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VOOR
Elkaar helpen…. Wederzijds
Kent u de mensen die om u heen wonen? In Voordorp is dat niet vanzelfsprekend. 
Maar “een goede buur is beter dan een verre vriend”. Een antwoord hierop is de 
buurtcoöperatie. Ik ging in gesprek met Christel, Anja en Anne, drie leden van 
Wederzijds, de buurtcoöperatie van Utrecht Noord-Oost.

Christel, wat is een buurtcoöperatie? 
Heel eenvoudig: een groep mensen die bij elkaar in de buurt wonen, elkaar 
kennen en helpen. De helpende hand is niet meer vanzelfsprekend. 

Ook de overheid biedt minder voorzieningen. Ik besefte: je kunt maar beter zorgen voor een netwerk van mensen 
om je heen; voor een gezellige buurt en later voor eventuele ondersteuning.

Wat maakt een buurtcoöperatie 
anders dan vrijwilligerswerk? 
Wij vragen aan mensen: wat zou jouw bijdrage

kunnen zijn? Denk aan diensten, zorg, vaardigheden, spullen en deskundigheid. 
Ik doe met liefde iets voor mijn buurvrouw in de veronderstelling dat zij ook iets zal
doen voor een ander die ook lid is van de club én die dat nodig heeft. We merken 
wel dat er mensen zijn, die denken dat ze niets te bieden hebben. Als mensen dan 
ontdekken dat ook zij iets voor een ander kunnen betekenen, doet hen dat zichtbaar
goed. Zo is één van onze leden met een meneer naar het ziekenhuis geweest. 
Na daar een middag met hem te hebben doorgebracht, ontdekte ze dat de man Fins
sprak, juridische kennis had en vele contacten in de Baltische staten. We willen elkaar
echt burenhulp bieden. Het is niet de bedoeling dat we werk overnemen dat door 
professionals gedaan kan worden, zoals de thuiszorg.
Anja vertelt: veel mensen vinden het interessant wat we doen, maar denken “we 
hebben geen tijd hiervoor”. Maar je gaat bij Wederzijds geen verbintenis aan om veel
tijd te investeren. Behalve “wat wil je doen?” vragen we ook altijd “wat wil je niet 
doen, wat zijn je grenzen?” Nee zeggen kan altijd. We hebben nu, met onze 75 leden,
meer mensen die iets willen bijdragen dan dat er vraag is; mooi toch!?
Het lijkt me dat het slagen van dit concept sterk afhangt van de mate waarin mensen
elkaar kennen. Klopt, behalve het doen van concrete hulpvragen, organiseren leden 
van Wederzijds van alles om elkaar beter te leren kennen, bijv. borrels of etentjes. 
Zo ontstaat onderling contact en zorg voor elkaar. 

Kunnen jullie nog wat voorbeelden 
noemen van concreet geboden hulp? 
Voor een mevrouw werd haar gasfornuis 

verplaatst. Een ander heeft vakantieopvang voor haar poezen gevonden. 
Boodschappen doen voor een buurman met een gebroken been, iemand over de 
drempel helpen met iets waar hij tegenop ziet, een heg snoeien… simpele dingen die
het leven in de wijk prettiger, gezelliger en gemakkelijker maken. Over en weer…
Wederzijds. Je breidt je netwerk sterk uit. Je gaat bij een club horen van mensen die
elkaar kunnen en mogen aanspreken. 

Meer informatie
Kijk op http://wederzijds.net/
of mail Anja (ajlaeven@xs4all.nl) en 

Anne (atheege@kpnmail.nl), contactpersonen voor Voordorp. Zij willen op een
avond in Voordorp uitleggen wat de buurtcoöperatie inhoudt. 

Bedankt voor dit interview. Geweldig initiatief. Het leven wordt een stuk mooier 
als mensen naar elkaar omzien. Hopelijk sluiten veel Voordorpers zich aan. 

Marian Willems



Nou, het is ons niet meegevallen de afge-
lopen periode! Het was erop of eronder voor
De Gaard, zoals ik schreef in de vorige editie.
Gelukkig is het wel EROP geworden op 25 juni 2015; zij het met een krappe meerderheid.
De plannen mogen van de gemeenteraad verder uitgewerkt worden met nog een paar

aanpassingen. De politiek heeft (zelf en/of onder invloed van bezorgde omwonenden) gekozen voor een verkleining van
200m2 aan de westkant op het totaal van bijna 8700m2 (oud & nieuw samen). Door sommigen aangeduid als een
“snoepje” of “toch wel de oppervlakte van een snackbar minder”. Dit lijkt een beetje op symboolpolitiek waarbij ook
nog de rekening via de gemeente bij de burgers terecht gaat komen i.p.v. bij de ontwikkelaar (als compensatie voor de
verminderde huurinkomsten en om een vergelijkbaar inrichtingsniveau van de buitenruimte te kunnen halen).
Er moet meer aandacht aan duurzaamheid en een groenere gevel besteed worden (uitstekend!) en het betaald parkeren
in een stukje ten noorden van de Kapteynlaan gaat nu nog niet door (in lijn met het vastgestelde beleid over draagvlak).
Bij de aanpassingen van de laatste maanden zijn er ook weer parkeerplaatsen terecht gekomen op het plein. Dat is wat
mij betreft niet echt een verbetering, maar het is ook een compromis net als de verkleining.
Vast blijven houden aan een buurtwinkelcentrum heeft geen toekomst, omdat het eigenlijk al jaren de functie van 
een wijkwinkelcentrum heeft. Bovendien
komt er op korte termijn nog een flinke 
toename van bewoners in het verzorgings-
gebied. Andere aanpassingen zijn zeker een
verbetering van de plannen waardoor het
toch de moeite was om wat extra tijd te
nemen. Volledige compensatie van groen 
en water zijn nu mogelijk en verkeer en 
parkeren zijn opnieuw bekeken. Het blijft
een vreemde gewaarwording dat een 
relatief kleine groep de politiek & media zo
weet te bewerken dat het bijna niet door 
was gegaan! Dus dat is ook democratie…
Ondertussen is de website met informatie
over het project “De Nieuwe Gaard” al een
tijdje online (met een fris nieuw logo). 
Hier kun je alle documenten vinden, 
filmpjes met meningen van bezoekers en je
kunt ze volgen op Twitter en Facebook. 
De lancering hiervan ging gepaard met een
informatiemiddag op 6 juni waarbij bezoekers van het winkelcentrum kennis konden nemen van de plannen en direct
hun mening konden geven. Met een gemiddelde waardering van 7.9 ziet dat er goed uit (meer informatie over de 
verdeling en de ideeën op de website).
Wij hebben het proces 7 jaar van zeer nabij gevolgd in de klankbordgroep (vanaf augustus 2008) en denken dat er echt
iets moois van gemaakt gaat worden samen met de buurt. Bijna iedereen is het er wel over eens dat het echt tijd is om
er iets aan te doen na zo veel jaren. Gebouwd in 1966 en voor de laatste keer aangepast in 1991; bij de komst van
Voordorp. Volgend jaar bestaat het winkelcentrum De Gaard al 50 jaar. Een nieuwe fase breekt nu aan voor het maken
van de definitieve plannen en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Noordoost proficiat met ONS nieuwe
winkelcentrum. Lijkt mij een mooi geschenk voor een dergelijk jubileum! Wij kijken er naar uit dat de schop de grond 
in gaat (verwachting midden 2016) en dat we kunnen gaan winkelen (verwachting eind 2017).
NB de klankbordgroep is hiermee officieel ten einde. Er komt nog wel een andere vorm van participatie voor het 
vervolg. Het was een (beetje te) lange rit, maar wij kunnen er met een positief gevoel op terug kijken. 
Groeten Sander Ekstijn, Rinus Gerlofsma & Christian Naethuys (www.denieuwegaard.nl)

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD



DE SNUFFELHOEK
Het gebeurde op een zomerse dag die
doodgewoon begon.  Vanwege het mooie
weer had Mo besloten om die dag de wijk 
in te gaan. Ze verlaat ons complex via de

brandtrap en vermaakt zich in
de buurt met spinnetjes en 
torretjes. 
Baasje had ’s avonds een 
eetafspraak bij een vriendin.
Ze liet mij tegen zes uur uit 
en Mo liep met ons mee terug
naar huis. Ze durfde echter
niet langs de buurvrouw die
boven aan de brandtrap nog
wat van de zon genoot en
bleef achter op het parkeer-
terrein. 
Toen Baasje ’s avonds laat
thuiskwam zat Mo, tegen haar
gewoonte in, niet voor het
slaapkamerraam op haar te wachten. Juist toen ze mij uit
wilde laten en bedacht had tegelijkertijd naar Mo te zoeken,
werd er op de deur geklopt.
Er lag een poes beneden, weggekropen achter een fiets in
de poort onder de flat. Ze kon niet lopen, jankte en was niet
benaderbaar. Een bovenbuurman dacht dat het een van
onze poezen was. Baasje vloog naar beneden en kwam even
later terug met een jammerende Mo in haar armen. Ze kon
niet lopen en had veel pijn. 
De andere morgen vroeg is Mo door baasje samen met Paul
naar de DierenDokters gebracht. Ze hebben haar de hele
dag gehouden en onderzocht. Niemand weet wat er gebeurd

is met haar, maar alle banden die haar kniegewrichten van
de achterpoten bij elkaar moeten houden waren afge-
scheurd en kapot. Om een lang verhaal kort te maken. 
Mo heeft een gecompliceerde operatie ondergaan in de
Specialistische Dierenkliniek in Leidsche Rijn. 
Edgar Scheepers heeft met zijn team haar poten van nieuwe

banden voorzien. Dat koste
heel wat eurocentjes en riep
vragen op van “hoe komen
baasjes met een gewond dier
in de kliniek als ze niet over
een auto beschikken?” 
Maar dat is dan weer het
goede van iets naars. Dan
blijkt er zo iets te bestaan
als een Dierenoppas Utrecht,
een paar leuke meiden, die
behalve op een dier passen
ook baasjes met vervoers-
problemen helpen. Ze thuis
ophalen en naar de kliniek
brengen voor een redelijke

vergoeding. Wij zijn deze hele zomer aan huis gebonden
omdat Mo minstens zes weken benchrust heeft gekregen.
Inmiddels maakt ze voorzichtig weer wat stapjes, maar of 
ze helemaal de oude zal worden en met mij meelopen als 
ik uitgelaten word? Haar staart als een wapperende vlag
recht omhoog? Ja dat is afwachten, maar gelukkig is mijn
grote vriendin Mo er nog!

Woef!             Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

Groot dak zoekt zon!
Op dit gebied is er een hoop
gebeurd in de afgelopen periode. 
De werkgroep heeft contact gehad
met diverse VvE’s die reeds in het bezit zijn van zonnepanelen en we hebben ook projecten in Utrecht bezocht! 
Het kan dus toch wel, maar nergens is het eenvoudig verlopen. Onze volgende samenkomst is op 2 september bij 
Ons buiten vanaf 20:00u (die overigens ook onlangs zonnepanelen hebben gekregen!). Zet die datum vast in je agenda. 
Ons doel blijft om de overstap naar zonnepanelen zo eenvoudig mogelijk te gaan maken, omdat we merken dat er veel
vraag naar is. We hebben een hoop te vertellen en we staan in nauw contact met Energie-U, LENS (Lokale Energie
Netwerken & Services) en de gemeente(raad). Ook onze publicatie op www.vvecentraal.nl heeft al de eerste landelijke
reacties opgeleverd. We zien verder de eerste geslaagde installaties van zonnepanelen door middel van crowdfunding
waardoor deze vorm van duurzame energie definitief op de kaart staat van zinvolle alternatieven.

De sportverenigingen die bij onze eerste meeting aanwezig waren (Sporting ‘70 en Hercules) hebben een aanvraag
gedaan voor een SDE+ subsidie en toegewezen gekregen. Dus ook vanuit die hoek zullen er meer zonnepanelen in
Voordorp gaan verschijnen. 
Tot slot is recent het EnergiePlan van de gemeente Utrecht gepresenteerd als resultaat van stadsgesprekken waarbij ruim
160 Utrechters 3 zaterdagen lang hebben gepraat en nagedacht over hoe Utrecht duurzamer kan worden. 
De documenten zijn allemaal te vinden op www.utrecht.nl/energieplan en laten zien welke keuzes gemaakt kunnen 
worden en waar de voorkeuren liggen. Het leuke is om te zien dat de mening van mensen duidelijk aan het veranderen
is op het gebied van duurzaamheid t.o.v. een paar jaar geleden. Nu is het nog zaak om de globale plannen om te zetten
in concrete acties en besparingen! In Voordorp zijn wij één van de vele initiatieven op dit gebied. Maar we hebben alle
hulp nodig. 

Met zonnige groeten Sander Ekstijn & Christian Naethuys



(foto: Allard Willemse)

Ingezonden

OPEN DAG  
“DUURZAAMHEID” MET

WEERMAN REINIER VAN DEN BERG.

UTRECHT - Rondom de  Singelkerk wordt op 12 september 2015
een inspiratiedag georganiseerd die in het teken staat van duur-
zaamheid. Middels activiteiten voor jong en oud wordt het thema
onder de aandacht gebracht. Van 13.00 tot 17.00 is iedereen 
welkom voor een hapje en een drankje. Tijdens de dag verkopen
verschillende marktkraampjes duurzame lekkernijen, vertelt 
weerman Reinier van den Berg over klimaatverandering en is er
een speurtocht door de wijk Wittevrouwen. 
Kijk voor het hele programma op www.duurzaamheid4ever.nl. 
Adres: Wittevrouwensingel 28, Utrecht.

Voordorp Vooruit! gaat 
internationaal
Een tijdje geleden nam Feba Sukmana, een freelance 
journalist, contact op met de redactie (vanwege de 
informatie over straatnamen in Voordorp op onze website).
In de Indonesische krant Jawa Pos zou in april dit jaar een
Kartini-editie verschijnen en daar hoorde de R.A. Kartini-
straat in Voordorp ook bij (en verder nog één in Leiden en
Den Haag). We kregen net op tijd voor deze editie het 
artikel toegestuurd (met foto en quotes)! Het gaat om het
stukje onder “Diakui sebagai Pejuang HAM”. We zullen het
iets groter op onze Facebook pagina zetten.

20  Selasa 21 April 2015

Matahari pukul 10.00 menyambut saya di 
depan Stasiun Leiden Centraal. Kabut masih 

menggantung, tetapi alun-alun stasiun sudah ramai 
dengan lalu-lalang mahasiswa. Entah sudah berapa 
kali saya menginjakkan kaki di sini, namun hari ini 

tujuan saya istimewa: mengunjungi Kartini.

Diakui sebagai Pejuang HAM

Den Haag dan Kartini-prijs

FEBA SUKMANA FOR JAWA POS

IZIN KHUSUS: Feba Sukmana bersama staf KITLV Mr Lam Ngo melihat surat asli Kartini.

FEBA SUKMANA FOR JAWA POS

KOS SOSROKARTONO: Menurut catatan Pemerintah Kota Leiden, kakak 
Kartini indekos di Breestraat 95, Leiden, pada 1901.

FEBA SUKMANA FOR JAWA POS

NAMA JALAN: Kawasan R.A. Kartinistraat di Utrecht.

FEBA SUKMANA FOR JAWA POS

ISTIMEWA: Dua surat Kartini yang dikirim dari Jepara pada 1900.

DOK/SCHILDERSWIJK MOEDERS

PEMENANG: Nathaly Mercera (paling kiri), juru bicara PEP Den Haag, 
bersama Schilderswijk Moeders, organisasi peraih Kartini-prijs 2015. 

Kenangan Kartini di Leiden, Utrecht, dan Den Haag

Geram karena Tak Boleh Sekolah

Oleh 
FEBA SUKMANA, 

penulis dan pengajar 
bahasa Indonesia 

di Volksuniversiteit Rotterdam

Vraag mij niet of ik wil, vraag mij of ik màg! 
(Jangan tanya apa yang saya mau, 

tanya apa yang boleh!)”

RA Kartini

FEBA SUKMANA FOR JAWA POS

LEIDEN. Kota kecil di Provinsi 
Holland Selatan ini terkenal 
sebagai pusat ilmu budaya dan 
sejarah. Memasuki kota ini, saya 
disambut Museum Volkenkunde 
yang memamerkan beragam 
koleksi kebudayaan dunia. 

Di se berangnya, kincir angin 
De Valk berdiri tegak di samping 
kanal Rijnsburgersingel. Kincir 
angin yang dulu berfungsi sebagai 
tempat pengolahan gandum itu 
sekarang menjadi museum yang 
terbuka untuk umum.

Lima tahun sudah saya me-
ning  galkan kota ini. Namun, tiap 
kali menapaki Leiden, saya seolah 
pulang ke rumah yang selalu 
saya rindukan; bangunan-ba-
ngunan tua nan klasik, kanal-
kanal cantik yang kadang dipenuhi 
kapal-kapal kecil, burung-burung 
camar yang berkerumun di alun-
alun kota, dan setapak-setapak 
sempit yang memikat. 

Leiden memang istimewa, juga 
bagi Indonesia. Kota ini tidak 
bisa dilepaskan dari sejarah ibu 
pertiwi. Sejumlah tokoh besar 
Indonesia, seperti Achmad Soe-
bardjo (Menlu Pertama Indonesia) 
dan Hoessein Djajadiningrat 
(doktor dan guru besar pribumi 
pertama), adalah lulusan Uni-
versiteit Leiden, yang merupakan 
universitas tertua di Belanda 
(didirikan pada 1575). Di kota 
itu pula organisasi Persatuan 
Pe  lajar Indonesia kali pertama 
dimulai, pergerakan yang ber-
pengaruh besar dalam perjuangan 
politik Indonesia dalam merebut 
kemerdekaan.

Saya melangkah menuju per-
pustakaan Universiteit Leiden. 
Di perpustakaan tersebut, surat-
surat asli tulisan tangan Kartini 
tersimpan. Ketika saya sampai, 
Mr Lam Ngo dari KITLV (Kon-
inklijk Instituut voor Taal-, Land- 
en Volkenkunde) menjemput di 
lobi dan mengajak saya ke bagian 
special collections. Mr Ngo lalu 
mengambil dus yang berisi ra-
tusan surat Kartini. Semua di-
tandai dengan cermat, disusun 
ber dasar tanggal pengiriman. 
”Koleksi ini adalah pemberian 
J.H. Abendanon pada 1986,” jelas 
Mr Ngo. ”Hampir semua surat 
di koleksi ini ditujukan kepada 
J.H. Abendanon atau istrinya, 
Rosa Abendanon,” lanjutnya.

Saya mencermati daftar arsip 
yang diberikan Mr Ngo. Dus 
itu tidak hanya berisi surat-su-
rat Kartini, namun juga su rat-
surat dari dua adik Kartini – 
Roekmini dan Kar dinah– kepada 
keluarga Abendanon. Selain 
itu, terdapat kartu nama Kartini 
dan adik-adiknya (saya takjub, 
pada 1900 Kartini sudah punya 
kartu nama, bagus pula!) serta 
kliping artikel-artikel mengenai 
Kartini yang dimuat di media 
massa Belanda. 

Sebagian besar surat-surat ter-
se but tidak diterbitkan dalam 
buku Door Duisternis Tot Licht 
atau Habis Gelap Terbitlah Terang. 
Itu membuat saya penasaran 
ingin membaca suratnya satu 
per satu. ”Kalau mau membaca 
secara detail, lebih baik baca 
dari microfiche saja,” saran Mr 
Ngo sembari memperlihatkan 
microfiche, lembaran plastik solid 

mirip klise film. Sejak September 
2012, manuskrip asli Kartini 
memang tidak boleh lagi diakses 
oleh umum. Sebab, semuanya 
sudah ditransfer dalam bentuk 
microfiche. Saya termasuk orang 
paling beruntung karena Mr Ngo 
memberi saya izin khusus untuk 
melihat dan memotret surat-surat 
asli tersebut.

Berada di tengah-tengah tulisan 
tangan Kartini merupakan pe-
ngalaman mengesankan. Sesung-
guhnya saya bukan pengagum 
fanatik Kartini. Membaca Habis 
Gelap Terbitlah Terang saja belum 
pernah. Namun, saat membaca 
surat-suratnya, saya jatuh hati 
pada kefasihan Kartini meng-
goreskan pena. Dalam bahasa 
Belanda yang nyaris sempurna, 
Kartini dengan lugas, puitis (dan 
kerap penuh emosi) mengisahkan 
hidup dan menjabarkan pemi-
kirannya. ”Vraag mij niet of ik 
wil, vraag mij of ik màg! — Jangan 
tanya apa yang saya mau, tanya 
apa yang boleh!” tulis Kartini, 
marah campur putus asa, ketika 
menceritakan keinginannya 
untuk melanjutkan sekolah. Saya 
bisa membayangkan betapa ge-
ramnya Kartini saat itu; tidak 
di perbolehkan bersekolah hanya 
karena dia perempuan! 

Setelah membolak-balik manu-
skrip Kartini di special collections 
perpustakaan Universiteit Leiden, 
saya menuju pusat kota untuk 
menengok tempat tinggal kakak 
laki-laki Kartini, RMP Sosro-
kartono, pada 1900-an. Pada 1896 
Sosrokartono datang ke Belanda 
untuk berkuliah di TU Delft. 
Setelah menyelesaikan studi di 
TU Delft, dia mengambil gelar 
master di Universiteit Leiden. 
Sosrokartono-lah yang kerap 
mengirimkan majalah dan buku-
buku berbahasa Belanda kepada 
Kartini dan adik-adiknya.

Menurut catatan Pemerintah 
Kota Leiden, Sosrokartono tinggal 
di kota tersebut sejak 1901 dan 
beralamat di Breestraat 95. Seka-
rang lantai dasar Breestraat 95 
digunakan sebagai toko, na mun 
lantai 2 masih dipakai se bagai 
tem pat tinggal. Saya pikir, Sosro-
kartono dulu juga mungkin tinggal 
di lantai 2. Mengingat, Bree s traat 
adalah salah satu shopping street 
paling tua di Lei den dan rata-rata 
lantai dasar bangunan digunakan 
sebagai toko.

Sayang sekali Kartini tidak per-
nah datang ke Belanda, saya 
mem batin sembari mengamati 
tempat tinggal Sosrokartono. 
Padahal, pada 1902 Kartini men-
dapat beasiswa untuk bersekolah 
di Belanda. Kalau saja Kartini 
diizinkan bersekolah disini, mung-
kin dia akan memilih berkuliah 
di Leiden seperti kakaknya.

Kartini memang tidak pernah 
meng injakkan kaki di Leiden, 
namun jejaknya masih tersimpan 
rapi di kota ini. Dan, semoga 
saja, semangatnya tetap mengins-
pirasi banyak orang. (*/c7/jan)

PEMERINTAH Belanda menganggap 
Kartini sebagai figur istimewa yang namanya 
layak diabadikan sebagai nama jalan. Di 
Belanda, setidaknya ada empat Kartinistraat 
atau Jalan Kartini. Yakni, di Kota Haarlem, 
Amsterdam, Utrecht, dan Venlo.

Di Kota Utrecht, Kartinistraat terletak di 
dae rah Voordorp, kawasan permukiman 
baru yang asri dan tertata rapi. Tempat itu 
dapat dijangkau sekitar lima belas menit 
dari pusat kota dengan bus. ”Voordorp mulai 
dibangun pada 1990,” cerita Sander Ekstijn, 
webmaster Voordorp Vooruit, sebuah situs 
lokal yang khusus dikelola dan ditujukan 
untuk penduduk Voordorp. ”Saya tinggal 
di sini sejak 1991 dan saya ingat Kartinistraat 
selesai dibangun pada 1992,” tambahnya.

Cecile van der Meij, salah seorang penduduk 
Kartinistraat, menyatakan tidak tahu banyak 
soal Kartini. ”Saya sama sekali tidak mengenal 
Kartini, kecuali dari keterangan di plang 
jalan,” katanya sembari menunjuk plang 
Kar tinistraat yang disertai keterangan singkat 
mengenai Kartini, pejuang emansipasi 
perempuan di Hindia Belanda.

”Saya belum lama tinggal di sini. Tapi, 
yang saya tahu, penamaan jalan di kawasan 
ini bagian dari proyek Pemerintah Kota 
Utrecht. Mereka khusus menamai semua 
jalan di sini dengan nama pejuang dari 
berbagai negara. Lihat saja, di sana ada Che 
Guavarastraat, Kemal Atatürkstraat, dan 

Pablo Nerudastraat,” ungkap Cecile merujuk 
beberapa jalan di sekitar Kartinistraat.

Cerita Sander dan Cecile dibenarkan Alice 
Oosterhoff, staf Pemerintah Kota Utrecht Komisi 
Penamaan Jalan. ”Jalan ini diberi nama Kartini-
straat pada 29 Oktober 1990, bersamaan dengan 
enam belas jalan lain di kawasan Voordorp,” 
katanya. Oosterhoff menambahkan, semua 
nama yang dipilih berasal dari tokoh-tokoh 
yang memper juangkan hak asasi manusia.

Menurut situs Voordorp Vooruit, salah satu 
alasan Kartini disejajarkan dengan para 
pejuang hak asasi manusia adalah pemikiran-
nya memukau orang Belanda. Pada 1899, 
Kartini mengirim surat ke majalah perempuan 
De Hollandsche Lelie. Redaktur yang membaca 
suratnya sangat terkesan. Sampai-sampai, 
dia mengimbau para perempuan Belanda 
untuk berkorespondensi dengan Kartini. 
Tulisan Kartini juga sempat beberapa kali 
dipublikasikan di majalah tersebut.

”Pemikiran Kartini sangat progresif dan 
mendahului zamannya. Dia juga berpengaruh 
dalam perjuangan emansipasi perempuan,” 
tegas Oosterhoff. ”Karena itu, kami sepakat 
menyertakan Kartini sebagai salah satu 
nama jalan di Utrecht,” lanjutnya.

Apakah Kartinistraat enak ditinggali? Cecile 
van der Meij mengangguk. ”Ya, jelas. Daerah-
nya tenang. Kadang terlalu tenang, malah. 
Kalau buat saya sih, boleh dibikin lebih ramai 
lagi,” katanya, lantas tertawa. (*/c15/jan)

TAK hanya diabadikan sebagai nama jalan, 
Kartini juga dijadikan sebagai nama peng-
hargaan. Setiap tahun Pemkot Den Haag 
menganugerahkan Kartini-prijs atau Peng-
hargaan Kartini tepat di Hari Perempuan 
Sedunia pada 8 Maret.

Awalnya penghargaan itu diberikan kepada 
individu atau organisasi yang dinilai ber-
kontribusi positif bagi emansipasi perempuan 
imigran di Den Haag. Namun, sejak 2007, 
konsep Kartini-prijs tidak lagi terfokus pada 
emansipasi perempuan. Lingkup dan tujuan 
penghargaan tersebut jadi lebih luas, yaitu 
mendorong emansipasi dan partisipasi 
penduduk Kota Den Haag, baik perempuan 
maupun laki-laki.

”Kami tetap mendukung emansipasi perem-
puan sepenuhnya. Namun, kami ingin 
menghapuskan pengotak-kotakan berdasar 
jenis kelamin. Kami ingin mendorong siapa 
pun, baik perempuan maupun laki-laki, 
untuk memberikan kontribusi positif bagi 
sekitar,” terang Nathaly Mercera, juru bicara 
PEP Den Haag yang membawahkan Kartini-

prijs, ketika ditanya soal perubahan 
konsep penghargaan itu. 

Pada 2015 pemenang Kartini-
prijs adalah De Schilderswijk 

Moeders, sebuah proyek di bawah payung 
organisasi De Mussen. 

Itu merupakan lembaga yang bertujuan 
mem benahi kawasan Schilderswijk di Den 
Haag. Kawasan tersebut dikenal sebagai 
sa lah satu daerah kumuh dengan tingkat 
kri  minalitas di atas rata-rata. De Schilderswijk 
Moeders bertujuan membantu perempuan-
perempuan terisolasi yang rata-rata imigran 
di daerah itu.

Schilderswijk Moeders terdiri atas 26 pe-
rempuan yang dilatih untuk menjadi ”jem-
batan” antara perempuan-perempuan 
ter  isolasi dan instansi pemerintah. Sampai 
sekarang 26 staf itu telah berhasil menolong 
ratusan perempuan imigran yang tinggal 
di daerah Schilderswijk.

Mieke Kuipers, PR-officer De Mussen, me-
nerangkan, ”Pekerjaan kami bervariasi. 
Kami membantu perempuan imigran men-
dapatkan pendidikan, mengajarkan bahasa 
Belanda, mencarikan pekerjaan, atau meng-
adakan sejumlah aktivitas yang bisa mem-
bantu memperbaiki hidup.” 

Lalu, bagaimana rasanya jadi pemenang 
Kartini-prijs? ”Sangat bangga, tentu saja. 
Penghargaan ini jadi semangat kami,” tutur 
Kuipers. (*/c10/jan)

OPROEP
De Biltse Grift (een woon/leerhuis van Abrona voor jongeren) heeft via Facebook
gevraagd of er mensen zijn die op burendag 25-26-27 september iets samen met hun
willen ondernemen. Dit jaar 2015 is speciaal want dan bestaat Burendag 10 jaar! 
Je vindt de Biltse Grift aan de Steve Bikostraat (in de buurt van OBS Voordorp). 
Ze waren recent op TV bij het programma ‘Eigen Huis & Tuin’ waarbij hun interieur 
en exterieur flink onderhanden zijn genomen. Het doel van de burendag is elkaar 
te ontmoeten en je samen in te zetten voor je buurt waardoor deze leuker, socialer 
en veiliger wordt.

Voor het organiseren van leuke dingen met elkaar (officieel ‘sociale initiatieven’) is ook financiële ondersteuning 
mogelijk van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Dit jaar ook in Voordorp?



Herinrichting Kapteynlaan/Romerostraat
De wegen Romero-
straat en Kapteyn-
laan zullen worden
aangepakt. 
Dit stuk valt tussen
de projecten Vee-
markt aan de ene
kant (vanaf de 
kruising met de

Sartreweg) en winkelcentrum De Gaard aan de andere kant. Het doel is 
om de weg veiliger te maken en om tegelijkertijd de hoeveelheid ‘niet
bestemmingsverkeer’ (ook wel sluipverkeer genoemd) omlaag te krijgen.
Daarvoor gaat een aantal zaken veranderen. De weg gaat smaller worden,
naar 30km/u, er zullen parkeerhavens evenwijdig aan de straat komen 
over (bijna) het hele traject, een voorstel om gelijkwaardige kruisingen te
maken (dus verkeer van rechts overal voorrang) en een voorstel om over-
stekende fietsers voorrang te gaan geven (bij de Kögllaan en de Wevelaan).
Doordat het wegprofiel smaller gaat worden is er straks ruimte voor 1 auto
met aan beide kanten ruime fietspaden. Als auto’s elkaar willen passeren
moeten ze gedeeltelijk het fietspad op en rekening houden met de fietsers.
Verder gaan alle verkeersremmende maatregelen op dat stuk eruit; paaltjes,
bussluis, drempels, verhoogde middengeleider. Dit zijn nog de concept-
plannen. Op 3 september komt er een volgende sessie waarin de plannen
nog een keer gepresenteerd worden voordat het definitieve ontwerp klaar is en er gestart gaat worden met de werkzaam-
heden (pas in 2016). Overigens de Romerostraat, Voordorp in, blijft 50km/u en zal duidelijker als voorkeursrichting worden
ingericht met andere voorrangsregels dus opletten in het begin (vanaf de Sartreweg rechtsaf). Dit stuk weg staat bij de
gemeente op de site als “Maatregel 34”; daar kun je ook diverse stukken vinden met meer uitleg over de plannen.
De komende tijd hebben we nog last van werkzaamheden op de Biltse Rading (nieuw asfalt) en op de Kardinaal de Jongweg
(riolering).

IngezondenZOMER IN DE VOORTUIN
Het gaat goed in onze buurtmoestuin! We hebben dit jaar al
veel  lekkere groenten kunnen oogsten, zoals diverse soorten
sla maar ook worteltjes, radijsjes en rammenas. En de tuinders
die in juli op de meewerkdag kwamen konden een heerlijk
aardappelmaaltje koken met vers geoogste aardappels!
We merken dat het elk jaar weer wat beter lukt met het bij-
houden van de groente-bedden, het verbeteren van de grond
etc. Al doende leren we… Dit voorjaar is ook de composthoop
aangepakt. Bij het omspitten en opschonen van hard takken-

materiaal bleek dat er na 
2 jaar prachtige compost
was ontstaan in de bak! 
Dus dat kan zo weer de groentetuin in, zodat de wortel- en
slaplantjes  weer beter kunnen groeien. Sinds kort hebben
we ook een nieuwe picknickbank erbij! En wat voor één.
Lekker groot en robuust. Dat was een mooie verrassing van
de gemeente.  De plek van de Voortuin lijkt nu voor veel

buurtgenoten nog aantrekkelijker te zijn geworden. Zo zien we regelmatig groepjes mensen picknicken, barbecuen of
gewoon lekker zitten. Leuk te zien dat het op die manier gebruikt wordt. Tenminste, als iedereen het ook een beetje
opgeruimd houdt… want soms moeten we op een meewerkdag eerst glas en peuken opruimen voor we kunnen 
tuinieren. 
Vorig jaar organiseerde de Voortuin een Groen en Gezond Markt op de
GMJD-dag( Groen Moet je Doen Dag). Heel geslaagd maar wel veel werk,

daarom hebben we het dit jaar wat kleinschaliger aangepakt bij de GMJD-dag. Dus op 14 juni 
waren buurtbewoners welkom om de moestuin te bekijken en/of mee te werken in de tuin.
En dat kan natuurlijk op alle meewerkdagen! Die zijn elke tweede zondag van de maand, van 
11.00-13.00. Wil je meedoen, wees welkom om kort of lang mee te werken op de meewerkdagen.
Of als je op een andere manier bij wil dragen: ook leuk!
En wil je ons volgen: klik op follow op onze website: www.devoortuininutrecht.nl
Namens de Voortuin: Karin de Jonge  



De Kroeg
In het midden van de lange Romerostraat
staat ‘de kroeg’ nog steeds te huur 
(mogelijk ook te koop). Het staat helaas 
al jaren leeg, op één 1 appartement aan 
de achterkant na. Binnen Voordorp heeft
een aantal mensen serieus gekeken naar
plannen om er weer iets mee te gaan doen

voor de buurt. Echter de huurprijs is te
hoog om het rendabel te kunnen maken.
Kennelijk is het op dit moment niet 
mogelijk voor de eigenaar om de huur te
verlagen. Wellicht zien zij nog andere
mogelijkheden? Het is jammer dat er niets
mee gebeurt. Wie heeft er nog ideeën?
Wat hebben we echt nodig in Voordorp 
dat er nog niet is?…

IngezondenZONNEPANELEN OP DAK VAN 
’T BUITENHUIS VAN TUINENPARK ONS BUITEN

Tuinenpark Ons
Buiten heeft de
eerste grote stap
gezet naar een
energieneutraal
park. Eind juni
werd het dak van

het clubgebouw ’t Buitenhuis voorzien van 23 zonnepanelen en werd de stoppenkast
aangepast. In de entreehal hangt nu een monitor waarop de leden en bezoekers de
opbrengst van de dag, van de maand en het totaal kunnen aflezen. In de maand juli
wordt waarschijnlijk al 800 kWh opgewekt (zie grafiek). 

Op een jaar-
verbruik van
±7000 kWh is 
dit een goed
begin. Wanneer 
er opbrengst is
loopt de energie-
meter gewoon
terug. Zo streven
we naar een jaar-
afrekening van 
0 euro. 

De volgende 
stappen zijn
investeringen in
nog zuinigere 
LED lampen en
een proef met
diervriendelijke
groene park-
verlichting.

Projecten in de buurt   
De Veemarkt (nieuwbouw & moestuin). 
De bouw gaat in sneltreinvaart verder met
de afwerking van een aantal projecten en
start van al weer nieuwe projecten. En de
plannen van andere blokken zijn al in een
ver gevorderd stadium waarvan sommigen
ook dit jaar nog gaan beginnen. Indruk-
wekkend!
De Groene Kop (herinrichting van ook
wel genoemd de kop van Tuindorp-Oost) is
het stuk groen tegenover het nieuwe Gerrit
Rietveld College dat aansluit op ecologisch
Tuinenpark De Driehoek. De plannen 
liggen eigenlijk al heel lang in de kast 
voor uitvoering maar lijken nu dan toch
eindelijk op relatief korte termijn uitge-
voerd te gaan worden.
De Lichtkring (gaat dicht uiterlijk eind 
dit jaar), zorgcentrum Tuindorp Oost (daar
komt nieuwbouw op termijn) en de
Prinsenhof (nieuwbouw eerstelijns gezond-
heidscentrum gaat dit jaar nog van start).
Maar op het gebied van (ouderen)zorg zijn
dit toch wel enorme verschuivingen die er
plaats (gaan) vinden.
Gerrit Rietveld College (op de plek van
de oude school komt na de sloop nieuw-
bouwwoningen). Ook hier was het in 
eerste instantie lastig om aan de eisen en
wensen van de gemeente te voldoen. Het
project is daarom weer aangeboden aan
ontwikkelaars. In plaats van door Mitros die
eigenlijk de verplichting had om eerst te
bouwen en dan te exploiteren (Mitros
neemt nu wel de huurwoningen af in het
project).



Editie 5 (oktober) 
Voordorp Vooruit
Normaal zorgt Voordorp Vooruit elk jaar met een flyer
voor iets meer bekendheid voor wat wij doen in de
buurt. 
Dit jaar willen we graag eenmalig een ‘ouderwetse’
gedrukte editie uitbrengen om bij iedereen te gaan
bezorgen. We weten dat we vrij goed gelezen worden als
buurtkrant, maar het kan altijd beter en er komen elk
jaar weer nieuwe mensen in de buurt wonen. 
Dit jaar krijgen dan speciaal de eerste bewoners van de
Veemarkt de kans ons te leren kennen. Dat staat op 
stapel voor de volgende editie van Voordorp Vooruit die
begin oktober verschijnt. Laten we met zijn allen zorgen
dat dit een super leuke editie gaat worden! Mocht de
editie te dik gaan worden dan zullen we de leukste
berichten meenemen in deze gedrukte versie want we
moeten wel binnen ons budget blijven. Wij worden
ondersteund door het initiatievenfonds (voorheen leef-
baarheidsbudget) via het Wijkbureau Noordoost van de
gemeente Utrecht. De online versie blijft natuurlijk ook
gewoon verschijnen met de nieuwsbrief. Wij verheugen
ons nu al op deze speciale editie!!!

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Karin de Jonge, 
José van Gurp, Henny Stekelenburg, Frans van den Berg,
Christian Naethuys, Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 27 SEPTEMBER 2015
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van ingezonden stukken.

Agendac
Zondag 9 augustus:  
meewerkdag buurtmoestuin de Voortuin
2 september: 
informatie-avond VvEs en zonnepanelen
12 september: 
inspiratiedag duurzaamheid 
Zondag 13 september:   
meewerkdag buurtmoestuin de Voortuin
Zondag 11 oktober
meewerkdag buurtmoestuin de Voortuin 

Lokale communicatie
BuurtApp en
WijkConnect, 
De Deelkelder

De redactie van deze krant vind het belangrijk dat mensen
elkaar kunnen vinden en dat interessant nieuws uit de buurt
makkelijk gedeeld kan worden. Sinds enige tijd zien wij het
belang van onze Facebookpagina duidelijk groeien in ver-
gelijk met onze website. Die is prima als archief voor de
buurtkranten die het belangrijkste onderdeel blijven vormen.
Wij besteden er eigenlijk verder niet zo heel veel aandacht
aan en melden belangrijke korte termijn zaken (liefst met
plaatje) op Facebook. Als ondersteuning hiervan willen wij
onze lezer nog wel attenderen op een aantal andere moge-
lijkheden om op de hoogte te blijven van je buren en het
nieuws. Deze initiatieven zijn allemaal ontstaan vanuit
Utrecht en willen graag nog groter worden met meer leden
of gebruikers. Ga eens kijken of het iets is voor jullie om
nieuws, spullen, weetjes, vragen & antwoorden te delen met
elkaar; de BuurtApp (http://buurtapp.nl), 
WijkConnect (www.wijkconnect.com) en 
de DeelKelder (www.dedeelkelder.nl). 
Van harte aanbevolen!

IngezondenNIEUWE KUNSTROUTE 
‘VOORDORPS VERBEELDING’

Op zondag 1 november is er weer een
geheel nieuwe aflevering van
Voordorps Verbeelding, de tweejaar-
lijkse kunstroute door onze wijk.
Tussen 13 en 17 uur laten ongeveer
20 bewoners zien wat zij allemaal aan
verbeeldingskracht in huis hebben.
Letterlijk, want de meeste deelnemers
aan de kunstroute stellen op 
1 november hun eigen huis of atelier
open. Kom kijken en genieten van 

uiteenlopende uitingen van kunst en creativiteit: schilderijen, foto-
grafie, beelden, kunstige bloemstukken, muziekoptredens, podium-
kunst en nog veel meer. Deze nieuwe aflevering van Voordorps
Verbeelding belooft een bruisend en inspirerend evenement te 
worden, met veel nieuwe deelnemers en een verrassend gevarieerd
programma.  
Heb je zelf ook creatieve verbeeldingskracht in huis, en wil je dat
delen met anderen? Doe met ons mee! Je kunt je nog tot 
7 september aanmelden. Voor meer info en om je aan te melden
kun je contact opnemen met voordorpsverbeelding@gmail.com. 
We zoeken ook nog een cateraar uit de wijk die op de dag hapjes
en drankjes wil verzorgen voor bezoekers en deelnemers aan de
kunstroute.
Om je een idee te geven van Voordorps Verbeelding: op onze 
website www.voordorpsverbeelding.nl staat de poster van de 
vorige keer; als je op de plaatjes klikt kom je in de meeste gevallen
uit bij de website van de kunstenaar. Je kunt ons ook op Facebook
vinden. 
Tot ziens op 1 november. 
José van Gurp, Martien Op Den Velde en Rhonda Spates 
organiseren Voordorps Verbeelding 2015


