijk het contract met
Nuon getekend. Het contract heeft een looptijd van 4
jaar. Hoewel de prijzen hoger zijn dan aangekondigd in
de brief, is het verschil met de grijze stroom die de
andere flats vanaf januari hebben minimaal (zie tabel).

Piek •/KWH Dal •/KWH
Greenstep tot 100.000kwh
0,061
0,0248
0,063
0,0268
Greenpower vanaf 100.000kwh
Grijze stroom flats per jan.
Stroom in 2003

0,0604
0,0454

0,0228
0,0222

Let op: deze prijzen zijn exclusief kosten voor het netbeheer,
meter- en ander diensten en exclusief de door de overheid
geheven REB en BTW.
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Algemene Informatie
De groengroep organiseert het onderhoud
van het algemeen groen op Droevendaal. Dat
doet zij samen met andere bewoners,
hoveniers en in overleg met de SSHW. De
groengroep heeft ook een zetel in het
Dagelijks Woon Bestuur (DWB) en is
hierdoor zeer betrokken bij andere zaken
die zich hier afspelen.
Op korte termijn komt er een plaats vrij in
de groengroep.

Wij bieden:
Wij bieden enkele keren per jaar
mogelijkheden om je organisatorische
kwaliteiten te kunnen trainen. Tevens kan
men natuurlijk ervaring krijgen in het
ecologisch onderhoud van een woongebied.
Daarnaast kunnen er mogelijkheden
gecreëerd worden om zeer veel nog
onbekende Droevendalers te leren kennen en
vele barakken van binnen te zien. Drie maal
per jaar is er een overleg met de SSHW,
hoveniers en een onafhankelijke adviseur.
Eventueel is er de mogelijkheid om zitting te
nemen in het Dagelijks Woon Bestuur (DWB)
Wij vragen:
Wij zijn op zoek naar personen die
geïnteresseerd zijn in het onderhoud van het
groen op Droef. Enige kennis over en inzicht
in het groenbeheer kan zeer van pas komen.
Het hebben sociale vaardigheden strekt tot
aanbeveling
Geïnteresseerden kunnen contact op nemen
met:
Joris (103) of Arnoud (33) of eventueel
andere DWB’ers.
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Het vernieuwde uitstroombeleid van de SSHW
Een aantal van onze oudere mede-Droevendalers zijn onlangs flink geschrokken: zei hebben
een brief gehad van de SSHW waarin een huuropzegging werd aangekondigd. Dit heeft te
maken met het feit dat de SSHW besloten heeft haar doelgroepenbeleid weer strenger te
handhaven. In dit stukje het hoe en waarom van dit beleid.
wie wel, wie niet?

Uiteindelijk wil de SSHW iedereen die langer dan
twee jaar is afgestudeerd of ouder is dan dertig
weghebben. Als je ouder bent dan dertig en nog
wel studeert, of als je aio bent, mag je wel blijven
wonen. Ook willen ze alleen huisvesting gaan
aanbieden aan studenten van de WUR en andere
onderwijsinstellingen binnen Wageningen:
studenten van andere universiteiten en HBO’s
vallen niet binnen de doelgroep. Dit laatste is vrij
makkelijk te omzeilen: je kunt je immers gratis
inschrijven bij de WUR als je al bij een andere
universiteit staat ingeschreven.

mee eens?

De Stichting Flat Overleg (SFO), de club van
bewonersvertegenwoordigers van alle SSHWcomplexen, is het met het beleid van de SSHW eens,
hoewel ze vinden dat het veel te snel uitgevoerd
wordt, en dat bewoners ruim de tijd moeten krijgen
om een andere woning te zoeken. Als burgemeester
van Droevendaal echter vinden wij dat we ook op
moeten komen voor de belangen van de oudere
huurders. Wij zijn het dan ook niet eens met de
SSHW, temeer daar veel baraksgenoten van deze
‘oudjes’ ook niet willen dat zij weggaan. Uiteindelijk
gaat het ten slotte om zo’n klein aantal dat de
kamernood niet significant zal verminderen als zij
weg zijn.

Moet jij ook je kamer uit?
kamernood verlichten?

Met dit strenge beleid wil de SSHW de kamernood
tegengaan, die nu serieuze vormen begint aan te
nemen. Een rondje langs alle barakken leerde dat
maar ongeveer tien Droevendalers wel zo’n brief
hebben gekregen en niet weg willen. Niet echt een
aantal dat significant de kamernood zou verlichten
dus. De redenen dat deze mensen niet wegwillen
zijn het unieke karakter van het wonen op
Droevendaal
en
het
gebrek
aan
doorstroommogelijkheden. Bij de Woningstichting
moet je zeker vier, vijf jaar ingeschreven staan
om kans te maken op een flatje, en dat is natuurlijk
niet voor elke droevendaler een geschikt
alternatief. Een woning kopen is ook erg duur en
dus niet altijd een optie.

dit beleid en de wet

Volgens een huurechtadvocaat die we geraadpleegd
hebben, mag het officieel niet wat de SSHW doet.
Het hangt echter van de lokale kantonrechter af,
of die gevoelig is voor argumenten van de
verhuurder. Om erachter te komen wat de
kantonrechter in Wageningen daarvan vindt, zal er
dus een proces aangespannen moeten worden. Aan
de andere kant is de Tweede kamer nu een wet aan
het voorbereiden die het uitzetten van
afgestudeerden mogelijk maakt. Dat is echter van
later zorg: eerst willen we jouw mening over dit
onderwerp! Het zal dan ook besproken worden
tijdens de volgende Droevendaalvergadering. Als
jullie het met ons eens zijn, zullen we bij de SSHW
een uitzonderingspositie voor Droevendaal
proberen te regelen. Voor meer informatie, vragen
en opmerkingen over dit onderwerp kun je terecht
bij Anita (51).

Afsluiter van het Droeffeest:
Dr. Everheart, hier tijdens een
live radio-optreden op het 5
meiplein tijdens de AID. Foto:
Anita
Droevendalia no. 58 (januari 2004)
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Auto’s op Droef

Ongeveer een jaar geleden is er een discussieavond geweest over auto’s op Droef. Er is toen gesproken
over het parkeren van auto’s op het terrein. Er waren veel argumenten voor en tegen. Een van de
argumenten voor was dat er vaak niet voldoende ruimte op het terrein is. Er waren veel mensen die
deze gedachte deelden. Toch beloofden de autobezitters die daar waren dat ze beter hun best zouden
doen hun auto op het parkeerterrein te parkeren, alleen in geval van nood zou de auto nog op het
terrein worden geparkeerd. Tegelijkertijd zouden de burgemeesters hun best doen om meer
parkeerplaatsen te regelen, bij voorkeur voor op het terrein. Hoewel op bijna elke Droefvergadering
opnieuw gestemd wordt over het openstellen van de parkeerplaatsen bij 37 is men hier over het
algemeen niet vóór omdat dit te veel autoverkeer over het terrein tot gevolg zou hebben.
De burgemeesters werken nog steeds aan meer parkeerruimte. Ze proberen de SSHW te bewegen
het stuk grond te kopen dat in de houtwal aan de westzijde ligt. Het is het stuk waar nu al vaak
geparkeerd wordt, maar dat nog niet als parkeerplaats in ingericht. De onderhandelingen tussen
gemeente en SSHW zijn al meerdere keren vastgelopen op een te hoge vraagprijs. Toch zijn ze weer
verder gegaan.
We hopen dat er nu wel overeenstemming gehaald wordt. Na aankoop zullen de parkeerplaatsen worden
ingericht, waardoor de parkeerplaatsen efficiënter te gebruiken zijn.
Het parkeren in de berm heeft fysieke gevolgen. Dit is over het algemeen wel bekend. Door het
parkeren in de berm wordt de berm beschadigd bij het wegrijden. Of de berm aan de andere kant van
de weg wordt beschadigd omdat er een auto aan de andere kant langs wil. Dit heeft effect op de
vegetatie: op plaatsen waar regelmatig door de berm wordt gereden is een tredvegetatie waar te
nemen. Dit is een vegetatie die groeit op plekken waar de bodem verdicht is. Een veel voorkomende
soort is hier de grote weegbree (Plantago major). Veel mensen zien in plaats van deze tredvegetatie
liever meer bloemen in de berm. Een verdichte bodem blijft zeer lange tijd verdicht. Een tredvegetatie
kan zich hierdoor dus langere tijd handhaven. Dit beperkt de mogelijkheden voor andere soorten om
zich te ontwikkelen. Ook kan regenwater moeilijker de bodem inzakken, waardoor de
afvoermogelijkheden in de bodem beperkt worden. En dit heeft plasvorming tot gevolg.
Bij een wat intensiever verkeer in de berm kunnen de effecten heviger zijn. Een duidelijk voorbeeld
hiervan is te zien in de berm tussen 55 en 53. De berm is hier vlak langs de weg diep uitgesleten.
Ondanks dat hier grind is gestort, is het nu ook aan het aanliggende wegdek te zien. Hier zijn duidelijk
scheuren in waar te nemen. Uitgesleten bermen ondermijnen dus ook de fundering van de weg.

Naast dat tredvegetaties en uitgesleten bermen voor het oog minder aantrekkelijk lijken wonen we
ook nog steeds op Droevendaal. We wonen op een ecologisch beheerd complex. Een belangrijke
voorwaarde voor de nieuwbouw van Droef was dat deze ecologisch zou zijn. En dat ook bij het
groenbeheer hiermee ook rekening zou worden gehouden.
Om een terrein als Droef ecologisch interessant te houden is een grote variatie in soorten van belang.
Activiteiten die deze soortenvariatie bedreigen zijn dus niet gewenst. Iedereen die op Droef woont
heeft hier zelf voor gekozen. Dus heeft iedereen ook gekozen om op een ecologisch complex te wonen.
Dat betekent dus ook dat iedereen ervoor heeft gekozen ecologisch verantwoord om te gaan met het
groen.
Naast de parkeerperikelen komt het de laatste tijd regelmatig voor dat er redelijk hard gereden
wordt. Aan het begin van het terrein is duidelijk aangegeven dat 30 de maximumsnelheid is. Te hard
rijden heeft weinig zin. Voor de bochten zul je toch moeten remmen en je gebruikt meer brandstof.
Verder is Droevendaal niet zo groot, dus de mogelijke tijdwinst die je krijgt als je harder rijdt is klein.
Een ander punt is veiligheid voor mens en dier. Door hard te rijden wordt het risico dat je iemand of
bijvoorbeeld een kat aanrijd groter. Daarnaast wordt er ook meer geluid geproduceerd. Waar mensen
last van kunnen hebben.
Ik ben er niet van overtuigd dat mensen door dit stuk te lezen hun gedrag gaan veranderen. Maar
aangezien we hier met z’n 198-en wonen kunnen we misschien wel proberen rekening met elkaar te
houden.
Namens het DWB, Arnoud
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Bijkletsen met de Algemene Baraksvoorzitter
Hallo lieve Droevendalers!! Het gaat goed met de
Algemene Barak (AB), en met de Algemene Baraks
Commissie (ABC)!! Even voor de nieuwkomers: de
AB is de barak die tegenover de brievenbussen
staat en waar via de vereniging 77a, waar elk
droevendaler automatisch lid van is, gebruik van
gemaakt kan worden. De ABC is een verzameling
van het bestuur van vereniging 77a met een aantal
andere enthousiastelingen die er samen voor
zorgen dat je de barak kunt gebruiken of afhuren,
en die zelf ook dingen organiseren als borrels/
lounges/filmavonden/spelletjesmiddagen/etc.

Aankleding

We zijn al een tijdje hard aan de slag, en de barak
gaat er dan ook mooier en mooier uitzien. Het
gebruik en verhuur van de AB gaat ook steeds
soepeler, op een paar dubbelboekingen na ;-). Er
is onder andere een nieuwe opbergkast gebouwd
door onze klusafdeling met hulp van Bas (31). Hier
zijn we erg blij mee, want nu kunnen we het archief
van Droevendaal, wat nu nog op verschillende
plekken rondslingert, een vaste plek geven waar
iedereen in overleg bij kan. Verder zijn we
dolgelukkig met onze prachtig geverfde muur, met
grote dank aan Ineke (95) en Anne (37). En we
hebben een paar van de bioscoopstoelen gekregen
van de oude Movie-W, en een prachtige kast van
35 en..mooie nieuwe gordijnen met dank aan Paul
(31) en…en…En zo klussen en krijgen en regelen
we lustig door, en het wordt zowaar nog een echt
gezellig in de eens zo kale en lege ruimte…

Commissie

De commissie loopt ook op rolletjes. Let ook op
onze prachtige T-shirts!! Er zijn een paar
verschuivingen van functies en er zijn weer nieuwe
mensen bij, waarover verderop meer. Ik gebruik
dit plekje in de droevendalia even om Patricia (71)
nogmaals hartelijk te bedanken voor haar
penningmeesterlijke bijdragen aan de ABC. Zij is
gestopt omdat ze zoveel tijd in de trein
doorbrengt voor haar nieuwe werk dat zij tot haar
spijt geen tijd meer heeft voor onze gezellige
vergaderingen. Haar plek is ondertussen
overgenomen door Lisette (105). Ook nieuw zijn
Jeroen (105) en Ieme (ondertussen verhuisd naar
69). Ieme heeft de secretarisfunctie van Fleur
(ondertussen verhuisd naar 47) overgenomen.
Fleur is nu de officieele agenda-beheerder. Als je
een dag of avond wil bespreken moet je even bij
haar langs gaan om te kijken of die nog vrij is. Ook
wil ik hierbij alvast Merijn (69) uitzwaaien. Merijn
is nog wel bij ons, maar gaat naar het buitenland
en dus uit de commissie binnenkort. VEEL
veranderingen!!
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Axi

En er is nog meer!! We zijn zo voltallig, maar we
willen nog meer mensen bij onze activiteiten
betrekken!! Dus, we hebben iets bedacht: we zijn
opgesplitst! Voorheen deden we alles bij elkaar,
zowel de bestuurlijke regeldingen als het zelf
organiseren van activiteiten. Dit werd ondertussen
een beetje te druk, zowel vergadermateriaal als
hoeveelheid mensen, dus hierbij introduceer ik met
grote trots: de ABC-AXI!!! Deze AXI heeft de taak
om alle leuke avonden en middagen te organiseren
zonder zich te hoeven bemoeien met administratieve
rompslomp en kan met zoveel mensen als er
geintereseerd zijn om eens of vaker iets te doen
uitgebreid worden!! Ook hierover verderop in deze
Droevendalia meer. Goed, ik geloof dat ik
ondertussen iedereen wel weer bijgekletst heb, lees
voor verdere details over de ontwikkelingen vooral
verder. En iedereen die met ons mee wil doen, of
zelf iets voor anderen wil organiseren, klop vooral
bij ons (of bij Fleur dan, in de meeste gevallen…)
aan!!
Groetjes van Willeke (103).

A
B
C

New
Ieme

Ik ben Ieme, 20 jaar en kom
oorspronkelijk uit Zwolle. Ik ben
2.03m, dus dat mag je nooit meer
vragen! Ik ben net begonnen met mijn
studie Biologie en woon sindsdien al op
Droef. Eerst onderhuur op 91 en nu
woon ik op Divine-69.
Binnen de ABC ben ik secretaris.
Samen met Lisette ben ik ook
‘voorzitter’ van de ABC-AXI die de
feesten/activiteiten organiseert. (Nu
volgt sluikreclame) Dus als het je leuk
lijkt om af en toe eens een leuk feest
of iets anders te organiseren kun je
altijd even langskomen.
Tot nu toe doe ik nog geen andere
dingen op Droef, maar wie weet komt
dat nog. Je zult me ongetwijfeld wel
eens tegenkomen!
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Jeroen

Hoi, ik ben Jeroen en nieuw op Droef (105) maar ook weer
niet zó nieuw want de nogal sterke Cubaanse drankjes bij het
Droeffeest werden tussen percussiesessies door geschonken
door yours truly.
Ben terug uit het westelijk halfrond, waar ik als nieuwsierig
Hollands aagje een tijdlang heb gewerkt in
achterstandsscholen in de Bronx, Brooklyn, Queens en
Manhattan. Daarnaast ook plaatjes gemaakt; acid-jazz cd
Diplomatic Immunity en salsa project Mata Buena (“Goede
Plant”), nu vrij verkrijgbaar op WESP na 1 maart, als ik terug
ben uit Ecuador en m’n computer hier weer aan staat.
Ik doe in Wageningen het MAKS programma wat me hopelijk
meer inzicht zal geven in het identificeren van win-win
situaties in de wereld, waarvan er volgens mij genoeg van zijn!
Verder organiseer ik met mede-droevendalers de
“Drouvenlounge” avonden. Peace!
Jeromekruft@yahoo.com

Lisette

Recruits

Hallo! Ik ben Lisette, 20 jaar en eerstejaars student
Internationale Ontwikkelingsstudies. Ik woon alweer bijna
een half jaartje op Droef, als heuse Snol in het Bosch op
105. Samen met mijn superkat, die bekend staat als (Dikke)
Daan, vermaak ik me prima hier in Wageningen. In mijn vrije
tijd werk ik hard in hotels en molens en ben ik vooral
sportief bezig in de vorm van voetbal (etc). Daarnaast heb ik
er een hobby van gemaakt om zoveel mogelijk Sinterklazen
de hand te schudden (gelukzaligheid na een geslaagde
poging: zie foto). Naast mijn eigen financiele administratie
en die van mijn barak houd ik me ook nog eens bezig met het
geld van de ABC. Tot zover deze kennismaking met de
nieuwe penningmeesteres. Adios op Droef!
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Stand van Zaken Parkeerplaatsen

Nog steeds auto’s op het terrein, nog steeds parkeerplekken die beter benut zouden kunnen worden
nog steeds een hoop frustratie. Overleg tussen de gemeente en de SSHW kan blijkbaar jaren duren
en als de Woningstichting dan ook mee gaat doen duurt het helemaal eeuwen. Sinds het begin van ons
droefburgemeesterschap zijn Anita en ik bezig met het auto- en parkeerprobleem. Het aantal
parkeerplekken is krap en er zeker in hoogtijuren is er gebrek aan parkeerruimte. Naast een zeer
klein aantal notoire foutparkeerders staan er vooral auto’s van bezoekers in de berm. Daarom hebben
we een niet-parkerenbord aangevraagd, zodat we in ieder geval de bezoekers uit de berm kunnen
weren. Daarnaast willen we dat de SSHW de parkeerplaats van de gemeente die tegen het oude
woonwagenkamp aanligt, aankoopt en het hele terrein efficienter inricht zodat daar meer autos dan nu
kunnen parkeren. De SSHW is echter al jaren met de gemeente over de prijs van die grond aan het
bakkeleien. Deze zomer besloot de SSHW de grond dan maar niet te kopen, waarna de gemeente
aanbood om samen met de Woningstichting en de SSHW over de eigendomsdituatie voor terrein rondom
droef te gaan praten. Een soort landjeruil zeg maar. Dit overleg is inmiddels geweest mar het rapport
is, hoe verwonderlijk, nog niet af. Tot die tijd wil de SSHW hier niets doen, behalve de parkeerplaatsen
halverwege het terrein open gooien. Dit gaat tegen het besluit van de Droevendaalvergadering in en
dus gaan wij daar niet mee akkoord. Tot de tijd dat we meer parkeerruimte hebben en erna ook
trouwens, hoop ik dat mensen respect voor elkaar blijven hebben en geen dingen van andere mensen
gaan beschadigen en andersom dat autobezitters hun auto zoveel mogelijk uit de berm houden en
vooraan neerzetten. Lopen is goed voor je!

(Geluids-)normen en (dB-)waarden

Hoewel het seizoen van de (buiten-)feestjes inmiddels weer voorbij willen we
toch nog even wat zaken hierover onder de aandacht brengen omdat de
afgelopen zomer een aantal keren gebleken is dat feestjes behalve voor een
hoop lol ook voor een hoop ergernis kunnen zorgen. Een aantal malen werden
mensen – soms zelfs onverwacht – geconfronteerd met feestjes waarbij tot
diep in de nacht hard muziek werd gedraaid of gemaakt. Hieruit volgen bijna
direct twee belangrijkste zaken om te regelen als je een feestje geeft:
·
waarschuw je buren! Zij die (op dat moment) echt niet tegen herrie
kunnen kunnen dan tijdig besluiten om oordopjes te kopen of het terrein te ontvluchten;
·
hoe later op de avond (lees: hoe dieper in de nacht) hoe zachter de muziek! Zorg er voor dat de
muziek in de late uurtjes zachter wordt gezet of naar binnen wordt verplaatst en organiseer
een unplugged-set voor instrument-spelende feestgangers.
We hopen dat jullie deze punten in gedachten willen houden voor het volgende seizoen!
Veel feestplezier toegewenst,
Het DWB
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Videobanden van Droevendaal

wie heeft er nog vidoebanden met Droevendaalse perikelen erop? Ik ben op zoek naar ALLES, maar
dan ook ALLEs, wat van Droevendaal is vastgelegd op videoband, om het allemaal achterelkaar te
zetten voor het archief en een leuke filmavond. heb je banden met droef erop, laat dat dan even weten
aan Manon (39).

Servicekosten

Om een heel lang verhaal kort te maken: de SSHW is niet van plan om de verdwenen energiekosten van
Droevendaal van 2001 voor haar rekening te nemen. Zoals sommigen van jullie weten, is er in 2001 een
aanzienelijk deel van de stroom van onverklaarbare afkomst. Hierover zijn talloze discussies bij de
SSHW met verschillende mensen gevoerd, en zijn al onze standpunten op tafel gelegd. Desondanks
blijft de SSHW van mening dat de huurders de verdwenen stroom moeten betalen, hoewel het zeer
onwaarschijnlijk is dat wij die stroom ook verbruikt hebben. Het enige wat we nu nog kunnen doen is
bezwaar maken bij de Woonbond. Dit moet gebeuren door een individuele huurder en kan dus niet door
het DWB gedaan worden. Vraag is of er iemand is die dit op zich wil nemen, aangezien er niemand in het
woonbestuur zit die dit wil doen omdat zo’n procedure aardig lang kan duren. Wil je dit op je nemen,
neem dan contact met het woonbestuur op (je hoeft daarvoor niet gedurende het verloop van de
procedure op Droevendaal te blijven wonen).

AB: “toen en nu”

De zomer op Droevendaal beleef je buiten en dat was dan ook een van de redenen dat de algemene
barak niet bruisde van de activiteiten de laatste maanden. Een andere reden was dat veel AB-activo’s
zich met het droeffeest bezig hielden. Dat is nu voorbij, net als de zomer (zucht..). Tijd voor gezellige
herfst en tegen de tijd dat dit al maanden geleden geschreven stukje dan echt ingeleverd moet
worden, nu al weer winteravonden in de AB dus. Enkele leuke activiteiten die plaatsvonden: de spel- en
taartmiddagen, de 1001-filmnacht, en de catanmiddag zullen zeker terugkomen. Ook de Lounge avonden
met live muziek, muzikanten welkom, zullen blijven en vaker dan nu plaatsvinden Het benefietfeestje
van Sjoerd en Madeleen van 93 was ook een groot succes en zal binnekort herhaald worden. Zodra
LOTR-Return of the King als extended versie is uitgekomen kun je hem in de AB komen bewonderen.
Het oud en nieuw feestje was ook erg geslaagd. Lekker met veel bekenden het nieuwe jaar ingaan en
erna door met mijn verjaardag, was gaaf mensen! Naast feestjes, spelletjesmiddagen en kroeg/
filmavondjes willen we meer workshopachtige activiteiten gaan organiseren, zoals batikken, glaskunst,
naaimiddagen en djembeworkshops. Hulp ideeen en mensen die workshops willen geven zijn van harte
welkom. Daarnaast hebben we nu een hele mooie tafelvoetbaltafel en wil ik een tafelvoetbalpyramideladder opzetten.
Je kunt dan als team
andere teams uitdagen en
een trap op de ladder
stijgen na een overwinning,
binnenkort de eerste
avond! Een ruilweekendje
of een weggeeftafel in de
AB komt er ook aan! Heb je
zelf een leuk idee dan kan
dat ook, kom eens langs bij
een van ons. De AB staat
nog in de kinderschoenen en
er zijn veel dingen te doen,
te verbeteren of te maken,
dus als je zin hebt om een
keer te klussen,kom dan
langs op een van onze
klusdagjes! Manon (39)
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Buitenlanders op Droef?

Hoewel de internationale studentenaantallen stijgen, is Droevendaal nog bijna helemaal buitenlandervrij. Er is namelijk een vast aantal kamers gereserveerd voor deze groep, en die kamers zijn allemaal
gemeubileerd. Omdat we op Droevendaal een cooptatiesysteem kennen, wijst de SSHW geen
droevendaalkamers aan buitenlandse studenten toe. Zij kunnen alleen in onderhuur op Droevendaal
wonen (Belgen lijken hierop een uitzondering te zijn). Dit terwijl er best belangstelling voor Droevendaal
bestaat onder buitenlandse studenten. Tijdens het Droeffeest bijvoorbeeld zijn zij in groten getale
mee komen feesten en veel barakken hebben aangegeven best een buitenlandse student als
medebewoner te willen. Een vaste buitenlanderkamer op een barak, zoals flatafdelingen ook hebben,
is moeilijk in verband met het cooptatiesysteem. Daarom heeft de droevendaalvergadering ooit besloten
dat buitenlandse studenten gewoon moeten kunnen meedraaien in dat cooptatiesysteem. Dat betekent
dat deze studenten, als ze in Wageningen komen wonen, eerst een andere kamer toegewezen krijgen,
maar daarna wel op Droevendaal kunnen hospiteren. Helaas is dit besluit door de tand des tijds enigszins
vergeten, en worden kamers niet meer toegewezen aan buitenlandse studenten. Dat gaan we nu weer
terugdraaien, tenzij de droevendaalvergadering het daar absoluut niet mee eens is! De vraag is, of
buitenlandse studenten bij de Nederlanse studenten op de wachtlijst moeten staan, of een andere
wachtlijst krijgen. Een aparte wachtlijst is misschien niet helemaal eerlijk, maar omdat het normaal
wel ongeveer een half jaar duurt voordat je een droefkamer krijgt, zullen veel buitenlandse studenten
toch nog buiten de boot vallen. Zij blijven immers meestal niet zo heel lang in Wageningen! Meer
informatie en reacties zijn welkom bij Anita (51).

Recept van de Koffiebarak
Voor de barakken die nog kerstdiner gaan houden. Of er geen genoeg van kunnen krijgen.
Lees het recept eerst door, je moet namelijk af en toe een paar uur wachten.

Mokkafudge
Voor het glazuur:
175 gram pure chocola van de koffiebarak
50 gr ongezouten boter
150 ml dubbel sterke espresso gezet met
de espresso koffie van de koffiebarak
1 theelepel vanille essence
300 gram poedersuiker
Smelt de chocola en de boter, laat het iets
afkoelen en roer de koffie, vanille en de
poedersuiker erdoor.
Koel het 3 uur af.
Zet de oven vast aan op 180 graden.

Voor de fudge
2 theelepels bakpoeder
300 gram bloem
1 theelepel vanille essence
3 eieren, gesplitst
125 ml melk
4 eetlepels instantkoffie
280 gram basterdsuiker
85 gram zachte ongezouten boter
85 gram pure chocola van de koffiebarak
125 ml zure room

Meng de bloem en het bakpoeder.
Roer de vanille essence en de eierdooiers.
Verwarm de melk in een steelpannetje en roer de instantkoffie erdoor. Laat het afkoelen.
Roer 200 gram suiker door de boter en voeg het eierdooiermengsel toe.
Smelt de chocola en voeg het toe.
Meng dan de bloem erdoor, dan de afgekoelde koffie/melk en de zure room.
Sla de eiwitten stijf (in een vetvrije kom!) en roer de rest van de suiker er door.
Spatel voorzichtig het eiwit door de rest van het mengsel en stort het in een vorm.
Bak dit in 30 minuten gaar.
Laat dit goed afkoelen en snijd het dan in 4 lagen.
Besmeer elke laag met een lekkere laag glazuur en stapel het weer op.
Zorg dat je genoeg glazuur over hebt om de buitenkant helemaal in te smeren.
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Van de Groengroep

De meeste groene blaadjes zijn verkleurd of gevallen, maar de groengroep
fotosynthetiseert nog steeds. Zoals jullie vast wel gemerkt hebben is het dit jaar nogal
droog geweest. Veel net aangeplante bomen en struiken hadden het zwaar of hebben dit
niet overleefd. Zo ook twee van de vier aangeplante elzen op het grasveld. Deze worden
vervangen. Bomen en struiken die er al langer staan zullen normaal gesproken een droog
jaar wel moeten kunnen overleven. Laten we voor de planten hopen dat het volgend jaar
iets meer gaat regenen.

Herziening groenplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan een evaluatie van het groenplan. Het groenplan is
nu vier jaar in gebruik wat een goed moment is om het te herzien. Mensen die hierover
nog belangrijke punten kwijt willen kunnen zich melden bij Joris of Arnoud. Een effect
van het nieuwe groenplan is dat er ook een nieuwe offerte gaat komen. Waarschijnlijk
gaan de kosten voor het groenbeheer niet zeer sterk stijgen. Een punt dat duidelijk
meer geld gaat kosten is het onderhoud van de algemene tegelpaden (zoals die langs het
grasveld). Hier liggen op een aantal plaatsen tegels los, doordat de wortels van de wilgen
de tegels omhoogdrukken. Het herstellen kost veel tijd.

Werkzaamheden

Aangezien de winter er aan komt is het weer tijd om de wilgen te knotten. De helft van
de wilgen zal deze winter gedaan worden, de andere helft de volgende winter (zie oproepje
elders in deze Droevendalia). Verder zal er ook onderhoud plaatsvinden aan bomen en
struiken die langs de weg of langs de paden staan. Dit om voldoende hoogte en breedte
op de weg te kunnen garanderen. Tevens zal er, waarschijnlijk in februari, weer gewerkt
worden in houtwallen ergens op het terrein. Een ander idee dat er nog ligt is het planten
van elzen langs het terrein van de biologische proefboerderij van de universiteit aan de
noordzijde van het terrein. In de eerste plannen wilde de universiteit hier ook elzen
planten. Hier bleek echter geen geld voor gereserveerd. Het idee van ons is om dit
alsnog te doen. Het gaat uiteraard alleen door als er voldoende animo is. Op een aantal
plaatsen in de berm zijn kastanjehouten palen gezet om de mogelijkheden tot parkeren
in de berm te beperken.

Vacature

We zijn op zoek naar een nieuw
persoon voor de groengroep.
Mensen die zich hiervoor
geroepen voelen kunnen zich
melden bij Joris of Arnoud. Ook
als je iemand anders weet die het
misschien zou kunnen en willen
horen we dat graag. Ook voor
vragen,
suggesties
en
opmerkingen over het groen op
Droevendaal kun je bij ons
terecht.
Groeten van de Groengroep

Waar is er het Dagelijks Woonbestuur mee bezig?
Wanneer moeten de kippen weer vast?
Zijn er aktiviteiten van de Groengroep?
Wat is er te doen in de Algemene Barak?

? ? ? ? ?

Op al deze vragen en meer kun je antwoord krijgen via de
nieuwe
Droevendaal mailing lijst. Aanmelden is simpel:
stuur een mailtje naar

droevendaal-subscribe@yahoogroups.com

en je blijft op de hoogte!
Meer informatie bij burgemeester Anita (51) of iemand
anders van het DWB.

Joris (103) en Arnoud (33)
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Grandioze Groenten van de Goudsbloem
Sinds begin november levert de Goudsbloem groente- en fruitpakketten op Droef.
De 13 barakken die meedoen zijn allen enthousiast. Je krijgt niet alleen biologische
groenten rechtstreeks van de teler of van een netwerk van telers, waardoor ook de
kostprijs betrekkelijk laag blijft. Veel barakken vinden het ook een groot voordeel
dat er voortdurend groenten in huis zijn, zodat je niet voor elk maaltijdje naar de
winkel moet.
Wie?

De Goudsbloem is een biologische tuinderij van 8 hectare in Buren in de Betuwe. Centraal in hun
bedrijfsvoering en in de samenstelling van het pakket staat een streven naar ecologische, economische
en sociale duurzaamheid. In de volgende Droevendalia zal de Goudsbloem zichzelf voorstellen en de
keuzes die zij maken in hun teelten en samenstelling van het pakket uit de doeken doen.
In tegenstelling tot Odin zijn de groenten afkomstig van een relatief kleine teler als de Goudsbloem
en van een informeel netwerk van allerhande kleinere ekotelers in Nederland. Enkel in de winter worden
er ook groenten aangevoerd van buiten Nederland. Dit omdat het ecologischer verantwoorder is dan
bijvoorbeeld groeten uit gestookte kassen in Nederland. Desgewenst echter kan je een 100% Hollands
winterpakket bestellen, ook voor de Goudsbloemers een uitdaging.

Wat?

Dertien barakken zijn tevreden en er kunnen nog altijd nieuwe barakken zich aanmelden. Er bestaan 5
groottes van pakketten waarbij die van 7,50 en 9,75 euro het populairste zijn op Droef, goed voor 3
tot 5 keer koken. Een greep wat er de laatste weken in het pakket zat: winterpeen, chinese kool, prei,
winterpostelein, rode ui, broccoli, veldsla, spitskool, witloof, knoflook, koolrabi, bleekselder, romanesco,
bloemkool, andijvie, paksoy,... Lekkere dingen allemaal die niet zelden tot nieuwe kookervaringen leiden!
Aanmelden kan je doen door bij Koen (105) langs te gaan of even de website van de Goudsbloem te
bezoeken en je op te geven: www.buren.biz/goudsbloem. De Goudsbloem levert ook extra bestellingen
aardappelen, uien, champi’s en ook fruitpakketten.

Hoe?

De Goudsbloem levert de bestelling op donderdagavond op 103 en een van de knappe 103D jongens
komt ze dan aan de deur brengen! Je hoeft er dus niks voor te doen, enkel een keer per maand het geld
overschrijven en je kookkunsten de vrije loop laten gaan. Recepten kan je steeds vinden bij de concurrent
www.odin.nl of op www.droevendaal.nl waar succesrecepten altijd welkom zijn!
Oh ja, proefabonnementen voor 4 weken zijn mogelijk. En je kan je abonnement voor een of meerdere
weken stilleggen zo gewenst. Voor de zomerperiode is het een idee dat we het inzaaien van de tuintjes
op Droef afstellen op wat de Goudsbloem in haar teeltplan heeft opgenomen. Kwestie dat de Goudsbloem
verzekerd is van afname en dat je toch niet heel de zomer hetzelfde vreet! Hierover hoor je binnenkort
meer bij de zaadlijst.
Meer info op 31-33-35-43-47-51-69-93-95-101-103-105-107. Alle info bij Koen (105, koen@jnm.be).
Doen!

Willem (55) en ex-Droevendaler
Rowan spuwen vuur tijdens het
Droevendaalfeest. Foto: Anita (51)
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20

Notulen droefvergadering woensdag 21 mei 2003 20:30
Voorzitter: Manon(39)
Aanwezig: de huismeester
Roos(47), Lidewij(33), Arnoud(33), Joris(103), Hester(101), Danielle(91), Ronald(79), Chris(35),
Koen(71), Marian(71), Maarten(107) , Mirjam(61), Anika(61), Evert(87), Patricia(71), Willeke(103),
Jelle(103), Karin(35), Fransel(107), Merijn(69), Eva(95), Onno(43), Menno(81), Bart(81), Alex(61),
Frank(53), Luc(37)

1. Manon opent de vergadering
2. Zijn er aanmerkingen op de agenda? Nee
3. Mededelingen

melkkar is weg, vanwege financiele problemen
Willeke en chris zijn droevendalers van het jaar, het was een zeer geslaagde actie, dus vanaf nu elk
jaar schoonmaakactie en een leuk weekend.

4. puntjes van de huismeester

hm: niet tevreden over de schoonmaakactie
M: zelfde dag was er een actie in a’dam, we hebben slechts de bermen opgeruimd,zoals plan
Hm: alle zoldertjes worden aan de zijkant gebruikt, kan niet! Sommige zijn al doorgezakt, de balken
zijn niet stevig genoeg.

5. Woonwagenkamp

Arnoud:
Er is overleg geweest tussen de woonwagenbewoners en 65+69, er wordt geen bezwaar
aangetekend, er komt een haag, nu is de lente al te ver gevorderd dus de haag komt er in oktober pas.
M:
Ook klachten van het kamp dat er mensen over hun terrein liepen , niet meer doen dus!

6. De Algemene Barak

Willeke: Er is vanaf nu een vast bestuur nl.
Patrica(71) penningmeesteres
Fleur(31) secretaresse
Maarten(107) klusjesman
Merijn(69) feesten
Manon(39) ideeenspuier
Willeke(103) voorzitter
Alles wat het ABC doet staat in de droevendalia.
Contracten; de ab staat ingeschreven bij de kamer van koophandel dus het bestuur is verantwoordelijk,
er zijn twee verschillende contracten, eenmalig en halfjaarlijks, er is nu maar een vaste avond per
week, dus als iemand iets leuks weet?! Vragen? Nee
Alles staat op www.droevendaal.nl en je kunt de leden van het bestuur altijd aanspreken
Huishoudelijk regelement; altijd ter inzage bij Willeke. Vragen? Nee
Begroting; Patricia legt het uit. Vragen?
Menno: kopje ‘winst’ misschien anders noemen? Is gevoelsmatig raar, misschien eigen vermogen of
vastgoed? En een splits tussen de begroting en de balans aanbrengen (staat al in de droevendalia)
Droefkwartje; de SSHW houdt pp 0,25 cent per maand in van het schoonmaakgeld, met vaste opbrengst
heeft de ab meer zekerheid en kunnen ze structurelere plannen maken (in tegenstelling tot giften)
Fransel; mogen wij dit beslissen?
Evert vindt het een goed plan!
Het moet via de SSHW geregeld, ze weet al van de plannen, op dit moment is nieman ertegen, dus we
gaan ervoor!
Komende plannen; 1 juni is droefeten
op zondagmiddagen worden eens per maand spelletjes en poezie etc. georganiseerd.
Vrijdagavonden idem.
Er zijn veel klusplannen(isolatie, opberghok), Ineke en Anne hebben al een muur van de ab geverfd,
prachtig!
Hm: Het opberghok had van te voren overlegd moeten worden bv. over brandveiligheid, hier zal
binnenkort iemand naar komen kijken.
Marian: Er staat niets over de geluidssterkte in het contract.
Vragen? Nee
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7. Groene stroom;

Het is heel onduidelijk. Gelukkig is ons contract met NUON niet opzegbaar geweest voor Spark, Spark
heeft het wel overgenomen waardoor we na het aflopen van het NUONcontract geen eigen
groenestroomleverancier konden kiezen. We zijn nu in gesprek met de sshw voor compensatie 11
maanden grijze stroom en voor een nieuwe leverancier als contract Spark afloopt. SSHW heeft bij
verschilllende energiebedrijven offertes aangevraagd maar er heerst erg veel onzekerheid op
energiemarkt agv kabinetsbeleid en middenoosten. nuon heeft een bod gedaan, maar dat is veel te
hoog, en er komt een nieuw bod van hun. SSHW heeft ook geprekken met Woonenergie gehad, maar
die wil pas in zomervakantie offertes geven. SSHW wil daar op wachten. De SSHW zit waarschijnlijk
ook aan de NUON vast omdat er een contract met hun is aangegaan voor 10%groenestroom regeling.
SSHW kijkt of ze er onderuit kunnen maar dat wordt erg moeilijk. Vandaar dat ze dan voor kleine
complexen, die nu ook niet onder Spark vallen, een contract met NUON regelen.Vanaf januari 2004
kunnen we of mee met de SSHW of een eigen groenestroomleverancier regelen. Dit is heel lastig, er
moeten dan binnen 5 dagen 80% van de handtekeningen zijn opgehaald.
Menno en Danielle: maar we hebben toch nooit gezegd dat we geen groene stroom meer wilden? heel
raar (zoals de internetverbinding)
M: het is lastig omdat we op het moment het prijsniveau van de groene stroom nog niet weten, en we
willen ook inspraak in waar de groene stroom vandaan komt(liefst NUON)
De sshw wil ons telkens opnieuw laten tekenen omdat er steeds nieuwe bewoners wonen, het zou beter
zijn als we moesten tekenen als we het niet meer wilden.
We hebben nu 11 maanden grijze stroom, maar iedereen vind het een goede eis dat dan als compensatie
de door ons gemiste groene stroom naar kleine complexen gaat.

8. Droevendaal online;

Er is een nieuwe website en een mailinglist (geinteresseerd, er gaat een lijst rond waar je je naam op
kan zetten)

9. Welkomstpakket;

Er is een welkomstpakket voor nieuwe bewoners , er gaat een lijst rond waar iedereen de nieuwe
bewoners in zijn/haar barak op kan zetten.

10. Droeffeest;

Er zijn organisatoren nodig voor het droeffeest eind augustus/ begin september, Joris en Marian
gaan al helpen , wie wil nog meer? Ook is er nog iemand nodig voor het DWB, dus: allemaal binnen je
barak lobbyen!

11. Groengroep;

Joris: Er is al veel gedaan o.a. een haag aangeplant, onderhoudsbeurt voor de nestkasten,
inventarisatierondje, onderhoudsbeurt houtswal etc.
Nu gaan we ons bezig houden met soortenbestrijding( bv. de berenklauw), deze moeten er gewoon met
wortel en al uit, motto: Je hebt vast een langere adem dan de plant.
Er zijn paaltjes in de berm gezet tegen auto’s, op zich prima, maar paaltjes van wilg lopen uit en dat kan
niet, kastanje kan wel, vervangen kan op kosten van het DWB
De hoveniers klagen over de paaltjes, maar het kost ons 0,35 cent per maand meer dus daar is wel
overheen te komen.
7 Juni is er een grote berenklauw-uitsteekdag!!! Maar je mag best zelf al eerder beginnen.
Danielle: Waar komen de houtwallen?
Menno: Ik heb informeel gehoord van iemand van de gemeente dat de houtwallen er helemaal niet
komen, want dan komen ze op het schouwpad van de sloot. HUH??!!
Frank: waarom moet er een houtwal komen? (fysieke barriere, vanuit 69 kijk je recht op een witte
muur)

12. Parkeerplaatsen;

De SSHW gaat na lang wikken en wegen nu misschien toch de gemeenteparkeerplaats aankopen, de
gemeente is op moment bezig uit te zoeken van wie welke grond is en samen met sshw en Woningstichting
wordt er onderhandeld, ruilverkaveling zeg maar. Mijn voorstel was dat bij aankoop van de
gemeenteparkeerplaatsen ook de west en noordkant van de Algemene Barak meegenomen wordt om te
herinrichten. De noordkant zijn ze op tegen omdat daar kabels liggen. Verder heeft de sshw een
voorstel gedaan om bij de brievenbussen grond te herinrichten maar dat was natuurlijk veel te duur .
Sshw wil de parkeerplaatsen achter open gooien maar daar zijn wij als bewoners op tegen en de noodzaak
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tot meer parkeerplaatsen lijkt ook minder. Ons voorstel is af te wachten tot de aankoop van de
gemeentegrond en dan bij de algemene barak de plekken herinrichten. Eventueel zouden bij bestaande
parkeerplekken de boompjes ertussen uit kunnen en aan de zijkant komen waardoor er meer autos op
kunnen.
Alex: stimuleren we hier niet het autogebruik mee? Onwaarschijnlijk
De situatie is wel al verbeterd, minder wildparkeren etc.
Er waren auto’s bekrast, niet nodig!!!

13. Vogelpest;

Helaas…het is heel stil nu…

14. SFO;

milieuposter
telefoon, de SSHW is KPN zat, er is nu een pilot met bellen over internet, zelfs zonder computer,
elke beller heeft dan een eigen abonnement, maar dat kan ook per barak, het is allemaal ook veel
goedkoper.
van bewoners boven de 35 wordt per juli in 2004 de huur opgezegd(behalve aio’s). er zijn gelukkig
geen droevendalers boven de 35 Er zijn geruchten over een nieuwe wijk achter de haarweg, een soort
droef-bejaardentehuis. Men kan nooit eruit worden gezet zonder nieuwe plek, het zal dus zo’n vaart
niet lopen, want de link met de woningstichting is heel slecht.
Fransel: Je kan bij de woningstichting vragen voor woongroepen.

15. Servicekosten;

Iedereen krijgt geld terug. 79 wat het zuinigst, scheelt 300 euro pp per jaar met de duurste barak,
dus het is wel de moeite waard om zuinig te doen. De nieuwe servicekosten zijn gestegen, elke barak
mag individueel bezwaar optekenen.
Frank: is de huurstijging een beetje reeel? Ja
Menno: binnenschilderen is erg gestegen en hoe komt het dat we nu net zoveel voor stroom betalen als
vorig jaar? Omdat offertes bsw verandert zijn en je elk jaar een deel betaalt, hoewel het maar 1xper
7 jaar gebeurt, soort afschijving op voorhand zeg maar. Stroomprijs is onzeker dus heben ze oude
prijzen aangehouden. Tussentijdse aanpassing per januari mogelijk. Daarnaast betalen we nu net zoveel
omdat we gecompenseerd willen worden voor groene stroom.

16Rondvraag;

Fransel: Opruimactie, zijn die palets met gipsblokken weg? Ja
Chris: De boomstam achter op droef, kan je die zomaar pakken? Ja
Menno: Is het beleid voor reparatie en onderhoud wel duurzaam genoeg? Zij hebben bv geen
waterbesparende douchekop. De huismeester zal langskomen.
Eva: kippetjes vrij? Wordt vervolgd…
Chris: Computers gezocht voor een weeshuis in Bolivia, dus al iemand nog een oude computer heeft?
Manon: Hoe zit het met de buitenstopcontacten? Nu de melkkar weg is is het niet meer nodig.
Danielle: We hebben een konijn over?!
Karin: Ik moet een stukje schrijven over wat geweldig is aan droef, als iemand ideeen heeft?
Frank: De 30ste hebben we een huisfeest op 53, iedereen is van harte uitgenodigd!!!
Willeke: De 23ste is het huisfeest van 103 dimensionaal, thema is burgerlijk, allemaal komen dus!

16. Klaar!

Wegens het succes van vorig jaar geprolongeerd:
19, 20 en 21 maart zal voor de tweede keer het enige echte

Droevendaalse Lentefestival

Plaatsvinden!!!!
Vorig jaar stonden onder andere een opruimactie, een filmavond, de verkiezing
van de Droevendaler van het jaar, een taartenbakwedstrijd en een
spelletjesmiddag op het programma. Voor dit jaar is het programma nog niet
precies bekend: meer informatie volgt. Suggesties zijn welkom bij Hester (101)
en Anita (51).
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DROEVENDAALVERGADERING
WOENSDAG 28 JANUARI, 20.15, ALGEMENE BARAK
Er is weer een Droevendaalvergadering gepland, en wel op woensdagavond 28 januari.
Er zullen weer veel dingen worden besproken aangaande Droevendaal, waarvan de meeste
al in deze Droevendalia worden toegelicht. We gaan het onder andere hebben over het
toelatingsbeleid van buitenlandse studenten op Droevendaal. Ook willen we de mening
van Droevendalers inventariseren over het nieuwe beleid van de SSHW, om
afgestudeerden en oude lullen uit hun kamer te zetten. Komt dus allen! (nou ja, één
iemand per barak is ook wel voldoende. Als niemand van je barak kan, meld je dan even
af bij iemand van het DWB. En wees op tijd als je warme koffie of thee wilt!

1. Opening
2. Agenda: wat mist er?

Heb jij last van:
Verstopte filters
Lekkende buizen
Schimmelende muren
Haperende sloten
Of andere problemen met je barak?
Meld het bij het DWB!
Zo kunnen we zien of er
structurele problemen
zijn!

3. Mededelingen
4. Notulen vorige keer
5. Puntjes van de huismeester
6. Groene stroom
7. SFO
Uitzetbeleid
Voice over IP
8. Internationale studenten
9. Groengroep
10. Droeffeest
11. Algemene barak
12. Wvttk
13. Rondvraag
14. sluiting
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