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Hendrikstraat!

lekker spelen 



Kinderen 
kunnen
lekker 
spelen

Ook Peggy uit de Prins 

Bernhardstraat verdient een 

OK-tje! In de hete zomer van 

2022 zorgde zij ervoor dat 

kinderen uit de 4-hoogflats 

lekker buiten konden spelen.

Thomas en Betleheme 
zijn de winnaars van de 
tekenwedstrijd!

lekker klimmen, glijden 
en schommelen in de 
Prins Hendrikstraat
Fabian en Betsy en hun drie 

kinderen woonden aan de 

Lebuïnuslaan en deden een 

woningruil. Nu wonen ze aan 

de Prins Hendrikstraat. Met 

veel plezier.

Betsy: “Eerst waren hier 

speeltoestellen voor de 

kinderen. Maar die waren 

weggehaald toen we hier 

kwamen wonen. Samen 

met opbouwwerker 

Liesbeth Willems hebben we 

handtekeningen verzameld 

in de buurt. We wilden graag 

een klimhuisje met glijbaan 

en een schommel. Het heeft 

even geduurd, maar nu zijn de 

speeltoestellen er!”

Fabian: “De kinderen in 

onze straat zijn er blij mee. 

Er komen ook kinderen uit 

de flats in de buurt spelen. 

Hartstikke leuk!”

Omdat Betsy en Fabian zich 

sterk hebben gemaakt voor 

de speeltoestellen, kregen zij 

van de redactie een OK-tje!

Op 24 september 
was het Burendag. 
Dat was een 
zonnige en 
gezellige middag in 
het Oranjekwartier! 
Er was een leuke 
kleedjesmarkt en 
kinderen hadden 
veel plezier op het 
speelkussen.

D
e winnaar van de puzzelstukjesvraag is Monique Steinvoort!

Het OK-tje is voor een inwoner 

van het Oranjekwartier die 

iets positiefs doet voor een 

schone, gezellige en sociale 

wijk. Hoe groot of ‘klein’ die 

bijdrage ook is: weet jij iemand 

voor het OK-tje? Mail dan naar 

oranjekrant@gmail.com of 

vertel het aan Nuran Florissen, 

Tamara Harsveldt 

of Brenda 

Kerkdijk.

Burendag!

Ook een 
OK-tje voor 
Peggy!



Tante Sarah werkte 42 jaar 

in het onderwijs. En was 

vanaf haar zestiende 

jaar actief betrokken 

bij de (oprichting van) 

stichting Masohi in 

1971. Ze was ook een 

tijd voorzitter. Ze gaf 

met anderen onder 

meer een dichtbundel 

uit met Molukse 

gedichten en leidde een 

toneelgroep. En nog veel 

meer.

“Toen ik twaalf was, kwamen 

we in 1961 wonen in de 

Prinses Marijkestraat”, vertelt 

Sarah. Later woonde zij in de 

Bernhardstraat en nu bij het 

winkelcentrum Keizerslanden. 

Elke vrijdagmiddag fietst tante 

Sarah naar de taallessen in 

Masohi.

Leren over taal en cultuur
De taallessen zijn er omdat de 

Molukse gemeenschap graag 

wil dat kinderen en jongeren de 

taal en cultuur leren kennen. 

Denk aan Molukse feesten. Ook 

de geschiedenis is belangrijk, 

zoals de komst van de 

Molukkers naar Nederland en 

Deventer.

Iedereen kan meedoen met de 

lessen. Er doen ook mensen 

mee met een Nederlandse 

achtergrond die meer willen 

weten over de Molukse taal en 

cultuur.

De taalcursus is in mei gestart 

en loopt nog een paar weken 

door. Er doen veel mensen 

mee. Zo zijn er elke vrijdag wel 

25 kinderen en jongeren en 22 

volwassenen. Natuurlijk is er 

ook lekker eten bij!

Veel te doen!
Om de inwoners van het 

Oranjekwartier en heel 

Deventer meer te vertellen over 

de Molukse cultuur, komt er ook 

een tentoonstelling. “We zijn nu 

aan het voorbereiden”, vertelt 

Sarah. “Er is ook een reizende 

tentoonstelling over Molukkers 

in Nederland die in mei 2023 te 

zien is in Deventer.”

Komende jaren staan ook 

concerten en dans en een film 

op het programma. “In Masohi 

komt een kleine bibliotheek 

en mediacorner. Hier kun je 

informatie vinden over de 

Molukken.”

Als het aan tante Sarah ligt, 

zorgen de activiteiten voor 

meer verbinding tussen de 

Molukse gemeenschap, de 

wijk en andere inwoners van 

Deventer.

Sarah Souhuwat staat 
ook wel bekend als 
‘tante Sarah’. Zij is een 
bekend gezicht in het 
Oranjekwartier. Nu 

organiseert zij met andere 
vrijwilligers van Masohi 
een cursus Maleis. Maar 
er valt nog veel meer te 
vertellen!

De cursus Maleis wordt elke vrijdag aan drie 

groepen gegeven: kinderen van 8 tot 12, tieners van 

13 tot 17 en aan volwassenen van 18 jaar en ouder. 

Docent Martha Louhenapessy vertelt niet alleen 

over de taal maar ook over de Molukse cultuur.

Moluks 
Maleis 
leren 
bij 
Masohi

IN HET ORANJEKWARTIER!IN HET ORANJEKWARTIER!

GRIEZELENGRIEZELEN
Dat was griezelen in 

het Oranjekwartier op 

21 oktober! Kinderen 

en hun ouders 

genoten van een 

spannende tocht door 

de wijk in het donker. 

Veel buren deden mee 

en versierden hun 

huis of lieten kinderen 

als spook schrikken. 

Overal waren enge 

geluiden te horen. 

Natuurlijk hoorde er 

ook iets lekkers bij. 

Een topavond!Halloween

Burendag!

Als erkenning voor wat de Indische en Molukse 

gemeenschap betekent voor Nederland en 

voor wat die heeft doorgemaakt tijdens en na 

de Tweede Wereldoorlog, is er subsidie om 

bijvoorbeeld de cultuur bekender te maken. 

Masohi heeft subsidie gekregen voor de 

taalcursussen en andere activiteiten.
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In het Oranjekwartier kun je bekijken wat 
er in 2022-2023 (en daarna) allemaal gaat 
gebeuren. Eén van de projecten is het opknappen 
(renovatie) van woningen van Woonbedrijf ieder1. 
Daarvoor zijn de plannen bijna klaar.

Op 2 november nodigde de Molukse Raad 

bewoners van de Marijkestraat (nummers 

1 tot en met 55) uit om de plannen voor de 

renovatie van de woningen te bespreken. De 

bewoners zijn er blij mee!

Woningen worden opgeknapt
“Veel huurwoningen van ieder1 in het 

Oranjekwartier komen aan de beurt, maar 

we beginnen in februari 2023 met die in de 

Julianastraat en in de herfst met die in de 

In de volgende Oranjekrant 
laten we zien wat er precies gaat 
gebeuren aan de woningen!Plan renovatie 

woningen 
Woonbedrijf 
ieder1 
bijna klaar

Tekening omgeving 
Oranjeplaats
Er zijn goede ideeën van bewoners 
en Masohi om de ruimte om de 
nieuwbouw Oranjeplaats goed 
in te richten. Er wordt nu een 
tekening gemaakt. Als die klaar is, 
komt er een bijeenkomst om die te 
komen bekijken.
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  36 woningen gemeente Deventer  
 
�  Plannen voor dit gebied worden 

uitgewerkt. 
      Start uitvoering: 2024

  Groot onderhoud aan straten, 
riolering en het groen 
 
  � Kon. Julianastraat (tot hoek W. Pyrmontstraat) 

  Start uitvoering: zomer 2023 
� Pr. Marijkestraat 
  Start uitvoering najaar 2023 
� Waldeck Pyrmontstraat 
  Start uitvoering winter 2023/2024 
� Nassaustraat  
  Start uitvoering Voorjaar 2024

  Renovatie woningen ieder1 
 
� Kon. Julianastraat (tot hoek W. Pyrmontstraat) 

  Start uitvoering: februari 2023 
� Pr. Marijkestraat 
  Start uitvoering april 2023 
� Waldeck Pyrmontstraat 
  Start uitvoering september 2023 
� Nassaustraat 
  Start uitvoering oktober 2023

Legenda

Aan de slag in het
ORANJE-
KWARTIER IN 
2022/2023

  Oranjeplaats 
 
�  Nieuwbouw van  

circa 60 koopwoningen 
Start verkoop:  
waarschijnlijk najaar 2023

  Verduurzaming en onderhoud  
4-hoogflats van  ieder1 
Start: herfst 2023

    
    �  Groot onderhoud straten 

Mecklenburgstraat, Pr. Irenestraat en 

      Pr. Margrietstraat
      Start uitvoering zomer 2024 / 2025

QR-codes 
Scan de QR-codes met je 
telefoon voor meer informatie. 
Deze brengen je bij het desbetreffende 

filmpje op de website van het Oranjekwartier.

Meer informatie 
oranjekwartierdeventer.nl 
en facebook.com/
oranjekwartierdeventer

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

of bel 14 0570

oranjekw
artierdeventer.nl

Waldeck Pyrmontstraat

Prins Bernhardstraat

Nassaustraat

Oranjeplaats

Prinses Irenestraat

Meckelenburgstraat

Prinses Margrietstraat

Piekfijnplein

Nassaustraat

MEEDENKERS 
GEZOCHT!
Woonbedrijf ieder1 zoekt mensen 

in het Oranjekwartier die willen 

meedenken over het onderhoud en 

duurzamer maken van de 4-hoogflats. 

Heb jij ideeën over fijn(er) wonen en de 

woonomgeving? Meld je dan aan voor 

de klankbordgroep die volgend jaar 

van start gaat! Bel dan naar ieder1 

(088) 111 0350 en vraag naar  

Anne Dorien van der Waarde.

  Bewoners krijgen dit jaar ook 

een vragenlijst van Woonbedrijf 

ieder1 om in te vullen hoe zij hun 

woonomgeving beleven.

Etty Hillesum Lyceum 
- de Boerhaave

Maranathakerk

Sporthal 
de Kroon

Herm
an B

oerhaavelaan

Karel d
e G

rote
laan

R
aa

lt
er

w
eg

M
argijnenenk

Koningin W
ilhelm

inalaan

W
ezenland

Masohi

Koningin Julianastraat

Koningin Juliananstraat

Prinses M
arijkestraat

Prinses Beatrixstraat

  36 woningen gemeente Deventer  
 
�  Plannen voor dit gebied worden 

uitgewerkt. 
      Start uitvoering: 2024

  Groot onderhoud aan straten, 
riolering en het groen 
 
  � Kon. Julianastraat (tot hoek W. Pyrmontstraat) 

  Start uitvoering: zomer 2023 
� Pr. Marijkestraat 
  Start uitvoering najaar 2023 
� Waldeck Pyrmontstraat 
  Start uitvoering winter 2023/2024 
� Nassaustraat  
  Start uitvoering Voorjaar 2024

  Renovatie woningen ieder1 
 
� Kon. Julianastraat (tot hoek W. Pyrmontstraat) 

  Start uitvoering: februari 2023 
� Pr. Marijkestraat 
  Start uitvoering april 2023 
� Waldeck Pyrmontstraat 
  Start uitvoering september 2023 
� Nassaustraat 
  Start uitvoering oktober 2023

Legenda

Aan de slag in het
ORANJE-
KWARTIER IN 
2022/2023

  Oranjeplaats 
 
�  Nieuwbouw van  

circa 60 koopwoningen 
Start verkoop:  
waarschijnlijk najaar 2023

  Verduurzaming en onderhoud  
4-hoogflats van  ieder1 
Start: herfst 2023

    
    �  Groot onderhoud straten 

Mecklenburgstraat, Pr. Irenestraat en 

      Pr. Margrietstraat
      Start uitvoering zomer 2024 / 2025

QR-codes 
Scan de QR-codes met je 
telefoon voor meer informatie. 
Deze brengen je bij het desbetreffende 

filmpje op de website van het Oranjekwartier.

Meer informatie 
oranjekwartierdeventer.nl 
en facebook.com/
oranjekwartierdeventer

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

of bel 14 0570

oranjekw
artierdeventer.nl

Waldeck Pyrmontstraat

Prins Bernhardstraat

Nassaustraat

Oranjeplaats

Prinses Irenestraat

Meckelenburgstraat

Prinses Margrietstraat

Piekfijnplein

Nassaustraat

De gemeente gaat groot onderhoud 

aan de straten uitvoeren als ieder1 

klaar is met de woningrenovaties.

2023
ER

Marijkestraat”, vertelt Anne Dorien van der 

Waarde van het wijkteam Keizerslanden-

Steenbruggen van ieder1.

“Daarna gaan we verder met andere 

woningen: kijk daarvoor op het planbord 

in de wijk!” Tijdens verschillende 

bijeenkomsten konden bewoners hun 

wensen meegeven. Zo willen veel mensen 

een tweede wc boven. Die gaat er ook 

komen als mensen daarvoor kiezen.

Eén plan voor de Marijkestraat
De Marijkestraat heeft Molukse 

bewoners. Die wilden als Molukse 

gemeenschap graag één renovatieplan 

voor de woningen. Dat is gelukt. Op 2 

november nodigde de Molukse Raad 

bewoners uit om het plan te presenteren. 

Ook de architect (ontwerper) was er, 

medewerkers van ieder1 en andere werkers 

in de wijk. Het was een leuke bijeenkomst: 

mensen zijn blij met het plan.

Energiezuiniger!

“Woningen worden een stuk energiezuiniger 

door goede isolatie”, vertelt Anne Dorien. Dat 

is goed voor het klimaat, maar in deze tijd óók 

fijn voor de energierekening die omlaag gaat.



PATATJE 
MET...

Esther is wijkmanager
Heb je een leuk idee voor de buurt? 

Dan kun je terecht bij wijkmanager 

Esther Lagendijk. Esther is al langer 

wijkmanager, maar het Oranjekwartier 

is voor haar een nieuwe buurt om in te 

werken.

“Mijn kinderen hebben hier op school 

gezeten”, vertelt Esther. “Dus ik ken het 

Oranjekwartier al wel. Mijn kinderen 

speelden regelmatig bij de speelplek bij 

de Wezenlandflat. Ik heb er veel zin in om 

mensen in de wijk te leren kennen.”

Hoe werkt het als je zo’n leuk idee 
hebt?
 “Het Oranjekwartier hoort bij de 

wijk Keizerslanden en de wijk heeft 

een wijkteam”, legt Esther uit. “In dit 

wijkteam zitten bewoners, ook uit het 

Oranjekwartier.”

Het wijkteam heeft geld voor een project 

of idee voor de buurt. Met jouw idee kun 

je hiernaartoe.” Esther helpt je daar graag 

bij en weet misschien ook wel ándere 

mensen in de wijk die mee willen doen. 

Ze overlegt ook vaak met collega’s van 

de gemeente Deventer en met andere 

werkers in de wijk, zoals mensen uit het 

Voor ElkaarTeam.

Frank is wijkenbeheerder
Als wijkenbeheerder zorgt Frank van 

der Zee ervoor dat het Oranjekwartier 

netjes en veilig blijft. Hij werkt samen 

met het Groenbedrijf, Circulus en 

woningcorporaties. Frank: “Ik heb het 

naar mijn zin! Ik merk dat mensen in het 

Oranjekwartier open zeggen waar het op 

staat. Daar houd ik wel van.”

Frank werkte eerst in de binnenstad. 

Maar het Oranjekwartier kent hij ook 

wel. “Ik fietste er altijd doorheen op weg 

naar de supermarkt waar ik jaren achter 

de kassa heb gewerkt. De wijk is lekker 

groen!” Een aandachtspunt is het afval. 

Daar wil Frank samen met collega’s extra 

aandacht aan besteden.

Marpi is jongerenwerker
Marpi Timmer: “Ik werk sinds juli voor 

Raster en ben jongerenwerker in het 

Oranjekwartier. Ik heb al veel jongeren 

ontmoet! Samen met mijn collega Onnie 

ga ik vaak op pad om jongeren op te 

zoeken. We zijn ook op scholen te vinden.”

Marpi merkt dat er vooral voor meiden 

in de wijk niet zoveel te doen is. “Daarom 

is er nu elke dinsdagmiddag een 

meidengroep bij Horizon van 15.00 tot 

16.00 uur.” Op maandagmiddag was er al 

inloop voor alle jongeren, ook vanaf 15.00 

uur.

“We nodigen jongeren ook wel uit 

bij jongerencentrum The Mall in de 

Rivierenwijk. Onze droom is ook zo’n soort 

plek voor jongeren in het Oranjekwartier.”

  Op pagina 6 in deze Oranjekrant lees 

je hoe je Esther, Marpi en Frank kunt 

bereiken.

Nieuwe gezichten in het Oranjekwartier! Alle 
drie staan ze voor je klaar! Maak kennis met 
wijkmanager Esther, wijkenbeheerder Frank 
en jongerenwerker Marpi.

Frank, Esther en Marpi!
Elke week komen twintig tot dertig vrouwen bij 
elkaar in Kei 13. Dat is op dinsdagochtend. Eerst 
gaan de vrouwen dansen, dan lekker koken en eten. 

De vrouwen komen uit allerlei verschillende landen. Het is 

heel gezellig! Wil je ook meedoen? Dat kan! Bel met 

Nuran Florissen, 06 24 95 34 75 of mail naar 

vrouwenvoorelkaar@outlook.com. Je vindt Vrouwen 

voor Elkaar ook op Facebook.

De Oranjekrant ging op 11 oktober kijken bij 

Vrouwen voor Elkaar. Toen maakten de Vrouwen 

voor Elkaar lekkere loempia’s. Dit recept is van Kim 

Lann Bunthoeun. 

Loempia’s
Wat heb je nodig?

  3 pakjes loempiavellen (40 vellen per pakje)

  1 pakje mihoen

  2 winterwortels

  3 grote uien 

  7 kruimige aardappelen 

  1 kleine spitskool

  5 Kippenbouillonblokjes

  Zwarte peper

  4 theelepels suiker

   eieren om loempiavel dicht te plakken  

(een keukenkwastje)

Hoe maak je het?
  Leg de mihoen heel kort in kokend water en laat daarna uitlekken

   Snijd winterwortels heel klein en meng door de mihoen

  Doe er de suiker, peper en bouillonblokjes erbij

  Snijd de uien, aardappelen en spitskool heel klein en doe erbij

  Meng alles goed

  Kluts de eieren

   Leg een klein beetje van het mihoenmengsel op een loempiavel, rol op en 

vouw dicht. Plak het dicht met een klein beetje ei (gebruik een kwastje of je 

vingers).

  Frituur de loempia’s op 180 graden tot de buitenkant lichtbruin is.

Eet smakelijk!

Let op: zo maak je wel 120 loempia’s, 

dus leuk voor een feestje of om uit te 

delen in het Oranjekwartier!

Vrouwen voor 
Elkaar: gezellig!



Kleur een 
kerstkaart!
(en maak  
iemand in de 
buurt blij!)
Bij deze Oranjekrant vind je twee 

kerstkaarten om in te kleuren. Stop 

die daarna in de bus bij iemand in het 

Oranjekwartier en maak je buren blij!

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 vind je meer informatie.

Vragen over de woning?
Als je huurt van Eigen Bouw: 

Woonconsulent Nathalie van ’t Veld 

E-mail info@eigenbouw.nl

Telefoon 0570 61 45 40

Als je huurt van Woonbedrijf ieder1:

Anne Dorien van der Waarde van 

wijkteam Keizerslanden

E-mail wijkteamks@ieder1.nl

Telefoon 088 111 0350

Heb je een leuk idee voor de 
buurt?
WijDeventer kan je daarbij helpen. Kijk 
op wijdeventer.nl of mail wijkmanager 
Esther Lagendijk.

E-mail e.lagendijk@deventer.nl

Telefoon 06 5157 8277

Heb je een leuk idee voor een 
kinderactiviteit? 
Of wil je ergens aan meedoen?  

App of bel kinderwerker Jaidi Muskee via 
06 53584978.

Iets leuks organiseren met of 
voor andere jongeren in de 
buurt? 
App of bel jongerenwerker Onnie 
Ngoetra van Raster.

E-mail o.ngoetra@rastergroep.nl

Telefoon 06 28262126

Ook Marpi Timmer kun je 
tegenkomen 
in het Oranjekwartier
Insta m.timmer@rastergroep.nl

Telefoon 06 1910 1661

Frank van der Zee is de nieuwe 
wijken beheerder van het 
Oranjekwartier
E-mail Fa.van.der.zee@deventer.nl

Telefoon 06 2522 1036

InformatieWie is wie?

Nathalie

Anne Dorien

Esther

Jaidi

Onnie

Marpi

Frank

Heb je een vraag of idee, wil je advies 
of zoek je een luisterend oor?
Neem contact op met het Voor Elkaar-team Keizerslanden. 
Samen gaan we op zoek naar een oplossing.
Website www.voorelkaarteamsdeventer.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.
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Vragen over 
wonen, zorg of 
geld? Kom naar 
het spreekuur!
Elke woensdag kun je naar 

het spreekuur van het Voor 

Elkaar Team in de bibliotheek 

Keizerslanden. Van 9.30 tot 10.30 

zitten mensen klaar die je kunnen 

helpen met vragen over wonen, 

opvoeden, werk, vrije tijd, zorg of 

over geld.

Adres: Graaf Florisstraat 3.

In zes Oranjekranten 
deelde Harry zijn 
tuintips. Daar stopt hij 
nu mee. Harry: bedankt 
voor al je tips!

Wat:  Pepernotenbingo!
Wanneer:     woensdagmiddag  

30 november van  
14.30 tot 16.30 uur.

Voor wie:   kinderen tot en met 12 jaar 
(kinderen jonger dan 7 jaar 
mogen onder begeleiding van 
een ouder meedoen)

Waar:   Kei 13 aan het  
Wezenland 582.

Kosten:   2 euro per kind

30 november

PEPER-
NOTEN-
BINGO 

Harry:
bedankt!

Voor meer info kun je contact opnemen 

met Jaidi of Tamara 06 4895 6430.


