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Nummer 1  Januari 2020PATATJE 
MET...
Rudi Lycklama woont sinds 
een jaar in het Oranjekwartier. 
Hij eet graag een patatje met 
wethouder Rob de Geest in het 
eethuis aan het Piekfijnplein.

Hard aan de slag
Rudi: “Ik woon een jaar in het 
Oranjekwartier. Ik was heel blij dat 
hier een huurhuis voor mij was. Met 
drie slaapkamers nog wel, dus mijn 
dochters hebben allebei een eigen 
slaapkamer. En we hebben een tuin!”
Rob: “We gaan de komende jaren 
hard aan de slag om de buurt te 
verbeteren. Wat vind jij nu het 
hardste nodig?”
Rudi: “Zelf stoor ik me aan de 
rommel op straat. Er zijn veel 
bewoners die hier iets aan doen 
en dat probeer ik zelf ook. Als je 
de gemeente belt, komen ze de 
troep trouwens snel ophalen. 
En tja, veel huizen kunnen echt 
opgeknapt worden. Mijn buurvrouw 
bijvoorbeeld, woont hier al heel lang 
en er is jaren niets aan haar huis 
gedaan.”
Rob: “Het is hoog tijd dat woningen 
worden opgeknapt. Eigen Bouw en 
ieder1 gaan dat zeker doen. Maar we 
gaan ook nieuwe woningen bouwen. 
Dan komen er ook weer nieuwe 
bewoners in het Oranjekwartier.”

Elkaar kennen is belangrijk
Rob: “We doen samen met 
bewoners veel om het leven in de 
buurt beter te maken. Veel mensen 

Tuintips 
van Harry

Rond de zomer 
onderhoud 
woningen van start

INFORMATIE

Harry is voorman van Het 
Groenbedrijf Deventer, dat het 
‘openbare’ groen onderhoudt, 
ook in het Oranjekwartier. Hij 
heeft voor deze winter een 
tuintip voor je. Wat moet je 
doen als het gaat sneeuwen en 
vriezen?

Het is 
winter. Dus 
is er kans op 
sneeuw en vorst. 
Geen punt! Een dikke 
laag sneeuw beschermt de planten 
in de tuin als het vriest. Laat die 
sneeuw dus lekker liggen. Wil je 
zorgen voor extra sneeuw? Schud 
dan de sneeuw even van de takken 
van de struiken en bomen. Dan 
buigen de takken niet door.

Rond de zomerperiode worden woningen aan de Prinses 
Beatrixstraat, de Koningin Julianastraat en de Prins 
Hendrikstraat opgeknapt en duurzamer gemaakt. 
Goed voor het klimaat én de energierekening!

Wat gaat er gebeuren?
• aanbrengen buitengevelisolatie
•  aanbrengen kunststof kozijnen, kunststof voor- en achterdeur  

en nieuwe beglazing
• daken en vloeren krijgen isolatie
•  als er zachtboardplafonds zijn dan worden die vervangen door gipsplaat
•  eventueel plaatsen van een schutting aan de achterkant
•  bij 24 van de 54 woningen wordt de schuur voor  

de woning verplaatst

Op 12 december was er een informatieavond voor bewoners. Zij konden 
de plannen bekijken en erover praten met Eigen Bouw, de aannemer en 
de architect.  In februari neemt aannemer Lenferink contact op met de 
huurders om een persoonlijk afspraak in te plannen. 

Vragen? 
Bel met Eigen Bouw! 
0570 614540 of mail naar info@eigenbouw.nl
 

Is er iets kapot in de buurt of is 
er vervuiling op straat?
Doe een melding op deventer.nl/slimmelden of bel 14 0570.

Heeft u een vraag of idee, wilt u advies 
of zoekt u een luisterend oor?
Neem contact op met uw sociaal team in Keizerslanden. 
Samen gaan we op zoek naar een oplossing.

Website: www.socialeteamsdeventer.nl
E-mail: info@socialeteamsdeventer.nl
Telefoon: 0570 69 53 99

Ook bent u van harte welkom op het wekelijkse spreekuur op 
woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur in de bibliotheek aan 
de Graaf Florisstraat 3.

Nelleke Hage met pensioen
Nelleke Hage is als wijkmanager een bekend 

gezicht in de buurt. Per 1 maart gaat zij met 
pensioen. Ze heeft met veel plezier gewerkt in 
Keizerslanden.
Robert Saris vervangt Nelleke als 
wijkmanager voor deze wijk.

KORTINGSBON

Tegen inlevering van deze bon 
ontvang je gratis saus bij je friet!*

*Je kunt de bon inleveren tot 1 maart 2020

zien elkaar bijvoorbeeld niet als ze 
de deur uitstappen, maar kijken 
tegen een schutting aan. Zo krijg 
je geen contact. Dat willen we 
veranderen, zodat je elkaar meer 
tegenkomt. Hoe we dat kunnen 
doen, bespreken we natuurlijk met 
bewoners.”
Rudi: “Ik denk dat het ook belangrijk 
is dat mensen de weg weten te 
vinden. Als je iets wilt weten over 
het opknappen van je woning, bij wie 
kun je dan terecht? Niet iedereen is 
even goed gebekt om voor zichzelf 
op te komen.”
Rob: “Dat ben ik helemaal met je 
eens. Het begint met elkaar kennen. 
Dan stel je elkaar makkelijker 
een vraag. Dat geldt voor buren, 
maar ook voor ons als gemeente. 
Dan kunnen wij bewoners beter 
helpen met problemen waar zij 
niet uitkomen. Als je schulden 
hebt en geen werk, dan heb je 
wel iets anders aan je hoofd dan 
bijvoorbeeld je tuin onderhouden. 
Dat hangt met elkaar samen. Als het 
goed met je gaat, kijk je ook meer 
om naar je buurt.”
Rudi: “Het is een kleine moeite om 
elkaar te helpen. Ik heb laatst nog 

een schuttingpaal vervangen voor 
mijn buurvrouw. Een leuke buurt 
begint bij jezelf! Maar: iets anders. 
Laatst was er een feestje in de 
flat naast mij. Veel harde muziek 
en ik merkte dat er lachgas werd 
gebruikt. Dat kan best gevaarlijk 
zijn. Hoe zou jij daarmee omgaan? 
Zou jij mensen aanspreken?”
Rob: “Als het goed voelt om dat te 
doen? Zeker. Maar ook bij dit soort 
momenten is het veel makkelijker 
als je elkaar al kent. Dan ga je sneller 
in gesprek, ook als er iets is wat 
minder leuk is.”

Over vijf jaar?
Rob: “Hoe bevalt jou het wonen in 
het Oranjekwartier?”
Rudi: “Prima! Er wonen mensen 
met allerlei achtergronden, dat 
vind ik leuk. Veel mensen kennen 
elkaar. Je fietst van hieruit zo naar 
de stad, bent snel in Schalkhaar en 
Diepenveen, kunt boodschappen 
doen in Keizerslanden en er is een 

mooi park. Mijn dochters van 8 
en 6 zijn ook al eens naar de Kids 
Huiskamer geweest en ze spelen 
fijn in de buurt. Er is veel groen in 
de wijk en de omgeving. We gaan 
bijvoorbeeld wel vliegeren op het 
veld of wandelen bij Klooster Sion. Ik 
zit hier goed op mijn plek.”
Rob: “We hebben echt wel tijd nodig 

Wie is wie?
Rudi Lycklama woont sinds een jaar in het Oranjekwartier. Zijn twee 
dochters wonen deels bij hem en zijn dus ook vaak in de buurt te 
vinden. Rudi werkt bij de NS – standplaats Deventer – en is daar 
onder meer bezig met veiligheid. Rudi zit in de klankbordgroep die 
meedenkt over de informatie naar bewoners in het Oranjekwartier.

Rob de Geest is wethouder van de gemeente Deventer. Hij vertelde 
afgelopen september aan de bewoners van het Oranjekwartier 
over de plannen voor de buurt. Dit deed hij samen met de 
woningbouworganisaties en de projectontwikkelaar. Rob is blij dat 
er na lang wachten voor bewoners nu écht iets gaat verbeteren. “Dit 
gaat een aantal jaren duren, maar we zijn wél begonnen.”

Met dank aan Plaza Sallands Eethuis aan de Julianastraat!

voor onze plannen. Maar over vijf 
jaar hoop ik dat mensen hier het 
begin van een Piekfijnplein gaan 
zien. Dat bewoners blij zijn met 
hun Oranjekwartier en dat ze ook 
tevreden zijn met hoe ze wonen. 
En dat ze het gezellig hebben met 
elkaar.”

Rob de Geest

Rudi Lycklama

Wie is wie?
Gemeente, Woonbedrijf ieder1, Eigen Bouw en PHI/
Hegeman zijn aan de slag met het verbeteren van 
het Oranjekwartier. 
Op oranjekwartierdeventer.nl en op facebook.com/
oranjekwartierdeventer vindt u meer informatie.

Heeft u algemene vragen over de 
verbetering van het Oranjekwartier?
Neem contact op met de projectmanager 
van de gemeente Deventer: Marco Elshof 

E-mail: oranjekwartier@deventer.nl
Telefoon: 14 0570

Heeft u vragen over uw woning?
Als u huurt van Eigen Bouw: 
Woonconsulent Koen Stevelink 

E-mail: info@eigenbouw.nl
Telefoon: 0570 61 45 40

Als u huurt van Woonbedrijf ieder1:
Woonconsulent Anne-Dorien van der 
Waarde

E-mail: wijkteamks@ieder1.nl
Telefoon: 088 111 0350

Maakt u zich zorgen over de 
veiligheid of criminaliteit in 
de buurt?
Neem contact op met wijkagent 
Machiel de Blouw

Telefoon: 0900 8844

Heeft u een leuk idee voor 
uw buurt?
Ga er mee aan de slag. 
Natuurlijk helpen wij mee.
Kijk op wijdeventer.nl of neem contact 
op met wijkmanager Robert Saris

E-mail: ra.saris@deventer.nl
Telefoon: 06 537 73 644

Cafetaria Sallands Eethuis

Deze illustraties zijn indicatief

Welkom in de 
Kids Huiskamer!



Dit is de eerste Oranjekrant. 
Hierin lees je over leuke mensen in het 
Oranjekwartier, over wat er te doen is 
en hoe we werken aan een fijne, veilige 
buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Wil je meewerken aan deze 
Oranjekrant? Heb jij een idee voor 
een leuk artikel of interview? Wil je 
reageren op deze krant? Mail naar 
oranjekwartier@deventer.nl, laat een 
berichtje achter op
facebook.com/oranjekwartierdeventer 
of bel 14 0570.

Op de website  
www.oranjekwartierdeventer.nl  
staat ook informatie over de buurt!

Kleur op je mooist, vul je 
naam in en maak kans op 
een toffe Oranjebal!

Lever je kleurplaat in 
aan de Kon. Julianastraat 
89, in de brievenbus 
van Masohi. Dit kan tot 
uiterlijk 1 maart.

De winnaar krijgt 
natuurlijk bericht en mag 
mét bal op de foto voor de 
volgende Oranjekrant.

NIEUW

Oranjekrant KLEURPLAAT
in het 
Oranjekwartier

Gezelligheid

Op 28 september was de eerste 
Oranjeburendag. Wat een 
gezelligheid!

Veel buren hebben hard gewerkt 
om het gebied bij het gebouw van 
Masohi netjes te maken. Zwerfafval 
opruimen, groen snoeien en 
schoffelen: iedereen stak de 
handen uit de mouwen. Cambio, 
de Deventer Schoonfamilie en 
Het Groenbedrijf kwamen helpen. 
Andere buren maakten een lekkere 
lunch. En daarna was het tijd voor 
knutselen voor jong en oud en een 
kleedjesmarkt.

Stichting Masohi en Don Bosco 
organiseerden de eerste 
Oranjeburendag. Woonbedrijf 
ieder1, Eigen Bouw en de gemeente 
hielpen mee. In 2020 willen we op 
Nationale Burendag (26 september) 
natuurlijk weer een leuke burendag 
in het Oranjekwartier. Heb jij 
nu al een leuk idee? Mail naar 
oranjekwartier@deventer.nl of laat 
een berichtje achter op facebook.
com/oranjekwartierdeventer.

Wie kent Tamara niet? Kinderen in het 
Oranjekwartier kennen haar zéker. Tamara 
organiseert namelijk veel leuke dingen in de 
wijk. In de Kids Huiskamer in Kei13 zijn alle 
kinderen van groep 3 tot en met groep 8 elke 
dinsdag en woensdag uit school welkom van 
14.00 tot 16.00 uur.

Wat is de Kids Huiskamer?
“Kinderen kunnen uit school bij ons komen. We doen 
altijd iets leuks. Knutselen, bakken, een spelletje of 
naar buiten. We hebben een PlayStation, veel boeken, 
spelletjes, kleurspullen, een poppenhuis en nog veel 
meer. Kinderen denken zelf ook mee over wat we 
gaan doen.”

Wat kost dat?
“Niets! De inloop is gratis. We organiseren ook 
grotere activiteiten. Daarvoor vragen we een paar 
euro. Kinderen krijgen dan ook iets lekkers te eten 
en te drinken. Met Sinterklaas, Pasen, carnaval 
bijvoorbeeld, doen we altijd iets bijzonders, zoals een 
leuke doe-middag of een speurtocht.”

Voor wie is de Kids Huiskamer?
“Kinderen in groep 3 en 4 komen bij ons op 
woensdagmiddag na schooltijd. Kinderen uit 
groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen binnenlopen op 
dinsdagmiddag na schooltijd. Veel kinderen zitten 
op school in Kei13 en komen uit de buurt. Maar er 
komen ook kinderen uit andere wijken naar onze 
grotere activiteiten. Zit je op de basisschool? Dan 
ben je welkom!”

Hoe is Kids Huiskamer ontstaan?
“Kids Huiskamer is ontstaan vanuit de Kids Club 
die we in de buurt hadden. Nu doen we dat vanuit 
Kids Huiskamer. Ik ben er zelf altijd, maar er zijn ook 
pedagogisch medewerkers van Raster. We zijn één 
team.”

Welkom in de 
Kids Huiskamer!

Koken met 
Louise

ONTMOETINGS-
PLEKKEN KLAAR

 Broodje Bapao

Vinden kinderen de 
Kids Huiskamer leuk?
“Jazeker! Er komen hier kinderen die het gewoon 
leuk vinden. Maar er zijn ook kinderen die ’s middags 
anders alleen thuis zijn. Ze vinden het leuk om hier 
met andere kinderen te spelen. Het is hier huiselijk 
en gezellig. Hier kun je jezelf zijn. Kinderen praten 
ook graag met ons. We luisteren en bouwen vaak 
een mooie band op samen.”

En hoe vind jij het zelf?
“Ik vind het leuk om actief te zijn en doe ook veel in 
de wijk. Als ik in de Kids Huiskamer de blije snoetjes 
van de kinderen zie, dan geeft mij dat een boost. Het 
is leuk om ze een glimlach te bezorgen, dat maakt 
mij helemaal happy.”

Wat is je droom voor de Kids Huiskamer?
“Ik zou het super vinden als kinderen uit groep 
1 en 2 hier ook naartoe kunnen. En ook de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er is nu 
op dinsdagmiddag wel een huiswerkklas voor deze 
groep in Kei13. Maar het is ook fijn als brugklassers 
hier even kunnen binnenlopen voor een praatje en 
wat drinken.”

Ben je in de buurt ook zo actief?
“Ik woon met mijn dochter in de Beatrixstraat. We 
hebben daar een leuk hofje. Met de buren hebben 
we een picknicktafel neergezet. Daar ontmoeten we 
elkaar. Heel gezellig! Met de buren organiseren we 
ook leuke dingen. ’s Zomers zet ik bijvoorbeeld het 
zwembad neer in de tuin. Dan weten alle kinderen in 
de buurt: als de poortdeur openstaat, mag je lekker 
komen zwemmen.”

Mailen met de Kids Huiskamer? 

kidshuiskamer@gmail.com of kijk op 

Facebook: @kidshuiskamer. Je mag 

ook even binnenlopen op dinsdag- of 

woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Bellen kan ook: 06 53584978.

“Leuk  om kinderen een  glimlach te  bezorgen”

Voor wie ze nog 
niet kent: dit zijn 
jongerenwerker Raquel 
en jongerencoach Nusa 
van Raster.

Jongeren die iets leuks willen organiseren voor een 
groepje jongens en/of meiden in het Oranjekwartier of 
Keizerslanden, kunnen Raquel bellen, appen of contacten 
via Insta of Facebook. Raquel loopt ook vaak rond in het 
Oranjekwartier. Raquel: 06 14244940 of @raquel.raster

Wie persoonlijk eens wil praten of een vraag heeft, kan 
terecht bij Nusa. Zij luistert graag naar jou! Bel of app 
Nusa: 06 43869448. Of stuur een berichtje via Insta: 
@nusaraster.

In januari stond Raquel met haar busje in het 
Oranjekwartier, misschien heb je haar gezien? Je kon aan 
haar je ideeën kwijt voor buurtactiviteiten voor jongeren. 
Heb je Raquel gemist? Geen nood: bel of app haar en 
vertel je verhaal!

Louise Sapuletej woont in 
Gouda, maar zij is heel vaak 
in het Oranjekwartier bij 
Masohi. Ze zingt soms mee in 
de huisband en maakt vaak 
lekkere hapjes. Zoals laatst: 
toen maakte zij voor een lezing 
broodjes bapao.

Wat is bapao?
 “Bapao zijn gestoomde, gevulde 
broodjes. Bapao komt uit China en 
het recept is in Indonesië terecht 
gekomen. Veel Molukkers maken 
het heel vaak, voor bijvoorbeeld een 
feest of een verjaardag.”

Louise deelt in deze krant het 
recept van haar moeder. “In onze 
Molukse cultuur ga je als meisje al 
jong de keuken in om te leren. Mijn 
moeder leerde mij om op gevoel te 
koken. Ik weeg dus niets af. Maak 
je deze broodjes, dan moet je dus 
vooral steeds proeven. Misschien 
wil je er nog een smaak aan 
toevoegen.”

“Ik gebruik voor de vulling 
speklapjes. Je kunt ook kiezen voor 
gehakt of bonen. De belangrijkste 
tip: zorg dat de vulling héél droog is 
voor je het deeg vult, anders kun je 
de deegbroodjes niet afsluiten.”

Het deeg
1.    Meng 1 ei met 1 theekop 

suiker totdat dit licht van 
kleur is.

2.    Voeg 1 kilo tarwebloem toe en 
1,5 ons gist.

3.    Kneden maar! Voeg naar 
gevoel steeds een beetje 
melk toe. Je weet dat 
het deeg goed is als het 
terugveert als je het indrukt.

De vulling
1.  Snijd speklappen in blokjes.
2.   Snijd twee teentjes knoflook 

fijn en een grote ui.

3.   Bak de knoflook en ui even 
aan en doe dan het vlees 
erbij.

4.   Voeg een beetje geraspte 
gember toe.

5.   Giet er wat ketjap manis bij 
(Louise gebruikt het merk 
Kaki Tiga).

6.   Voeg twee bouillonblokjes 
toe.

7.   Laat op een laag vuurtje gaar 
sudderen.

8.   Laat het mengsel goed 
uitlekken als het gaar is.  

Tip: maak de vulling een dag van 
tevoren zodat het écht goed is 
uitgelekt. Het moet zo droog 
mogelijk zijn.

Broodjes maken
1.  Maak bolletjes van het deeg.
2.   Vul elk bolletje met het 

speklapjesmengsel en druk 
het bolletje dicht.

3.   Laat de gevulde bolletjes een 
kwartiertje staan.

4.   Stoom de broodjes bapao 
ongeveer 9 minuten in een 
grote stoompan.

Eet smakelijk!

Lastig om de broodjes 
bapao te maken? Volg 
dan Stichting Masohi op 
Facebook. Binnenkort zijn er 
kookworkshops waaraan je 
kunt meedoen!

Taart  in  de  Prins 
Bernhardstraat

Op zaterdag 9 november was er 
taart in de Prins Bernhardstraat. 
Dit was om te vieren dat de twee 
ontmoetingsplekken klaar zijn. 
Bewoners in de straat wilden deze 
ontmoetingsplekken al heel lang. De 
balkons van hun huizen zijn klein. Nu 
kunnen zij ’s zomers met de kinderen 
of vrienden tóch lekker buiten zitten 
bij de ontmoetingsplekken.

Veel kinderen en volwassenen 
uit de straat hielpen mee aan de 
ontmoetingsplekken. Zij dachten 
mee over het plan, voerden 
gesprekken met WIJDeventer, 
hielpen de hovenier, deden 
boodschappen, metselden 
plantenbakken en deden nog veel 
meer. Er is keihard gewerkt.

Op 9 november gingen de kruiden 
en planten in de bakken. Daarna was 
er een klein en gezellig feestje. Meer 
dan verdiend!

Raquel

Nusa

Hallo 
in het Oranjekwartier!

 jongeren

Recept

smullen!
Naam:

Adres:

Telefoon:


