
Jaarverslag van buurtcentrum Plexat over 2018 
 

Het afgelopen jaar is er veel 

gebeurd in en om ons buurtcentrum 

in Orden aan de Pieter 

Saenredamstraat 15a. In april van 

dit jaar is het buurthuis eigendom 

geworden van Stichting 

Stadsdeelondersteuning Menorah. We zijn vaker open en ook 

steeds meer buurtbewoners weten ons te vinden, voor een kop 

koffie, een praatje, een luisterend oor en gebed, een 

creatieve activiteit, een cursus over opvoeding, de vrouwengym, gezellig samen lunchen 

of warm eten, de kinderclub en meidenavonden. Door al onze activiteiten heen, proberen 

we Gods liefde te laten zien. 

 

 

Ons buurtcentrum bruist!  

Door de weeks is er een veelvoud van 

activiteiten, “voor elk wat wils”,  zoals 

handwerkcafé ’t Steekje en de naailes, waar 

vrouwen onder een handwerkje het heel gezellig 

hebben samen en er echt een band ontstaat. De 

koffieochtenden en “creatief met Jolanda”, waar 

buurtbewoners voor elkaar een hand en een voet 

proberen te zijn en er ook ruimte is voor een 

serieus gesprek één op één of met ondergetekende of samen bidden. De eetmomenten, 

zoals de lunch op dinsdag en het eten op woensdagavond voor € 3,50, waarbij er door 

onze vaste koks Janny en Ineke heerlijk gekookt wordt en waarbij rond de 20 

buurtbewoners elkaar ontmoeten. Ook de spelletjesavond na afloop is een terugkerend 

avondje uit voor velen. 

 Bij al onze activiteiten, zoals de vrouwengym ook, 

zijn Nederlanders en medelanders betrokken 

deelnemers. De Nederlandse les-groep van Hans en 

Jetske bestaat uit buurtbewoners van allerlei 

landen. Bij het maandelijkse buffet op vrijdag, 

waarbij veel mensen een gerecht meenemen, is het 

altijd erg druk en gezellig met allerlei culturen en 

jong en oud. Er komen gemiddeld, maar dit varieert 

per week, tussen de 100 en 200/250 buurtbewoners  om deel te nemen aan onze 

activiteiten. 

 

 

 

 

 



Samen gaan we ervoor 

Er zijn in de wijk Orden en omgeving veel mensen die 

eenzaam zijn, omdat ze gescheiden zijn, hun partner 

verloren hebben of door een andere reden in een 

isolement zijn geraakt (ziekte, werkloosheid of 

beperking) of gewoon net er wonen en weinig contacten 

hebben. Deze mensen proberen wij te bereiken en hun 

leven iets meer kleur te geven. Een reden om op te staan 

en weg te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. 

Maatschappelijk werkers van organisaties en de 

Gemeente Apeldoorn (WMO) als Stimenz, Philadelphia, de Passerel 

en het Leger des Heils plaatsen cliënten bij ons, om bovenstaande 

redenen en ook voor een vrijwilligers- of een werkervaringsplek. 

Kwetsbare buurtbewoners schenken bij ons koffie, koken, maken 

schoon of andere klusjes op vaste tijden. Ze leren weer regelmaat 

in hun leven te hebben, hun taak te doen en nieuwe skills te 

ontwikkelen.  Hierbij worden ze begeleid door ondergetekende in 

overleg met hun vaste begeleider van de organisatie. Hiernaast is 

er een groep medewerkers van verschillende kerken, die bij ons de leiding van de 

activiteiten op zich neemt. Wat zijn we zonder hen…. Ook dit jaar zijn we weer erg blij 

met een HBO stagiaire Vaktherapie Beeldend Maria, die op maandag en donderdag bij 

ons meehelpt en creatieve activiteiten doet met bezoekers, zoals de decors maken voor 

het kersttoneelstuk en de schilderclub op donderdagmiddag, de kinderclub en 

meidenavond.  

 

Sinterklaas en kerst.  

Ook dit jaar hebben we weer Sinterklaas gevierd 

onze pakjesochtend , waarvoor veel vaste 

bezoekers en medewerkers een lootje hebben 

getrokken en voor elkaar een pakje maken met 

gedicht en surprise. Deze keer komt, naast onze 

vaste Turkse en Nederlandse Piet ook Sinterklaas 

op bezoek! Ons Kerstevent (op 19 en 21 december)  

is altijd heel speciaal om vorm te geven en uit te 

voeren.  We proberen echt de essentie van kerst 

erin te leggen, door middel van toneel en muzikale 

begeleiding bij de liedjes van onze broeders uit 

Filadelfia en een aantal muzikanten en zangers uit 

de huisband van Menorah. Daarnaast is er een 

heerlijk diner o.l.v. Ab en Ricardo, waar veel 

vrijwilligers en medewerkers betrokken zijn van 

diverse kerken, organisaties en de Gemeente 

Apeldoorn. Alles in de sfeer van “we doen het samen”. Het thema was  dit jaar “de 

onaanzienlijke gezien” . (Jezus werd geboren in een stal) We hebben twee keer 65 

buurbewoners ontvangen; meer gasten konden we niet plaatsen. 



 

Op weg naar de toekomst 

We worden gezegend met een mooie plek voor een gebouw, mooie mensen om ons heen in 

de buurt en geweldige medewerkers en vrijwilligers. Maar ons gebouw is in slechte staat 

en we komen ruimte tekort. We merken o.a. dat er vooral veel mannen in de buurt zijn, 

die zich vervelen en een werk/knutsel/reparatieruimte (voor fietsen b.v.) nodig hebben. 

Graag zouden we die kunnen geven, maar dat kan nu nog niet. De keuken is te klein en in 

slechte staat en de ruimtes zijn erg gehorig, zodat een vertrouwelijk gesprek of gebed 

ook lastig wordt, als er ook andere activiteiten zijn in het gebouw. Samen met het 

Stichtingsbestuur zijn we aan het nadenken, hoe we alle knelpunten het beste op kunnen 

lossen en een en ander zo rendabel mogelijk kunnen maken in een gezellig, praktisch en 

energiezuinig gebouw, waar we jaren plezier van hebben.. Wordt vervolgd in 2019…. 

 

 

Hanneke Schoorstra                                                                                                      

Coördinator buurtcentrum (voorheen Plexat) in Orden.  

Tel 06-19453999 

 

*De foto’s zijn geplaatst met toestemming. 

  



Activiteiten inloopcentrum Plexat 
 

Maandag Koffieochtend 10.00 uur tot 12.00 uur                                                                                                                         
Nederlandse les 10.15 uur tot 11.30 uur                                                                                                                                         

Handwerkcafé ’t Steekje 10.00 uur tot 12.00 uur 

Dinsdag Koffieochtend 10.00 uur tot 12.00 uur                                                                                                                             
Nederlandse les 10.00 uur tot 11.30 uur                                                                                                                                                         

Creatief met Jolanda eens per 14 dagen de even weken van 10.00 uur tot 12.00 uur                                                                                                                 
Lunch 12.00 tot 13.00 uur 

Woensdag  Samen eten De eerste, derde en vierde woensdag van de maand zijn we open 
vanaf 17.00 uur voor koffie en we voor € 3,50 om 17.30 uur.  Na afloop is er een gezellige 

avond met spelletjes doen tot 22.00 uur. 

Donderdag Koffieochtend 10.00 tot 12.00 uur                                                                                                          
Nederlandse les 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Vrijdag Naailes eens per 14 dagen, in de oneven weken  van 9.30 tot 11.30 uur 

De tweede vrijdag van de maand is er om 17.30 uur ons buurtbuffet, waarbij iedereen eten 
meeneemt en na afloop zitten we gezellig bij elkaar en doen we spelletjes. 

Kinderclub Shelter4You op zaterdagmiddag                                                                                    
Meidenavonden op vrijdagavond  

Kijk voor meer info op onze Facebookpagina Plexat, Orden, Apeldoorn 


