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Het inloophuis is een interkerkelijk project - een samenwerking van de R.K. St. Martinusparochie (voorheen H.Johannes de Doper/ H.Bernardus-parochie) en de protestantse wijkgemeente Marcuskerk/ Wilhelminakerk. Het project is 20 jaar geleden vanuit deze kerken
opgezet en wordt nog steeds door de wijkkerken en de stedelijke diaconale organen DMO en
KCU ondersteund. Intussen is Het Knooppunt ook gaan samenwerken met meerdere
maatschappelijke organisaties, waaronder welzijnsorganisatie Portes, die ons een ruimte van
buurtcentrum de Musketon ter beschikking stelt.
In tegenstelling tot vorige jaarverslagen, waarin allereerst verslag gedaan werd van onze
activiteiten, willen we dit jaar meer aandacht besteden aan de achtergrond en de dilemma’s
van dit type kerkenwerk. Tijden veranderen, besturen vernieuwen zich en de financiële
middelen van kerken worden minder. We vinden het daarom belangrijk onze kerkelijke
achterban vooral inhoudelijke informatie mee te geven, en doen dat op openhartige wijze, in
paragraaf 1.
De activiteiten worden kort geschetst in paragraaf 2. In deel 3 blikken we vooruit. En in deel 4
komen de organisatie, huisvesting, bestuurlijke contacten en financiën aan de orde.

I.Achtergrond van het werk, dilemma’s
Schets
In de jaren ’90 werden overal in het land kerkelijke
inloopcentra opgericht die doelbewust vorm wilden geven
aan kerkelijke presentie, vaak in wijken en op plaatsen waar
geen kerkgebouw staat. De werkvorm was mede bedoeld
als reactie op de seculariserende samenleving en het
tekortschieten van traditionele missionaire werkvormen.
Kenmerkend was en is de open houding naar de
samenleving: de drempel is er laag, in principe is iedereen welkom, de gastvrijheid staat
centraal. Mensen worden er als persoon welkom geheten, er is aandacht en oor voor hun
verhalen. Een landelijk inloopcentraberaad steunde de ontwikkelingen. Studies verschenen
(zoals ‘Gastvrijheid’ van Sake Stoppels en ‘Pleisterplaatsen’ van Jurjen Beumer) en er werden
methodieken ontwikkeld, want kerken betraden een nieuw terrein dat niet zo maar in de
geijkte termen van pastoraat, missionair werk of diaconaat te vangen was maar deze wel ten
dele overlapt.
Wat het diaconale betreft: de centra hadden en hebben veel aantrekkingskracht op mensen
die in de marge leven. Toch is het werk niet puur diaconaal; het verhelpen van materiële
problemen staat niet voorop, dat is de mens zelf.
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Deze werkwijze heeft veel overeenkomsten met het werk van buurtpastores; pastores die
namens kerken geduldig en trouw in buurt en wijk present zijn, vaak in
achterstandgebieden. Geen wonder dat het landelijk inloopcentraberaad op een ogenblik is
samengegaan met hun Netwerk Urban Mission in het nieuwe Netwerk DAK (Door Aandacht
Kracht). De werkwijze van buurtpastores en inloopcentra wordt tegenwoordig vaak
getypeerd met de term ‘presentiemethode’; een inmiddels uitgekristalliseerde vorm van
kerkelijke presentie waarin begrippen als aandacht, trouw en aanspreekbaar zijn centraal
staan.
Alhoewel deze methode van werken ook buiten de kerk steeds meer weerklank vindt, is het
voor buurtpastores en inloopcentra essentieel dat zij namens de kerk en vanuit een gelovige
overtuiging present zijn. De wijze waarop zij voor anderen present willen zijn is direct
geïnspireerd door het Evangelie, de open houding van Jezus en zijn volgelingen voor mensen
van alle soorten en maten.
Dit type werk wordt in de regel ook gesteund en gesubsidieerd door plaatselijke kerken en
kerkelijke organen. Maar de subsidiering staat overal wel onder druk omdat kerken moeten
bezuinigen. Het hangt daarbij sterk van de plaatselijke kerkgemeenschappen af of zij zich in
deze werkwijze herkennen.
Dilemma’s
Inloopcentra opereren op het snijvlak van kerk- en samenleving. Die positie biedt veel
kansen maar vraagt ook om alertheid:
 Het voordeel van de werkwijze is dat inloopcentra en buurtpastores door hun open
houding vaak goed in staat zijn relaties aan te gaan met niet-kerkelijke bewoners en
organisaties. Een nadeel kan zijn dat het werk minder herkenbaar is als kerkenwerk,
omdat niet de kerk, maar de relatie met de ander centraal staat. Ook het geloof wordt
niet perse geëxpliciteerd, het geloof is allereerst de intrinsieke motivatie van het werk.
Het initiatief om het geloof ter sprake te brengen wordt in principe bij de ander gelegd.
Deze bescheiden opstelling kan maken dat kerken zich minder herkennen in deze vorm
van kerkenwerk. Het zal sterk afhangen van de heersende visie op kerk-zijn.
Het Knooppunt heeft het geestelijke aspect overigens altijd extra aandacht gegeven door
naast de inloop ook gespreksgroepen, bezinningsbijeenkomsten en zelfs vieringen te
houden. De huidige locatie stelt echter grenzen aan deze mogelijkheid. Juist omdat we
erin in slaagden om goede relaties aan te gaan met andere organisaties in de wijk, werd
ons op een ogenblik een ruimte aangeboden binnen sociaal-cultureel centrum de
Musketon. Dit kwam erg goed uit; het ‘gat op de begroting’ was inmiddels even groot
geworden als de huur van de twee winkelruimtes waarin het project gevestigd was. Het
welzijnswerk was gecharmeerd van onze aanpak. Binnen de Musketon kunnen we
doorgaan met het bieden van gastvrijheid. Dat doen we als kérkelijk project – een unieke
situatie. Maar het is op die plek niet mogelijk om ‘hoogkerkelijke’ activiteiten als
vieringen of Bijbelkringen te organiseren. Hoe we met die situatie om willen gaan, zal
later ter sprake komen.
 Waar inloopcentra ook altijd goed in zijn geweest is het aantrekken van vrijwilligers van
buiten de kerk; ook niet- of andersgelovigen worden aangesproken door deze manier
van werken. Voor Het Knooppunt was dit een uitkomst, toen gaandeweg steeds meer
kerkelijke vrijwilligers vanwege leeftijd moesten stoppen en opvolgers niet of nauwelijks
meer in de kleiner wordende wijkkerken te vinden waren. Een nadeel kan zijn, dat niet
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elke vrijwilliger zijn motivatie direct ontleent aan het Evangelie en kerken zich dan ook
minder vertegenwoordigd voelen door deze vrijwilligers.
Binnen de wereld van inloopcentra wordt daarom soms wel gepleit voor het instellen
van een maximum percentage niet-kerkelijke vrijwilligers, bijvoorbeeld 50%. Als we strikt
afgaan op het aantal vrijwilligers dat lid is van één van beide wijkkerken, dan zou Het
Knooppunt in de problemen komen. Maar nog steeds heeft het merendeel van de
vrijwilligers wel een gelovige motivatie. En de beroepskracht vertegenwoordigt natuurlijk
ook mee de kerkelijke achterban. Daarnaast zijn we ook op de nieuwe locatie uiterlijk
herkenbaar als kerkelijk project en staan we er als zodanig bekend.

II.De activiteiten in de seizoenen 2010/2011 en 2011/2012
A.De Inloop
De centrale activiteit van het inloophuis is natuurlijk
de inloop. Vijf keer per week ontmoeten
buurtbewoners en vrijwilligers (13 in totaal) elkaar
rond de stamtafel. Bezoekersaantallen variëren
tussen de 5 en 20 bezoekers per openstelling van
twee uur. De aantallen schommelen sterk, mede
onder invloed van het seizoen. Zo valt elk jaar
opnieuw op dat de inloop in de zomermaanden goed
bezocht wordt. De vrijwilligers slaagden er in de
Bisschop Eijk bezocht Het
zomer van 2012 zelfs in om 4 dagdelen per week
Knooppunt op 11-11-’11. Aan de
inloop te houden, wat erg op prijs werd gesteld door
stamtafel maakte hij kennis met
de bezoekers van wie velen niet op vakantie gaan.
enkele bezoeker en medewerkers.
Onze inloop betekent veel voor een deel van de bonte
bezoekersgroep van zo’n 40-50 mensen. De meeste van onze bezoekers wonen alleen en
hebben geen vaste dagbesteding. Het inloophuis is voor hen een tweede thuis geworden,
een plek om even onder de mensen te zijn, om je gezien en gewaardeerd te voelen. De
inloopmomenten zijn momenteel: dinsdag 9:30-11:30 uur, woens/donder/vrijdag van 10-12
uur; zaterdag van 11-12 uur.
B.Voedselbank, lunchinloop, leeskringen, vrijdagavondinloop, ruilwinkel
In het verlengde van en aanhakend bij onze eigen inloop worden verschillende andere
activiteiten georganiseerd, samen met partnerorganisaties.
Dinsdag 12:30-14 uur Voedselbank
Dit PlusPunt Lunetten/Hoograven is in 2008 gestart, in samenwerking met Portes (die opslagruimte ter beschikking heeft gesteld) en de Tussenvoorziening (verantwoordelijk voor
aanvoer en financiële hulpverlening).
Het is een groeiend gebeuren – helaas. In de laatste anderhalf jaar is het aantal pakketten
van 30 naar 55 gestegen (ofwel 140 monden). Er wordt overwogen een wachtlijst in te
stellen en we gaan nadenken over een tweede uitgiftepunt in Hoograven/Lunetten.
De grote vrijwilligersgroep is inmiddels goed ingewerkt, onder leiding van vrijwillig
coördinatrice Addi van Bergen, die haar werkzaamheden mei 2012 heeft overgedragen aan
twee opvolgers: één coördinator houdt zich nu bezig met aanvoer en verwerking van het

3

voedsel, de tweede is verantwoordelijk voor intake
en begeleiding van deelnemers. Beiden doen dat
met de hulp van andere vrijwilligers.
Het is geen luxe om speciaal aandacht aan de
aanvoer te besteden; de centrale aanvoer wordt
kariger en er moet dus worden bijgekocht of zelf
voedsel worden ingezameld bij lokale winkeliers of
via speciale acties (een inzamelingsactie bij een
supermarkt leverde in juli nog 12 winkelwagens vol
voedsel op !). Het bijkopen van voedsel wordt mede mogelijk gemaakt door de gulle giften
van kerken en kerkleden; met name de bijdrage vanuit de adventscollecte van de St.
Martinus maakt dit jaar een groot verschil !
De rol van Het Knooppunt/de beroepskracht kan zich nu beperken tot het bieden van een
bestuurlijke paraplu voor de activiteit (verzekering, girorekening e.d.) en het gebruik van
onze ruimte en materialen. Waar nodig denken we mee.
Woensdag 12-13 uur Lunchinloop
Samen met het welzijnswerk van Portes organiseren we al enkele jaren een Lunchinloop, die
aansluit op de inloop en gedraaid wordt door inloopmedewerkers. Portes biedt de lunch
aan, die altijd extra bezoekers trekt
Donderdag 14-16 uur Leeskringen (maandelijks)
Al meer dan 15 jaar organiseert vrijwilligster Anneke Jaeger maandelijkse leeskringen. Men
leest en bespreekt steeds een zelfgekozen roman. In het verleden waren er twee kringen,
vanwege haar leeftijd beperkt Anneke het nu tot 1 keer per maand. De ongeveer 15
deelnemers zijn even trouw als Anneke zelf; de kring is een vast moment in hun leven.
Vrijdag 18:30 – 21 uur “Even bijpraten”
Deze drukbezochte vrijdagavondactiviteit wordt verzorgd door een eigen groep vrijwilligers
van evangeliegemeente de Schuilplaats. De activiteit is een succes geworden mede omdat
men vooraf een eenvoudige maaltijd serveert, waarop ook anderen dan bezoekers van de
inloop afkomen. Na de maaltijd worden gezellige activiteiten georganiseerd. Met de
medewerkers van de Schuilplaats wordt regelmatig overlegd.
Zaterdag 11-14 uur Ruilwinkel
Deze activiteit is een doorstart van de Ruilwinkel Utrecht-Zuid, die voorheen in de
kinderboerderij was gehuisvest. Vanaf juli 2011 kunnen bezoekers elke zaterdag tussen 11
en 12 een kopje koffie drinken en tot 14 uur rondsnuffelen tussen de uitgestalde waren. Na
een rustig begin is het inmiddels behoorlijk druk op zaterdag. Een aanwinst!
De coördinatrice maakt deel uit van het team van gastvrouwen en –gastheren, omdat de
Ruilwinkel ook een inloopmoment biedt.
Individuele hulp en gesprekken
Dit is vooral een taak van de kerkelijk werker, die vrijdags spreekuur houdt. Hij leent regelmatig zijn oor aan bezoekers en andere bekenden, soms gaat hij op (zieken)huis bezoek. De
aandacht die gegeven wordt kan zowel pastoraal als diaconaal van aard zijn. Regelmatig
zoekt hij mee naar oplossingen voor problemen die bezoekers in hun dagelijks leven tegen
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komen of staat hij hen bij in contacten met hulpverleners en instanties. Sinds enige tijd
neemt de kerkelijk werker, mede namens het Diaconaal Platform Utrecht, deel aan een
experiment van de gemeente Utrecht gericht op de bestrijding van sociaal isolement in
Lunetten/Hoograven. Dit jaar kreeg het experiment een vervolg in het Signaleringsnetwerk
Sociaal kwetsbaren Hoograven/Lunetten, waarin hulpverleners en vrijwilligersorganisaties
maandelijks meldingen van sociaal isolement en actiemogelijkheden bespreken. Wat ons
betreft een hele vooruitgang; door de korte lijntjes hebben we al voor meerdere bezoekers
en bekenden direct hulp kunnen inschakelen. De eerste nieuwsbrief van het netwerk is te
vinden op onze website.
Levensbeschouwelijk gespreksgroepen
Er was in de afgelopen jaren minder ruimte om gespreksgroepen en andere
levensbeschouwelijke activiteiten te organiseren. De aandacht ging allereerst uit naar de
samenwerking met andere organisaties, bestendiging van de huisvestingssituatie en het mee
opzetten en begeleiden van activiteiten in de diaconale sfeer, zoals de voedselbank en
ruilwinkel.
Wel stelden we onze ruimte in 2011 en 2012 open voor het “Zinneprikkels-evenement” een
initiatief vanuit de GGZ vol workshops op het terrein van levensbeschouwing en ‘wellness’.
Het Knooppunt bood de workshop ‘Tijd voor jezelf’ aan, met veel voorbeelden van dagelijkse
rituelen uit de christelijke traditie. En we zijn van plan in de komende tijd opnieuw
activiteiten in de sfeer van bezinning en levensbeschouwing op te zetten, net zoals we dat
voor enkele jaren terug deden (zie III).
C.Bijzondere momenten en activiteiten
Jubileum 2011
Op zaterdag 14 mei 2011 vierde Het Knooppunt het 20 jarig bestaan met een 4 uur durende
jubileuminloop. Net als bij een gewone ‘inloop’ waren de feestgangers welkom om te komen
en gaan wanneer ze wilden. Er kwamen er heel wat. Een deel van de gasten leverde ook een
aandeel aan het programma door een verhaal te vertellen, liederen te zingen of een act op
te voeren. Zelfs de burgemeester kwam onverwacht een taart brengen. Al met al een heel
geslaagde dag ! Een uitgebreider verslag is te vinden op onze website

Vakantieweek 2010 en dagtocht 2011
In 2010 werkten de drie kerkelijke inloopcentra samen in het organiseren van de
vakantieweek die daarvoor alleen door de Wijkplaats werd verzorgd. Vanuit het Knooppunt
namen een vrijwilliger en enkele gasten deel. Onze coördinator nam voor 3 dagen de
begeleiding van de activiteit op zich. De vakantieweek was gezellig en geslaagd, maar gelet
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op de samenstelling van de groep en de tijd en het geld die de organisatie kost, is besloten
om in 2011 geen vakantieweek meer te organiseren maar wel samen een dagje er op uit te
gaan. Daarvoor uitgenodigde bezoekers van Het Knooppunt, de Wijkplaats en het
Stiltecentrum genoten op 8 oktober 2011 van een heerlijk en verzorgd dagje uit
(jubileumdagtocht) naar de streek rond het Veluwemeer. Een verslag is op de website te
vinden.
De twee andere huizen organiseren in 2012 opnieuw een dagje uit. Dit jaar doen we niet
mee; het kost relatief veel geld en voorbereidingstijd en het hoeft niet jaarlijks te gebeuren.

III.Visie en vooruitblik
Omdat we in het eerste deel al uitvoerig zijn ingegaan op de achtergrond van dit type werk,
houden we het op deze plek kort. De doelstelling die 21 jaar geleden aan het project werd
meegegeven is:
“Het vormgeven aan de pastoraal-diaconale taak van de kerken door een open
ontmoetingsplek te zijn in de wijk namens de kerken: een plek waar mensen hun verhaal
kwijt kunnen en op verhaal kunnen komen; een plek voor gesprek en stilte.”
Nu is het zelden stil tijdens de activiteiten, maar voor het overige is de doelstelling nog
steeds “to the point”. Het bestuur van Het Knooppunt – de deels uit kerkelijk
vertegenwoordigers bestaande Bestuurs- en BeleidsCommissie – houdt vast aan deze doelstelling en wil zo lang mogelijk als zelfstandig kerkelijk project beschikbaar blijven voor de
buurt en vooral de meer kwetsbare buurtbewoners. Daarbij samenwerkend met andere
organisaties. Het is goed dat kerken ook middels dit project verantwoordelijkheid nemen
voor het samenleven in onze wijk en aanspreekbaar zijn voor buurtbewoners !
In het eerste deel schetsten we enkele dilemma’s die dit type werk en de bijzondere setting
van dit project met zich meebrengen. Mede uitgedaagd door vragen van kerkelijke zijde,
heeft het bestuur onlangs speciaal aandacht besteed aan de uitdagingen die deze dilemma’s
met zich meebrengen. Het heeft zich voorgenomen om:
 te blijven werken aan zichtbaarheid binnen de kerken en te blijven zoeken naar
medewerkers in de kerkelijke achterban
 vast te houden aan de presentiemethode als onze unieke bijdrage aan de wijk.
 zich te blijven bezinnen op opdracht en identiteit; wij hopen dat de wijkkerken
daarbij blijven meedenken !
 opnieuw gespreksgroepen en cursussen te gaan organiseren vanuit de eigen
identiteit door het maximaal benutten van de speelruimte die we binnen het grotere
geheel van het buurtcentrum hebben.
Wat dit laatste betreft staat er al één activiteit op de rol:de (twee)wekelijkse gesprekskring
“Hart en ziel”. Een moment van bezinning voor bezoekers en andere buurtbewoners die op
een apart moment en in alle rust met elkaar willen doorpraten over wat hen bezig houdt en
beweegt. Een plek en een moment om het hart te luchten én, daarna, de ziel te voeden. Met
gebruik makend van enkele vaste rituelen en symbolen.
Een andere mogelijkheid is het opnieuw organiseren van meer themagerichte bijeenkomsten, zoals rond rouwverwerking, levensvragen, ethische kwesties en dergelijke.
Daarvoor kan worden samengewerkt met (al dan niet freelance werkende) pastores uit
Utrecht.
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IV.Organisatie, partners, financiën en en huisvesting
Organisatie
Behalve als medewerker van de activiteiten, zijn er ook vrijwilligers actief in de Bestuurs- en
BeleidsCommissie. Mies Meijers, Wilfried Verhufen en Theo Moerman vertegenwoordigen
de inloopmedewerkers, diaken Piet van Kleinwee vertegenwoordigt de parochie, Harry Rijser
(voor zijn verhuizing naar Tiel parochiaan van de Johannes/Bernardus) beheert de penningen
en voorzitter Cor van Rijswijk vertegenwoordigt niet alleen de wijkgemeente maar verleent
regelmatig ook hand- en spandiensten. De laatste drie zijn als kerkelijk vertegenwoordigers
tevens bestuursleden van de Stichting Ontmoetingshuis Lunetten – de rechtspersoon van
het project.
De beroepskracht, Arjen de Groot, is dagelijks aanspreekpunt en coördinator. Hij is
gedetacheerd vanuit het Diaconaal Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente
Utrecht. Begin 2012 werden zijn uren teruggebracht naar 12, met name om financiële
redenen. Hij is overigens in staat het project in dit aantal uren te begeleiden maar heeft wel
minder tijd voor extra’s in de sfeer van het opzetten van nieuwe activiteiten, het
onderhouden van contacten en individueel pastoraat en diaconaat.
In het seizoen 2010-2011 ondersteunde stagiair Koen Schoenmaker van de Hogeschool
Utrecht mee de inloop.
Kerkelijke partners
Het Knooppunt is een pastoraal-diaconaal project van de kerken en wordt door de diaconale
organen van deze kerken financieel ondersteund: de wijkgemeente en wijkdiaconie van de
Marcus/ Wilhelminakerk, de St.Martinusparochie (waarin de R.K.parochie H.Johannes de
Doper/H.Bernardus in 2010 is opgegaan), het Diaconaal Missionair Orgaan van de
Protestantse Gemeente Utrecht en de Katholieke Caritas Instelling Utrecht.
In het bestuur van Het Knooppunt zijn de wijkkerken vertegenwoordigd. Met de twee
wijkkerken wordt in principe twee keer per jaar op bestuurlijk niveau overlegd, dus zij blijven
goed op de hoogte. Tot nu toe toonden de wijkkerken zich over het algemeen tevreden over
onze inzet. Al gaf het nieuwe bestuur van de St.Martinus in 2012 aan graag meer te willen
weten over het project en het kerkelijk karakter ervan. De BBC heeft twee notities
geschreven om het bestuur te informeren.
Het DMO is behalve subsidiegever ook werkgever van de beroepskracht; hij is gedetacheerd
bij de Stichting Ontmoetingshuis Lunetten en maakt deel uit van het stedelijk team van
DMO-werkers.
Financiële situatie
Omdat de bijdragen van de kerken in twintig jaar niet geïndexeerd zijn en de kosten
oplopen, onder meer als gevolg van inflatie en loonstijging, hebben we al enkele jaren een
tekort op de begroting. In 2012 zou bij ongewijzigd beleid het vermogen opraken. Toch
wilden wij aan onze kerkelijke partners niet om een hogere subsidie vragen, gezien de
financiële situatie van kerken en diaconieën zelf. Wij zijn al erg blij met de stabiele basis die
zij in de afgelopen twintig jaar hebben geboden en hopen dat zij het project op dezelfde voet
willen blijven steunen. In 2004 hebben wij het tekort van dat moment weten terug te
dringen door te verhuizen vanuit dure winkelruimtes naar de Musketon. De enige echte
bezuinigingsmogelijkheid die dus overblijft is het korten op de professionele inzet. De
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overige uitgaven zijn gering, mede omdat aan gasten een vrijwillige bijdrage voor koffie en
thee wordt gevraagd. Vandaar dat de beroepskracht in 2012 minder uren is gaan werken.
Indien de kerken bereid zijn op dezelfde voet bij te dragen als in voorgaande jaren, zal er in
2013 waarschijnlijk een klein positief saldo zijn, in 2014 een klein negatief saldo.
Huisvesting
Wat de huisvesting betreft, is het goed te beseffen dat er sprake is van een tamelijk unieke
situatie: nu het welzijnsorganisatie Portes ons het gebruik van de ruimte gunt, ontvangen we
feitelijk meer steun van overheidswege dan we ooit zouden hebben ontvangen als we
rechtsreeks voor subsidie bij de gemeente Utrecht hadden aangeklopt. Deze subsidieert in
principe geen kerkelijke organisaties en dat geldt ook voor veel particuliere fondsen.
Voor het gebruik van de ruimte zijn we een samenwerkingsovereenkomst met Portes
aangegaan. Nu zal in de komende jaren de situatie drastisch veranderen, aangezien de
gemeente Utrecht de welzijnsaccommodaties zal gaan beheren. We houden een vinger aan
de pols maar maken ons geen grote zorgen. De samenwerkingsovereenkomst die we met
Portes sloten is eigenlijk een voorloper geweest van het welzijnswerk nieuwe stijl; de
gemeente Utrecht wil de welzijnsaccommodaties meer ter beschikking stellen van groepen
bewoners en particuliere organisaties die eigen activiteiten in de ruimtes organiseren.
De ruimte die door welzijnsorganisatie Portes ter beschikking is gesteld, ofwel A33, ligt op
een hoek van buurtcentrum de Musketon. We hebben de inloopruimte gezellig ingericht en
kunnen gebruik maken van een eigen ingang, met eigen sleutels. Alleen de inventaris,
schoonmaak- en de meeste inrichtingskosten komen voor onze rekening.
Omdat A33 soms te klein is, zijn we erg blij met de mogelijkheid die het beheer van de
Musketon ons in 2010 is gaan bieden om een naastgelegen ruimte (A32) te gebruiken als
hier geen andere activiteiten plaatsvinden. We kunnen de tussendeur eenvoudig
openzetten. Zo kunnen de voedselpakketten in die ruimte uitgedeeld worden, terwijl er
rustig koffie gedronken wordt in A33. Ook de ruilwinkel heeft enkele kasten in A32 staan. En
op vrijdagavond wordt er de maaltijd geserveerd.
Overigens organiseren derden ook activiteiten in ‘onze’ ruimte. In 2009 verhuisde een
Portes-activiteit voor kwetsbare ouderen naar de inloopruimte, omdat het daar veel
gezelliger is. Het Lunettenkoor van de St. Jan de Doper oefent op donderdagavond in A33. Er
worden groothuisbezoek- en contactpersoonvergaderingen van de Marcuskerk gehouden.
Het Bewonersoverleg komt er bijeen, als het zo uitkomt. De ruimte wordt dus steeds beter
gebruikt. En sinds een jaar wordt in de tweede helft van de middag, doordeweeks
huiswerkbegeleiding gegeven in onze ruimte. Onze maandagmiddaginloop moest daarvoor
wijken. Maar er staan inkomsten voor Portes tegenover, die moet woekeren met
beschikbare gelden. Met zoveel activiteiten is het wel lastiger geworden om overzicht te
houden over de voorraden en materialen van de verschillende groepen, en om de zaak op
orde te houden. In 2011 hebben we al de verschillende groepen en activiteiten opnieuw een
gebruikers-overeenkomst laten tekenen en worden de sleutels in een speciaal sleutelkastje
opgehan-gen, dat alleen met een code geopend kan worden.
In 2012 is de vloerbedekking vernieuwd.
Bestuurs- en Beleidscommissie Het Knooppunt, september 2012
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