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Beste wijkbewoners,

Deze nieuwsbrief staat volledig in het thema van onze komende inloopavond: “Delen is het nieuwe hebben”. Waarom

zou iedereen in de straat een boormachine in huis hebben, terwijl die 99% van de tijd ongebruikt in de schuur ligt? Eén

per straat is genoeg, maar hoe organiseren we dit? Deze en meer deeltips in deze nieuwsbrief!

Hannah Koning

Geen zin om te koken? Kijk wat er aangeboden
wordt en u heeft zó iets lekkers op uw bord. Te veel
gekookt? Deel dan uw maaltijd op deze site en
misschien maakt u een van uw wijkgenoten blij.

Thuisafgehaald maakt het

mogelijk om kookkunsten te

delen met mensen bij u in de

buurt. Of u nu culinaire

hoogstandjes maakt, of maca-

roni met kaas... Hier kunt u uw

maaltijd delen met uw buren.

Hoe werkt het? Meld u aan als ‘Afhaler’ op de site. Als u

iets lekkers gevonden heeft, belt of mailt u de kok om het

te reserveren. U neemt een leeg bakje mee, betaalt aan de

deur en loopt weer naar huis. Klaar is kees!

Heeft u eten over, meld u dan aan als ‘Kok’ en deel eten.

In onze wijken zijn circa 15 koks actief, dus ga snel naar

de site en begin aan een culinaire ontdekkingstocht in uw

buurt. Ik heb al een aantal gerechten in mijn buurt gezien

die erg goed klinken, pompoensoep met chorizo

bijvoorbeeld!

Guido van der Wedden

Thema-avond: “Delen is het nieuwe hebben”

"Delen is het nieuwe hebben" is het discussiethema
op de volgende inloopavond van de belangen-
vereniging. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief
en kom op woensdag 11 december om 20 uur naar
buurthuis De Wending (tegenover de Kerk aan de
Raamstraat) en denk en discussieer mee. Over en
voor een leefbare en duurzame buurt. De buurt, dat
zijn wij zelf !

Jarenlang hebben fabrikanten ons wijs gemaakt dat we

alleen maar gelukkig konden zijn als we zoveel mogelijk

van hun spulletjes kochten en ze vooral in bezit hadden en

voor ons zelf hielden. Inmiddels weten we - geholpen en

wakker geworden door de crisis - wel beter. Van bezit

alléén worden we niet gelukkig. Bovendien wordt onze

aarde er ook niet beter van als er op een vierkante kilome-

ter 200 auto's, 275 wasmachines, 330 fietspompen, 75

boormachines, 385 stofzuigers en-vul-zelf-maar-in gemid-

“Verboden te parkeren, Autodeelplaats”. U kent deze
borden vast wel. Onder zo’n bord staat dan vaak een
rood autootje met een groen logo: een Greenwheel.

Een eigen auto die u weinig gebruikt? Greenwheels biedt u

mogelijk een oplossing: doe uw auto weg en reserveer

voortaan eenvoudig een huurauto bij u in de buurt. Geen

kosten meer voor verzekering, wegenbelasting, onderhoud

en afschrijving. Autodelen is volgens de consumentenbond

goedkoper bij minder dan ongeveer 10.000 km per jaar.

In de Olofsbuurt vindt u Greenwheels in de Van der

Brugghen-, Verlengde Singel- Fransen van de Putte-,

Adriaan Pauw- en Havenstraat. In het Westerkwartier aan

de Buitenwatersloot, Jacoba van Beijerenlaan en

Parallelweg.

Wilt u uw auto nog niet wegdoen en er wat mee verdienen

door hem te delen? Of huurt u liever een auto van één van

uw buren dan van een commerciële partij? Meldt u dan aan

op Snappcar. In Olofsbuurt en Westerkwartier zijn circa

750 auto’s beschikbaar via deze website. Milieuvriendelijk

en gunstig voor zowel de huurder als de verhuurder!

Guido van der Wedden

deld 95% van de tijd stilstaan of -liggen. Zonde van de

grondstoffen en zonde van de uren die alle productie-

werkers in de fabricage ervan gestopt hebben. Dat moet

toch beter en slimmer kunnen…

Stel je voor dat we al dat weggegooide geld (grondstoffen

en tijd) op een efficiënter en duurzamer manier in zouden

kunnen zetten, bijvoorbeeld in de zorg voor onze mede-

mens, in een leukere aankleding van de buurt of in een

nuttiger gebruik van ons buurthuis. Zou dat niet fantastisch

zijn?

Een manier om mee te helpen in een dergelijke manier van

omdenken is delen. Denk aan auto, naaimachine, fiets-

pomp, boormachine. Er bestaan al diverse (landelijke)

initiatieven op dit gebied, maar welke omgeving is nou

beter geschikt dan je eigen buurt?

Mike Reuser

Autodelen, ook in onze wijk
www.greenwheels.nl   www.snappcar.nl

Kookkunsten delen met buren
www.thuisafgehaald.nl



Wordt nu lid!

Contact met andere wijkbewoners via facebook? https://www.facebook.com/groups/bvowd/

Enquête nieuw parkeerbeleid

Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,

2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft

Oplage nieuwsbrief 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Zorg voor elkaar

www.zorgvoorelkaar.com is een gratis online plat-
form waar mensen met een hulpvraag, vrijwilligers
én organisaties samen komen. De website is een
online marktplaats die het iedereen gemakkelijk
maakt om dichtbij huis hulp te vinden of om juist een
ander in de buurt te kunnen helpen

Een half jaar geleden werd

Zorgvoorelkaar gelanceerd in

Delft. Het blijkt dat de Delftenaren de marktplaats voor hulp

en zorg zeer waarderen. Zo steeg het aantal hulpvragen de

laatste maanden flink en vinden ook steeds meer

vrijwilligers hun weg naar de site. In Olofsbuurt en

Westerkwartier bieden inmiddels al ongeveer 50 vrijwilligers

hun diensten via deze website aan.

Meer weten? Op de inloopavond van de BVOW op 11

december zullen Janny Gort en Kitty Schoute van DIVA

Delft aanwezig zijn om e.e.a. toe te lichten.

Kunt u niet aanwezig zijn,

en wilt u wel hulp of

informatie? Heeft u moeite

met de invoer op de com-

puter of heeft u geen

computer? Bel dan DIVA

Delft (015-2152130) of

Startpunt Wonen Zorg

Welzijn (015-2140707).

Janny Gort

www.zorgvoorelkaar.com/delft

Schilderijtje ophangen, maar geen boormachine in
huis? Spontaan zin om met familie of vrienden vlees
te braden in de tuin, maar niet in het bezit van een
BBQ? Kijk snel op Peerby en zie
welke spullen er te leen of te huur
zijn van uw buren.

Via Peerby zijn gemakkelijk en snel

spullen te huur of te leen van de buren,

veilig - inclusief de mogelijkheid op

verzekeringen, overeenkomsten of garanties.

In Olofsbuurt en Westerkwartier bieden op dit moment

circa 20 personen hun spullen aan, variërend van

verhuisdozen, een staafmixer, een fietspomp tot een

tennisracket of fiets. Dus waarom nog veel geld betalen

voor iets wat u slechts een enkele keer nodig heeft, als u

het kunt lenen of huren van de buren? Ik zet direct mijn

bezoekersparkeerkaart erop!

Guido van der Wedden

Wordt nu lid!

Ja, ik word lid van de BVOW en maak 5 euro over op

bankrekening 31.94.21.155 ter attentie van Belangen-

vereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van

naam, postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij

het secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meldt u aan

via het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/

Naam :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Handtekening :

Deel uw mening met de BVOW

Leen spullen van buurtbewoners
www.peerby.com/discover

Gratis in een riant vakantiehuis...
www.huisoppas.nl   www.woningruil.nl

Wordt nu lid!

...of haal de vakantie in huis!
www.couchsurfing.org

Er zijn diverse sites die iets doen rondom het delen
van uw huis. Zo kunt u iemand op uw huis laten
passen tijdens uw vakantie of zelfs uw woning ruilen.
Maa U kunt natuurlijk ook zelf ergens logeren!

Gaat u een tijdje op reis of met

vakantie en vindt u het vervelend als

uw huis leegstaat? Vraag dan via

www.huisoppas.nl iemand om op

uw huis te passen.

U kunt natuurlijk ook zelf

huisoppasser worden en op

iemands huis passen. Zo logeert u

bijvoorbeeld gratis in een riant huis, de ideale vakantie.

Lijkt het u leuk om tijdens uw vakantie in iemands huis te

logeren terwijl die persoon in uw huis zit? Zet dan uw

woning op www.woningruil.nl.

Guido van der Wedden

Elk jaar bezoeken bijna 2 miljoen toeristen Delft.
Daarnaast bezoeken buitenlandse studenten de TU.
Niet elke toerist of student heeft natuurlijk een dikke
portemonnaie, maar bij veel mensen staat de
logeerkamer grote delen van het jaar leeg: 1 + 1 = 2

Ik heb mijn logeerkamer vorige zomer een tijd via

www.couchsurfing.org aangeboden. De logées kwamen van

over de hele wereld, waren stuk voor stuk gezellig en vol

mooie verhalen. Ook gaven ze altijd wat terug: zo was er

een echtpaar uit Israël dat zoet gebak meebracht, een

student uit Brazilië die een fles braziliaanse wodka

meenam, twee scholieren uit Praag die hun oma’s

traditionele gerecht voor me kookt en een Sloveens stel dat

pannenkoeken voor me bakte.

Ik raad dit u van harte aan, u haalt

de vakantie in huis!

Guido van der Wedden


