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1. Na de opening. 
 
Op zondag 28 september 2014 werd de Hoeskamer Arensgenhout officieel geopend. 
Op dinsdag daarna, 30 september 2014,  vond het eerste daadwerkelijk gebruik plaats met een  
repetitie door de fanfare St. Clemens, eigenaar van het gebouw. 
 
Het beheer en de exploitatie werd ter hand genomen door de Stichting Hoeskamer Arensgenhout. 
Hoe dit vorm zou gaan krijgen staat beschreven in dit verslag, alsook in het in november 2014 
verschenen verslag van de totstandkoming van de Hoeskamer.  
Dat verslag werd, met uitzondering van de namen van de sponsoren, integraal onderdeel van de 
website die in 2016 in de lucht zou komen.  
 

2. Beheer. 
 
Nadat zich voldoende vrijwilligers hadden aangemeld voor de bar- en aanverwante werkzaamheden 
wordt spoedig na de opening ook een schoonmaakploeg samengesteld, eveneens uitsluitend 
vrijwilligers. De ploeg staat onder leiding van Lidwien Habets-Duijkers en Phil Moors-Limpens. 
Voor het uitvoeren van uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden en klussen staat een 
onderhoudsploeg paraat, eveneens allen vrijwilliger; de meesten van hen hebben geholpen bij de 
bouw en renovatie van de Hoeskamer.  
Sander Steins gaat de inroostering van alle vrijwilligers bij de activiteiten op zich nemen;  in 2016 - 
nadat Marleen Smitsmans tijdelijk waarnam - opgevolgd door Harry Schaeks.  
 
Lei Habets hanteert een dropboxsysteem waarin per dag kan worden nagegaan welke activiteit er 
plaats vindt en welke vrijwilliger(s) er paraat moet(en) staan. Dit dropboxsysteem is voor iedere 
vrijwilliger op de computer ter inzage. 
Met zowel de barvrijwilligers als de schoonmaakploeg vinden er diverse overleggesprekken plaats 
over hun werkzaamheden.   
 
Een keer per jaar vindt er een feestavond met buffet plaats voor alle vrijwilligers met partners.   
In 2015 op vrijdag 9 oktober. In 2016 op vrijdag 18 november met een optreden van “De Wiefkes” uit 
Mechelen. Tevens wordt elk jaar aan alle vrijwilligers een kerstwens met attentie uitgereikt. 
 

3. Het bestuur.  
 
Het bestuur werd in november 2014 uitgebreid met Lei Habets, die ook het agendabeheer voor zijn 
rekening gaat nemen.  
 
In 2015 en 2016 ondergaat het bestuur verder geen wijzigingen en is als volgt samengesteld: 
Paul van Oppen, voorzitter. 
Rob Vaessen, secretaris. 
Marleen Smitsmans, penningmeester. 
Roger Crombag, o.a. belast met instandhouding van het gebouw. 
Lei Habets, o.a. agendabeheer, website en bevoorrading dranken. 
Lou Vliegen, o.a. bevoorrading dranken en vertegenwoordiger van fanfare St. Clemens.  
Voor de bestuursleden geldt een aftredingsperiode van 3 jaar. Zij zijn direct herbenoembaar.  
Het bestuur vergadert in de regel 1 keer per maand. 
 
Op 29 oktober 2016 werd tijdens de fanfarerepetitie aan Lou Vliegen een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt als lid in de orde van Oranje Nassau, o.a. vanwege zijn grote en langdurige verdiensten als 
lid en bestuurslid van de fanfare St. Clemens en als bestuurslid van de Stichting Hoeskamer. 
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4. Open dag. 

 
Vanwege het gebrek aan ruimte heeft het Stichtingsbestuur er voor gekozen om  in eerste instantie 
de inwoners en alle vrijwilligers van Arensgenhout uit te nodigen voor het openingsfeest. 
Om de inwoners, verenigingen, winkels en bedrijven uit Hulsberg eveneens de gelegenheid te geven 
een kijkje te komen nemen in de Hoeskamer vindt er een open dag plaats in de Hoeskamer op 
zondag 7 december 2014.  Zo’n honderd bezoekers komen een kijkje nemen. 
 

5. Hoog bezoek in de Hoeskamer. 
 
Op maandag 15 december 2014 bezoekt Commissaris van de Koning in de provincie Limburg 
Th.Bovens de Hoeskamer. Hij is die dag op werkbezoek in de gemeente Nuth. Naast interesse voor de 
bestuurlijke kant van de gemeente Nuth en de ondernemers is hij met name geïnteresseerd in een 
project van burgerkracht en burgerparticipatie; in een project dat een sprekend voorbeeld is van het 
zelf verantwoording nemen voor je eigen leefomgeving, van burgerinitiatief, van het vitaal houden 
van je eigen gemeenschap en van zelfredzaamheid. Bij zijn bezoek zou de gouverneur dit 
“Limburgerschap” noemen. De Hoeskamer is een project hetwelk geheel aan die criteria voldoet. 
Het gezelschap arriveert om 16.00 uur en bestaat uit 9 personen:  
Gouverneur Th. Bovens, van het provinciaal kabinet de heren Dolman en Spierts, van gem. Nuth, 
burgemeester mevr. D.  Schmalschläger,  drie wethouders, de heren Slangen, v.d. Heuvel en 
Lucassen, gemeentesecretaris van Mierlo en secretaresse Rinie Beckers-Souren. 
De bar wordt bezet door Maria Kempener-van de Weijer. Het vele vrijwilligerswerk krijgt accent door 
de aanwezigheid van Alb. Limpens en echtgenote. Ook een delegatie van het fanfarebestuur is 
present. 
Rob Vaessen heeft een korte notitie gemaakt over de totstandkoming en het beheer van de 
Hoeskamer, die door de gemeente aan de gouverneur vooraf is toegezonden.  
Voorzitter Paul van Oppen verwelkomt, houdt een korte toespraak, waarna een rondleiding door de 
Hoeskamer. Het bezoek van een ruim een half uur is kort en krachtig. 
 

6. Gebruikers en gebruikersvergoedingen. 
  
De hoeskamer heeft in de verslagjaren 6 vaste gebruikers: 

1. De fanfare “St. Clemens” Arensgenhout 
2. De buurtvereniging “De Vriendenkring” Arensgenhout 
3. De Bridgeclub Hulsberg, op de donderdagmiddag 
4. De Yogaclub Hulsberg, op de maandagavond, eind 2016 ook op dinsdagavond 
5. Piloxing dansgroep op de woensdagavond (per 1 juli 2015) 
6. Stichting Hoeskamer zelf, Hoeskamertref vanaf oktober 2016. 

 
Voor de niet commerciële activiteiten wordt een uurvergoeding in rekening gebracht van E. 9,-- en 
voor de commerciële activiteiten E. 11,50, elk jaar geïndexeerd op basis van het 
consumentenprijsindexcijfer.  
De fanfare “St. Clemens” betaalt jaarlijks een vaste vergoeding van E. 1800,--, eveneens jaarlijks 
geïndexeerd.  
 
Met de fanfare, die eigenaar is van het gebouw, is een gebruikers- en exploitatieovereenkomst 
gesloten die de verhouding regelt met de Stichting Hoeskamer Arensgenhout. De stichting neemt het 
beheer en de exploitatie voor haar rekening. Met een delegatie van het fanfarebestuur vindt jaarlijks 
een evaluatiegesprek plaats. 
Met alle gebruikers zijn er gebruikersovereenkomsten gesloten, waarin de verschuldigde vergoeding, 
de voorwaarden voor het gebruik en de huisregels zijn vastgelegd.  
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7. Sleutelbeheer en alarminstallatie. 
 
Omdat er geen vaste beheerder is, moet elke vaste en moeten ook diverse incidentele gebruikers de 
Hoeskamer kunnen betreden. Eind 2016 zijn er 30 sleutels van de achterdeur-toegangsdeur in 
omloop. Een gelijk aantal “tags” om de alarminstallatie te kunnen uit- en inschakelen.  
 

8. Verzekeringen. 
 

De aansprakelijkheids-  en inboedelverzekering wordt ondergebracht bij Heuts Assurantiën te  Nuth. 
De fanfare sluit als eigenaar een opstalverzekering af.  
 

9. Financiën. 
 
Het laatste kwartaal 2014 wordt met een aantal subsidiërende instellingen afgerekend. 
Alle subsidies worden tot het toegezegde bedrag ontvangen.  
 
De financiële exploitatie verloopt in de verslagjaren goed. Deze resultaten zijn uitsluitend en alleen te 
danken aan de belangeloze en enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, bestuursleden incluis.  
Bij toerbeurt controleren de bestuursleden jaarlijks de financiële administratie van de 
penningmeester. 
 
Met de geld-/penningenautomaat was het in het begin even wennen. Sporadisch een storing, doch 
meestal door verkeerd gebruik. Is de oorzaak onverklaarbaar, dan is een praktische oplossing door de 
barvrijwilligers altijd gauw gevonden.  Indien de automaat geheel zou uitvallen is er een 
noodoplossing die bij het bestuur bekend is. 
 

10. Website Hoeskamer. 
 
Na enkele overleggesprekken werd in het eerste kwartaal van 2016 aan Guido van Dijk (“Rocket 
Theme & Educre8or”) uit Arensgenhout  opdracht gegeven voor het opstellen van een website voor 
de Hoeskamer. 
Eind 2016 kwam de definitieve versie van de website in de lucht. Zij verschaft elke belangstellende de 
gewenste informatie over de Hoeskamer m.b.t. activiteiten, vaste gebruikers, reserveringen, alsook 
informatie over de totstandkoming van de Hoeskamer. Een aantal foto’s geven de website een 
levendig karakter. 
Het is een hele klus deze website op het gebied van de activiteiten up to date te houden.  
 
Eind 2016 besluit het bestuur mee te doen aan de digitale sociale kaart van de gemeente Nuth. Een 
website over welzijn, zorg en ondersteuning; een informatiebron voor inwoners en professionals. De 
Hoeskamer wordt hierdoor uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht.  

 
11. Activiteiten. 

 
I. Eigen activiteiten. 
 

Nieuwjaar,  Kerst,  Carnaval. 
 
Zondag 28 december 2014 Hoeskamerkerst, muzikale omlijsting door zangeres Celine Weerts 
(Schimmert) met pianobegeleiding door Ivo Schols; verder saxofonist Peter Ummels.  
 
Nieuwjaarsdag 1 januari 2015, Hoeskamer ’s middags geopend. 
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Met carnaval 2015 is de Hoeskamer op 15, 16 en 17 februari  ’s middags geopend.  
 

                                             
Lei Habets en Aimée Gorter    Jos Gerritsen en Bertie Peeters 

 
Zondag 27 december 2015  kersttreffen, waarbij zangeres Mirjam Erkens en saxofonist Peter Ummels 
zorgen voor de muzikale omlijsting.  
 
Nieuwjaarsdag 2016 is ’s middags de Hoeskamer open voor het uitwisselen van nieuwjaarswensen. 
 
Carnaval 2016: 7, 8 en 9 februari kunnen de carnavalisten ‘s middags in de Hoeskamer terecht.  
 
Omdat in 2016 kerst op zondag en maandag valt en geen andere dag geschikt wordt bevonden vindt 
er geen kersttreffen plaats.   
 
Tijdens alle voornoemde activiteiten worden aan de gasten gratis hapjes verstrekt. 
 
Voor alle eigen activiteiten wordt er in Arensgenhout huis aan huis geflyerd. Eveneens bekendmaking 
in plaatselijk verschijnende krantjes en op de website. 
 
Een openstelling van de Hoeskamer op zondagmorgen wordt op proef ingevoerd per 22 februari 
2015. Er wordt geflyerd in Arensgenhout. Het blijkt geen succes. Door gebrek aan belangstelling 
wordt op 1 mei 2015 met de proef gestopt.  
 
Besturen van de gemeenschapshuizen Schimmert en Vaesrade komen in de Hoeskamer poolshoogte 
nemen over de gang van zaken bij de totstandkoming van en de exploitatie en het beheer in de 
Hoeskamer; bij hun eigen plannen willen ze daarmee hun voordeel doen. Rob Vaessen verschaft 
uitvoerige informatie. Deze informatie is en wordt op verzoek aan soortgelijke initiatieven ter 
beschikking gesteld.  
 

II. Activiteiten van derden – Particuliere feesten. 
 

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nuth is toegestaan dat onze Stichting 
persoonlijke feesten mag houden. 
In de verslagjaren vinden er diverse van die feesten in de Hoeskamer plaats.  
Voor elk feest wordt samen met de klant een draaiboek met vele details samengesteld, met 
vermelding van de senior barvrijwilliger die voor de goede gang van zaken en de bestellingen 
verantwoordelijk is. Hij/Zij heeft de regie. Alle afspraken worden daarin nauwkeurig vastgelegd om 
misverstanden te voorkomen en voor een goede gang van zaken. De klant krijgt een exemplaar van 
het ingevulde draaiboek.  
Bij het opmaken van het draaiboek is altijd een bestuurslid aanwezig. Eerst Lei Habets, later Marleen 
Smitsmans. 
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Bij deze activiteiten/feesten zijn alle vrijwilligers herkenbaar gekleed (wit hemd/blouse, zwarte 
broek/rok). 
 
De in de Hoeskamer gehouden particuliere feesten in 2015:  

- 24 april 2015: koninklijke onderscheiding Mart Brounen 
- 22 mei: 40 jarig ambtsjubileum Henk Reijnders 
- 5 juli: babyborrel Casper Ummels 
- 12 juli: gouden huwelijksfeest familie  Al Rikers 
- 30 augustus: 70e verjaardag Gertie Nicolaes 
- 26 september: gouden huwelijksfeest echtpaar Hoeberichts 
- 10 oktober: 75e verjaardag Henk Heine 
- 11 oktober: gouden huwelijksfeest familie Harry Pluymakers 
- 8 november: 80e verjaardag Trees Gijzen-Kleijnen 
- 4 december: gouden huwelijksfeest familie Puls 

 

    
Huldiging Mart en Nieke Brounen-Crombag  Huldiging Lou en José Vliegen-L’Ortije 
b.g.v. gouden fanfarejubileum en    b.g.v. gouden fanfarejubileum  
en koninklijke onderscheiding    en koninklijke onderscheiding 
 
In 2016: 

- 23 januari: nieuwjaarsreceptie personeel boerderij Nuchelmans 
- 6 februari: huwelijksvoltrekking en huwelijksfeest echtpaar Rompelberg-Hollands 
- 4 maart: 2x 60e verjaardag echtpaar W.v.d.Cruijsen-J.Gerards 
- 15 mei: communiefeest Ed Vliegen 
- 7 september: huwelijksvoltrekking, huwelijksfeest en verjaardagen echtpaar E.Gradner-

M.v.d.Weijer 
- 11 september 80e verjaardag dhr. van Os 
- 9 oktober: pensioen Henk Zieverink 
- 23 oktober: babyborrel fam. Amkreutz 
- 27 november: 40 jarig huwelijksfeest echtpaar Albert Limpens-A.Heijnen 
- 28 december: 85e verjaardag Thea Nuchelmans-Stassen 
- 30 december: 60e verjaardag Elly Simons 

 
De persoonlijke feesten vormen een belangrijke inkomstenbron voor de Stichting. 
 

III. Activiteiten van onze (vaste) gebruikers: 
 
Fanfare St. Clemens: bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, vergaderingen van het 
comité van bijstand; vergaderingen van de commissies, algemene en partijenrepetities, lessen voor 
de leerlingen, voorspeelmiddagen, muziekexamens, St. Clemensfeesten, bijeenkomsten voor 
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vrijwilligers rondom opbouwen en afbreken van de jaarlijks feesttent aan de Kampstraat, afterparty 
concertreis 2016. 
 

                 
Fanfarejubilarissen 2016, v.l.n.r:  Anouk Huijts,    Seniorenbrunch Buurtvereniging 
Ramon van Oppen, Ad Triepels, Bert Branje,  
Lou Vliegen, Miets Demacker-Kurvers 
 
Buurtvereniging “De Vriendenkring”: bestuursvergaderingen, senioren bijeenkomsten met Pasen en 
Kerst, ontvangsten Sinterklaas, brunches voor senioren en leden, processievoorbereidingen 2015. 
 
 

                    
Dames Buurtvereniging bereiden brunch         Processie 2015 in Arensgenhout 
 

IV. Overige activiteiten in de Hoeskamer.  
 

Onze zustervereniging de Kon. Fanf. “St. Caecilia” uit Hulsberg brengt b.g.v. haar patroonsfeest op 
zaterdag 15 november 2014 tijdens een muzikale rondgang voor het eerst een bezoek aan de 
Hoeskamer. Rob Vaessen geeft tekst en uitleg over de totstandkoming. 
 
In de verslagjaren repeteerde de Fanfare St. Caecilia uit Schimmert enkele keren in de Hoeskamer. 
Ook de Brass Band Limburg kwam oefenen. 
 
Zaterdag 23 mei 2015: Global Exploration Benefietconcert Peru, georganiseerd door Loreen Merx. 
 
27 augustus 2015 vergaderde Steenland en Schins Bewindvoering Hulsberg in de Hoeskamer. 
 
Vrijdag 17 februari 2016: Samen Dingen Doen, een middag voor senioren en alleenstaanden uit Nuth, 
met uiteenlopende activiteiten, op initiatief van de gemeente Nuth. 
 
Begin 2016 organiseerde Astrid Smeets een tweetal sessies over Familieopstellingen van het Bert 
Hellinger Instituut. 
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15 maart 2016: info-bijeenkomst agrarische vrouwen. 
 
19 maart 2016: koffiebezoek Lotgenotengroep (autistische jongeren) Den Otter. 
 
Donderdag 22 september 2016: lezing in Hoeskamer door notaris Ghislain van Kan uit Merkelbeek. 
Voor een volle Hoeskamerzaal gaf hij o.a. informatie over vermogensbeheer, wilsbekwaamheid, 
eigen woning, erfenissen en behoud van vermogen in relatie tot zorg in een inrichting.  
 

11. Hoeskamertref.            
 

Begin 2016 zijn er gesprekken gestart met een ambtelijke delegatie van de gemeente Nuth om te 
komen tot een door de gemeente Nuth ondersteunde activiteit voor ouderen en alleenstaanden van 
Arensgenhout en directe omgeving. Dit in het kader van de uitvoering van de statutaire 
doelstellingen van de Stichting en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De activiteit betreft het 
organiseren van zgn. inloopmiddagen voor de genoemde doelgroep, zoals die in andere gemeenten 
ook al geruime tijd plaatsvinden.  
 
Op 4 oktober 2016 zegt de gemeente Nuth voor het organiseren van deze activiteit een  
waarderingssubsidie toe van E. 1.000,--, zulks voor de periode 1 okt. 2016 tot 1 januari 2018.  
Motivatie: de gemeente Nuth ondersteunt initiatieven die leiden tot een versterking van sociale 
cohesie, waardoor burgers langer, zelfstandig, kunnen meedoen in hun leef- en woonomgeving en 
waarmee vereenzaming kan worden bestreden.  
 
Inloopmiddagen met uiteenlopende activiteiten, zoals ons bestuur die beoogt, kunnen daarbij een 
belangrijke rol vervullen. De subsidie is gevraagd voor de dekking van de onkosten, zoals  koffie/thee 
(door Hoeskamer aangeboden), gebruikersvergoeding en overige kosten (spelletjes, spel- en 
knutselmaterialen). 
 

     
1e Hoeskamertref   Drie gastvrouwen Hoeskamertref: Tiny 

Ackermans-Loijens, Bertie Peeters, Marjo 
  Delil 
 

Onze activiteit krijgt de naam: Hoeskamertref. Op de laatste maandag van de maand.  Inhoud: koffie-
inloop, praatje maken, kaarten, lezingen, voordrachten, spelletjes, voorlichting gastsprekers, muziek 
luisteren, knutselen, enz. enz. Er is altijd gratis koffie en thee. Andere drankjes moeten betaald 
worden.  
 
De eerste tref vindt plaats op maandag 31 oktober 2016 om 14.00 uur: welkom, koffie en vlaai, 
praatje maken, suggesties van bezoekers voor activiteiten; wat mag de deelnemer in de toekomst 
verwachten.  
Voor deze eerste tref wordt in Arensgenhout huis-aan-huis geflyerd, daarna alleen geadresseerd; 
tevens publicatie in weekblad Nuth en Omstreken.  
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De eerste bijeenkomst is een succes: 30 enthousiaste deelnemers met vele suggesties voor 
activiteiten en een heel gezellige sfeer. 
 
Bij elke tref worden adreslijsten opgesteld van onze gasten: personen met e-mail adres, personen 
zonder e-mail adres. Zij ontvangen flyers voor toekomstige trefs.  
 
De Arensgenhoutse buurtvereniging, waarmee ook vooraf overleg werd gevoerd over ons initiatief,  
verschaft ons informatie over namen en adressen van de Arensgenhoutse senioren, zijnde lid van die 
vereniging. De gemeente Nuth zorgt voor de nodige kopieën.  
 
Tevoren zijn er diverse overleggesprekken geweest met vrijwilligers die bereid zijn de organisatie van 
de Hoeskamertrefs op zich te nemen en aanwezig te willen zijn als gastvrouw; kortom het geheel te 
begeleiden.  Bertie Peeters uit Arensgenhout vormt in deze voor zowel het bestuur als de overige 
Hoeskamertrefvrijwilligers de contactpersoon. 
 
Het stichtingsbestuur is in hoge mate verheugd over het feit dat bij de eerste tref reeds 7 vrijwilligers 
aanwezig waren om deze activiteit geheel te organiseren, te begeleiden en vooral tot een succes te 
maken. En dat was het. Complimenten voor dit team, hetwelk in deze geheel zelfstandig opereert.  
 
In dit verband is ook getracht “Meer bewegen voor ouderen” deel te laten uitmaken van deze 
activiteit, doch hier bleek geen belangstelling voor.  
 
Tijdens de tweede Hoeskamertref  op 28 november 2016 werd er 16 kerststukjes gemaakt en waren 
er twee kaarttafels, in totaal 25 gasten. Enthousiaste deelnemers in een geweldig leuke sfeer. Tot nu 
toe wordt er geen financiële bijdrage gevraagd van de gasten 

 
 

   
Kerststukjes Hoeskamertref 2016  Carolien Starmans, 93 jaar. Tijdens 

Hoeskamertref 
 
Opmerkelijk is dat behoorlijk wat gasten van de Hoeskamertref afkomstig zijn uit de diverse 
kerkdorpen in Nuth. De publicatie in weekblad Nuth en Omstreken valt in het oog.  
 
Omdat er in december altijd een kerstbijeenkomst voor de senioren wordt gehouden door de 
buurtvereniging, werd in die maand afgezien van de organisatie van een Hoeskamertref. 
 
De eerste twee Hoeskamertrefs leggen een gezonde basis ons initiatief in 2017 te continueren. 
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12. Hoeskamer als trouwlocatie. Twee bruidsparen. 
 
6 februari 2016 
Dhr. José Rompelberg met partner Astrid Hollands, wonende  in het gerestaureerde koetshuis links 
naast boerderij Nuchelmans geven te kennen te willen trouwen in de Hoeskamer en na de 
trouwceremonie het daarbij behorende feest in de Hoeskamer te willen vieren. 
De huwelijksvoltrekking in de Hoeskamer en het aansluitende feest zouden gaan plaatsvinden op  
6 februari 2016, de zaterdag voorafgaande aan carnaval. 
Na enig overleg met de gemeente Nuth werd de Hoeskamer als trouwlocatie in orde bevonden en als 
zodanig aangewezen.  
Els Dekkers-Crijns fungeerde als ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij was wel erg verbouwereerd 
toen zij het a.s. bruidspaar in chique carnavalspak mocht begroeten, hij als dame verkleed in rode 
galajurk en zij niet minder chique als heer in jacquet. Ook de rest van het gezelschap had niets 
nagelaten zich in prachtige carnavalskostuums uit te dossen en zich navenant van schmink te 
voorzien. Het werd een hele happening, met sekt, nonnevotten, strikken, en de friturewagen van 
Jacq. Keulen. Tekort aan stroom – waarvoor vooraf onzerzijds was gewaarschuwd – zorgde bij het 
bereiden van de etenswaren voor opstartproblemen, doch met een extra stroomgenerator van 
Maurice Dezaire lukte het allemaal prima. Ook onze ingezette (bar-)vrijwilligers leverden voor dit 
grote en exclusieve gezelschap een puike prestatie, waardoor het bruidspaar op een geweldig mooi 
feest kon terugkijken. 

             
Bruidspaar José Rompelberg en Astrid Hollands  Ambtenaar burgerlijke stand  

Els Dekkers-Crijns voltrekt huwelijk 
7 september 2016 
Een tweede bruidspaar Erich Gradner en  Maria van de Weijer, trouwen op 7 september 2016 in de 
Hoeskamer. Maria is senior barvrijwilligster in de Hoeskamer. De buitenwacht wist niets van dit 
huwelijk, omdat de genodigden onder het voorwendsel van een dubbel verjaardagsfeest (Erich 56) 
en (Maria 50) waren uitgenodigd. Ambtenaar van de burgerlijke stand Rian van der Meijden voltrok 
het huwelijk. Ook dit bruidspaar kan terugzien op een uitstekend verlopen huwelijksdag.  
 

               
Ambt.burgerlijke stand Rian van der Meijden,  Rian, getuige, bruidspaar Maria en Erich,  
bruidspaar Maria en Erich    getuige 
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13. Decoraties. 

 
Bij alle activiteiten  van onze gebruikers worden geweldige creatieve, kleurrijke decoraties en 
prachtige bloemversieringen in zaal en café aangebracht door vrijwilligster Anja Muller.  
Ook gebeurt zulks bij persoonlijke feesten, waarbij altijd de aanleiding van het feest middels apart 
daarvoor gecreëerde attributen tot uitdrukking wordt gebracht.  
Ook vrijwilligster Yvanka Wijermans levert hier regelmatig een bijdrage aan.  
Deze aankleding is de attentie van het stichtingsbestuur aan de feestvierende klant. 
 

                 
    Feestelijke interieur. 

 
14. Huishoudelijke zaken, Communicatie en Administratie.  
 

Voor het bijhouden van de activiteitenagenda, dropbox, en onderdelen van de administratie wordt er 
eind 2014 een laptop met printer aangeschaft.  Ook een uitgebreid EHBO-koffer. 
 
Een volledige klapper met alle officiële vergunningen, bijlagen, bestuurdersreglement, gewaarmerkt 
overzicht van gecertificeerde barvrijwilligers, prijslijst consumpties, bevindt zich in de 
Hoeskamerkeuken. Evenals een klapper met instructies voor de bediening keukenapparatuur en de 
geluidsinstallatie. Een logboek waarin dagelijks aantekeningen en aandachtspunten kunnen worden 
genoteerd, wordt ingevoerd.  
 
Er wordt een vaste telefoon aangeschaft, niet zo zeer om gebeld te worden, maar om te kunnen 
bellen bij noodgevallen, calamiteiten als mobiele telefoons niet (meer) functioneren. 
 
Nicole Sijstermans zorgt voor het logo van de Hoeskamer. 

 
Het bestuur wijst de dienstdoende (senior-)barvrijwilliger aan om te bepalen wat er in de Hoeskamer 
gebeurt als het gaat om huishoudelijke aangelegenheden, zoals b.v. het aan-/uitzetten van de 
verwarming, aan-/uitdoen verlichting enz. Dit om te voorkomen dat teveel mensen zich met allerlei 
zaken gaan bezig houden.  

 
15. Gebouw, Interieur, Inventaris. 

 
Hoewel nagenoeg alle werkzaamheden aan gebouw en interieur bij de opening zijn voltooid, blijven 
er nog enkele klussen te klaren, zoals aftimmerwerk op zolder en schilderwerk. 
Voor zowel de statafels als de inklaptafels worden 3 tafelwagens door onze 
timmerlieden/vrijwilligers gemaakt. Die in de praktijk heel handig  blijken.  
 
Enkele onderdelen completeren in 2015 het interieur: metalen kapstoppen, waarvan er twee met 
tussenstang worden vervaardigd door smederij Theo van Oppen uit Wijnandsrade. 
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Voor de afscherming van de slagwerkmaterialen wordt medio 2015 een uit textiel vervaardigd 
uitvouwscherm aangeschaft. Het scherm verrijkt het esthetisch aanzien van de zaal, met name bij 
activiteiten en persoonlijke feesten.  
 
Rechts in de kelderportiek, onder de zoldertrap,  worden aan aantal beveiligde opbergplekken voor 
waarde volle attributen gecreëerd. 
 
Voor wat meer privacy van de bezoekers worden begin 2015 de caféramen voorzien van een folie. 
 
Kunstenares Minke Lipsch van kunstgalerie “Minke Lipsch uit Arensgenhout” (“Appelschuur”) 
vervaardigt voor de Hoeskamer op verzoek van het Stichtingsbestuur een tweetal schilderijen die een 
link leggen met karakteristieken van Arensgenhout. Een van deze schilderijen krijgt een plaats op de 
voormalige schouw in het café. Het tweede schilderij zal elders in het gebouw een plek krijgen. 
 
Tevens wordt een door Sonic Support geschonken televisie boven de cafébar opgehangen.   
 
Het wandje in de zaal links van de voormalige schouw wordt voorzien van fanfare-foto’s.  
 
In het achterentreeportaal krijgt een marmeren plaat met Latijnen goudletter inscriptie (vertaald: 
“Door eendracht komen kleine dingen tot bloei”), geschonken door steenhouwerij Smeets uit 
Meerssen,  een plek. 
 
De aanlichting van de gevelbelettering Hoeskamer wordt geplaatst. 
 
Medio 2015 wordt de keukenuitzet uitgebreid. Porselein/bestek wordt uitgebreid voor een 
gezelschap van 125 personen. Ook enkele verfraaiingsattributen voor het meubilair in de zaal 
worden nog aangekocht.  
 
Vaste decoraties (foto’s) in zowel café als zaal krijgen een plek, waarbij interieur-adviseur Coen 
Gorter ons adviseert.  Enkele foto’s (J.v.d.Steen) verrijken het caféinterieur.  
 
Medio 2016 wordt de geluidsinstallatie uitgebreid met 2 handmicrofoons met toebehoren. 
 
Op 23 juni 2016 heerst een hevig noodweer boven Zuid-Limburg. Ook in Arensgenhout is het raak. 
Het Hoeskamergebouw blijft niet verschoond van wateroverlast. Zaal en café lopen onder water. 
Dankzij de vele en snelle hulp van de – deels per buurtapp – opgeroepen vrijwilligers was het gebouw 
in een mum van tijd watervrij; uiteindelijk bleek dat er geen enkele waterschade was ontstaan. 
  

16. Cateraars. 
 
In de loop van 2015 en 2016 worden er afspraken gemaakt met cateraars Keulen uit Hulsberg, Kikken 
uit Ulestraten en Friture De Ziepe uit Nuth over de levering van buffetten bij activiteiten in de 
Hoeskamer en persoonlijke feesten. Ook worden er afspraken gemaakt voor die activiteiten met de 
bakkers Lemmens uit Hulsberg en Geurten uit Valkenburg a.d. Geul.  
 
Met uitzondering van de wijn worden alle dranken ingekocht bij Heineken Nederland. De wijnen 
worden ingekocht bij wijnhuis L’Ambiance, Greetje Haagmans in Hulsberg.  
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17. Uitbreiding Hoeskamer met voormalige garage/duivenhok. 
 
Medio 2016 wordt door de fanfare de voormalige garage met duivenhok aangekocht van de erven 
Heijnen-Packbiers, zulks als opslagruimte voor fanfare-attributen, waaronder die van het tentfeest. 
Onze stichting krijgt m.b.t. de verbouwing en renovatie van dit gedeelte van het gebouw geen enkele 
taak, noch enig beheer.  
Uit opgevraagde informatie is gebleken dat de vaste kosten van een aparte elektriciteitsmeter in die 
ruimte in geen verhouding staan tot de (minimale) kosten van het stroomverbruik. Met eenvoudige 
aanpassingen kan stroom van de Hoeskamer worden afgetapt.  
Het bestuur besluit dat deze minimale kosten voor rekening komen van de Hoeskamer in ruil voor 
het mogen opslaan in garage/duivenhok van materialen/inventarisonderdelen van de Hoeskamer.  
 

18. Personeel. 
 

Door het bestuur is bij aanvang van het beheer en de exploitatie gekozen voor de inzet van 
vrijwilligers. Vooralsnog geen beheerder vanwege de loonkosten . Circa 30 barvrijwilligers hebben 
zich ter beschikking gesteld, die allemaal gecertificeerd zijn als barvrijwilliger. In totaal was er eind 
2016 evenals in het begin nog steeds sprake van ca. 60 vrijwilligers, inclusief schoonmaak-  en 
onderhoudsploeg, de vrijwilligers voor de Hoeskamertref en het bestuur. 
“Met vallen en opstaan”, zo werd gezegd, doch gelukkig zelden. Overleg in de vorm van open 
gesprekken lossen de problemen op. Dat gebeurde meerdere keren.  
 
Het streven om evenwicht te krijgen bij het aantal keren dat de  barvrijwilligers worden ingezet, blijkt 
amper haalbaar. Het zijn vaak dezelfde personen die beschikbaar zijn. Het inroosteren blijft een forse 
opgave. 
 
Zouden de vrijwilligers hun aanvankelijke enthousiasme behouden? Gelukkig wel. Eind 2016 zijn onze 
vrijwilligers nog steeds enthousiast; het bestuur heeft de indruk dat alle vrijwilligers zich bewust zijn 
van de waarde en de functie van de Hoeskamer voor de gebruikers, voor Arensgenhout en directe 
omgeving;  dat zulks de basis vormt voor hun bereidheid zich daartoe belangeloos in te zetten.  
Een nobele houding, die veel respect en waardering verdient en waarvoor elke gebruiker en met 
name het stichtingsbestuur zijn dankbaarheid moet tonen. 
Die dankbaarheid - zoals hier voren reeds aangehaald - krijgt vorm door een jaarlijkse feestavond 
waarop alle vrijwilligers met partners worden verwend met drankjes en een eetbuffet. 
 
Drie senior barvrijwilligers vormen de kern van de barvrijwilligers. Zij zijn de gangmakers en vormen 
het voorbeeld voor de overige barmensen. Met name bij de organisatie en het verloop van de 
persoonlijke feesten spelen de 3 senioren een essentiële rol.  
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V.l.n.r.: Maria Kempener-van de Weijer, Anja Muller, Marleen Gijzen-Keijzer, Lisanne 
Schrijnemaekers, Wiel  van der Cruijsen, Henk Muller, Ivo Mulder tijdens huwelijksfeest Rompelberg-
Hollands 
 
De maandag is de vaste poetsdag geworden voor de schoonmaakploeg.  
 
De onderhoudsploeg komt nagenoeg maandelijks bijeen voor het uitvoeren van uiteenlopende 
klussen.  
 
De aanschaf van bedrijfskleding voor het personeel is in de verslagjaren regelmatig onderwerp van 
gesprek. Uiteindelijk zal de aanschaf in 2017 doorgaan. 
 
De fanfare maakt het meeste gebruik van de Hoeskamer. De fanfareleden zijn dan ook de beste vaste 
klanten en zorgen voor een goede omzet. Tevens zijn veel van de leden vrijwilliger in diverse 
hoedanigheden. Als dank krijgen alle fanfareleden tijdens het St. Clemensfeest 2016 enkele 
consumptiepenningen van het Stichtingsbestuur uitgereikt.  
 

19. Slot. 
 
Het stichtingsbestuur kan met voldoening terugkijken op  de gang van zaken in de Hoeskamer in de 
jaren 2015 en 2016.  
“Onze Hoeskamer, een plek om je thuis te voelen”. 
“De Hoeskamer brengt mensen samen”. 
“Hie biste toes……… èn mit plezeer!” 
Kiest U maar welke slogan het wordt. Of hebt U nog een betere? 
 
De Hoeskamer heeft een warme plek verworven. In Arensgenhout is dat eigenlijk niet zo een 
verassing. Ook is een plek verzekerd buiten Arensgenhout, getuige het aantal gasten uit de 
kerkdorpen van Nuth tijdens de Hoeskamertref en de klanten die voor de Hoeskamer kiezen voor 
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hun persoonlijk feest of andere activiteiten. Precies zoals de opzet was en de basis op grond waarvan 
de subsidies werden verkregen. 
 
Met onze vrijwilligers, hun enthousiasme, hun belangeloze inzet, onze gebruikers, onze 
Hoeskameraantrekkingskracht kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. 
 
 

    
Dames schoonmaakploeg: v.l.n.r.       Jeugdige vrijwilligers: Jeroen Smitsmans en 
Phil Moors-Limpens, José Gijzen-Huijts, Miets      Bram Kerckhoffs 
Schiffelers-Gijzen, Isabelle Vliegen-Berns, 
Lidwien Habets-Duijkers 
 
 
Hulsberg,   14 september  2017. 
 
Samenstelling:  Rob Vaessen, secretaris. 
 
 

 


