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Het bestuur.  
Het bestuur bleef in het verslagjaar ongewijzigd:  
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.  
Het bestuur vergaderde in 2017 8 keer, in de regel 1 keer per 6 weken. 
 
Beheer. 
In het verslagjaar werd het beheer en de exploitatie door de Stichting Hoeskamer Arensgenhout 
voortgezet. Evenals de voorgaande jaren samen met een grote groep vrijwilligers voor bar, 
schoonmaken en (onderhoud-)klussen. De samenstelling van deze groepen bleef nagenoeg 
onveranderd.  
Lei Habets beheerde het dropboxsysteem, in feite de agenda oftewel het bezettingsoverzicht en 
Harry Schaeks zorgde voor de inroostering van het personeel bij de diverse activiteiten. 
 
Gebruikers en gebruikersvergoedingen. 
De Hoeskamer heeft in het verslagjaar 6 vaste gebruikers: 
De fanfare “St. Clemens” Arensgenhout. 
De buurtvereniging “De Vriendenkring” Arensgenhout. 
De Bridgeclub Hulsberg op de donderdagmiddag. 
De Yogaclub Hulsberg op de maandag- en dinsdagavond; ingaande 1 november 2017 ook op de 
woensdagmorgen. 
Piloxing dansgroep op de woensdagavond. 
Stichting Hoeskamer zelf in de vorm van de Hoeskamertref op maandagmiddag.  
 
In de verhouding tussen Stichting Hoeskamer en gebruikers komt geen wijziging. 
De gebruikersvergoedingen worden geïndexeerd op basis van het Consumentenprijsindexcijfer over 
2016 (0,3%).  
Met een delegatie van het fanfarebestuur vindt een evaluatiegesprek plaats op 29 maart 2017. 
Wederzijdse tevredenheid. 
 
Financiën. 
Het financieel resultaat over 2017 is lager als voorgaande jaren, doch is verklaarbaar vanwege een 
aantal gedane investeringen, zoals  raambekleding  binnendeuren, aanschaf bedrijfskleding, nieuwe 
barkrukken en statafels; verder enkele nieuwe uitgaven, zoals verdubbeling fooienpot en sponsoring 
penningen. 
Eind 2017 was er een forse storing met de geld-/penningenautomaat. De leverancier moest worden 
ingeschakeld voor reparatie. 
Medio 2017 is er overleg geweest met de Rabobank Centraal Zuid-Limburg om deel te mogen nemen 
aan de Rabobank Clubactie. Dit overleg heeft er toe geleid dat definitief is komen vast te staan dat de 
Hoeskamer van de Rabobank CZL geen bijdrage in de exploitatie hoeft te verwachten, doch dat de 
Hoeskamer wel mee mag doen aan de Rabobank Clubactie 2018 als organisator van de 
Hoeskamertrefs, een eigen activiteit. Ook is van de zijde van de Rabobank nadrukkelijk gewezen op 
de subsidiemogelijkheid uit het Coöperatiefonds voor investeringen en/of aanschaffingen. 
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Website Hoeskamer. 
De in 2016 in de lucht gekomen website 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 geeft de website een levendig karakter. 
Ook het door Rob opgestelde verslag over de wetenswaardigheden over de jaren 2015 en 2016 met 
foto’s staat te lezen op de website. Ook dit verslag krijgt een plaats op de website. 
Enkele keren moest met inschakeling van ontwerper Guido van Dijk (“Rocket Theme & Educre8or”) 
uit Arensgenhout  de website qua gebruiksvriendelijkheid worden aangepast en qua inhoud 
geoptimaliseerd.  
In totaal 494 keren werd onze website geraadpleegd over de periode maart-dec. 2017, gemiddeld 
bijna 50 keer per maand. Elk bezoek aan de website duurde gemiddeld 1 minuut en 13 seconden.  
Het is en blijft een hele klus deze website qua activiteiten up to date te houden.  
Op alle uitgaande post wordt voortaan de naam van onze website vermeld: 
www.hoeskamerarensgenhout.nl  
 
Activiteiten. 
 
1.Eigen activiteiten. 
Hoeskamertref.     

 
 
In het verslag over de wetenswaardigheden van de Hoeskamer  over de jaren 2015 en 2016 is 
uitvoerig aangegeven hoe de Hoeskamertref met medewerking en financiële ondersteuning van de 
gemeente is ontstaan. Samengevat: een periodieke bijeenkomst voor met name senioren met als 
doel deze groep een gezellige middag te laten beleven in de vorm van een praatje maken, kaarten, 
lezingen, voordrachten, spelletjes, voorlichting, gastsprekers, muziek, artiesten, knutselen. Elke 
bijeenkomst is er gratis koffie/thee. Andere drankjes moeten betaald worden.    
In 2017 werden 12 bijeenkomsten onder de naam Hoeskamertref op de laatste maandag van de 
maand georganiseerd. Voor alle trefs wordt in Arensgenhout geadresseerd geflyerd, tevens 
publicatie in weekblad Nuth en Omstreken.  
 
30 januari: carnavalsfeest met duo Proeme Poasje (54 gasten) 
20 februari: vrije inloop, gezellig samenzijn, praatje maken, spelletjes, kaarten (27) 
20 maart:  vrijwillig ouderenadviseur Jan Janssen uit Nuth komt namens de gemeente Nuth 
toelichting geven over de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (30) 
24 april: maken lentekrans (28) 
29 mei: kienen (29) 
26 juni: sjoelen (21) 
31 juli: dansen en muziek met duo Sunshine (54) 
28 augustus: bezoek aan Mariagrot bij Eug. en Annie Meex-Weijermans (31) 
25 september: vlaaien bakken onder leiding van Hoeskamertrefvrijwilliger Ed Leunissen (36) 

http://www.hoeskamerarensgenhout.nl/
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24 sept.2017: vlaaien bakken, vlnr Annie Meex,     Het resultaat. Vlnr: Harrie Dezaire, Mia   
Eug. Meex, mevr. Slangen, Bertha Dezaire,     Jennekens, Thei Jennekens. 
Ed Leunissen 

 
30 oktober 2017: terugblik op 1 jaar Hoeskamertref met presentatie foto’s; gasten krijgen 
metseltaart, gemetseld door Ed Leunissen (40) 
 

                                  
30 okt.2017, 1 jaar Hoeskamertref; vlnr: Rob Vaessen,     30 okt.2017, het vrijwilligersteam bij 1 jaar  
Mia Jennekens, Mia Meex, Carolien Starmans     Hoeskamertref; vlnr: Marjo van Baal, Beppy Eggen, 
         Tiny Rompen, Minke Lipsch, Bertie Peeters, 
         Maria de Haan, Rob Vaessen (bestuur); zittend: 
         Ed Leunissen, Marjo Delil, Conny Simons 
 

27 november: maken herfst- of adventskrans (37) 
18 december vrije inloop met kerstbrood (20) 
De gasten hoeven zelf geen bijdrage te betalen. Wel kunnen zij bij vertrek een vrije gave spenderen. 
Hetgeen naar tevredenheid gebeurt.   
Totaal aantal gasten in 2017 tijdens 12 Hoeskamertrefs: 407; dat zijn gemiddeld afgerond 34 gasten 
per keer, zeer tot tevredenheid. 
Het bleek dat behoorlijk wat gasten van de Hoeskamertref afkomstig zijn uit de diverse kerkdorpen in 
Nuth. De publicatie in weekblad Nuth en Omstreken heeft dus effect.  
 
Het aantal vrijwilligers voor de algehele organisatie en begeleiding  van de Hoeskamertref stijgt van 
zeven naar negen: 8 gastvrouwen en 1 gastheer. Bertie Peeters uit Arensgenhout vormt in deze voor 
zowel het bestuur als de overige Hoeskamertrefvrijwilligers de contactpersoon. 
Van elke Hoeskamertref wordt door Marjo Delil (of plaatsvervanger) een verslag met foto’s gemaakt. 
Deze verslagen zijn gebundeld en tijdens elke Hoeskamertref voor de gasten in te zien. 
 
Na een jaar Hoeskamertref wordt in sept. 2017 een evaluatierapport opgemaakt met de data waarop 
deze hebben plaatsgevonden, het aantal deelnemers en de financiële kant daarvan. Het rapport is 
aan de gemeente Nuth verstrekt. De conclusies van het rapport zijn voor het bestuur voldoende basis 
tot continuering van de Hoeskamertref in 2018. Gezien het succes wordt de frequentie van de 
bijeenkomsten in het 4e en 1e kwartaal (winterperiode) van een naar twee wordt opgevoerd:  een 
thematref, een vrije inlooptref (kaarten, praatje maken, spelletjes). 
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Gelijk met het evaluatierapport wordt een subsidieaanvrage bij de gemeente Nuth ingediend voor 
het jaar 2018. Die gehonoreerd wordt met een bedrag van E. 800,--. Dit bedrag met de vrije giften is 
voldoende om de uitgaven verbonden aan de Hoeskamertref te bekostigen. 
    
Nieuwjaar,  Carnaval.  
Nieuwjaarsdag 1 januari 2017 is de Hoeskamer  vanaf 16.00 uur geopend.  
Carnaval 2017: 26, 27 en 28 februari kunnen de carnavalisten ‘s middags in de Hoeskamer terecht.  
 

                                          
Carnavalsmaandag 27 febr.                      Carnavalsmaandag 27 febr. 
“De Toekomst”        Bert Branje, Leon Simons, Ivo Mulder 

 
Voor het eerst vindt er - met succes - op aswoensdag 1 maart “hièringbiete” plaats . 
Zowel met nieuwjaar als met carnaval wordt er in Arensgenhout geflyerd en vindt bekendmaking 
plaats in plaatselijk verschijnend weekblad en op de website. Bij deze gelegenheden zijn er gratis 
hapjes voor de gasten.  
Omdat in 2017 kerst nabij een weekend valt en geen andere dag geschikt wordt bevonden vindt er 
evenals in 2016 geen kersttreffen plaats.   
 
2. Activiteiten van derden – Particuliere feesten. 
In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nuth is toegestaan dat onze Stichting 
persoonlijke feesten mag houden. 
Evenals in 2015 en 2016 vonden er in 2017 diverse van die feesten in de Hoeskamer plaats.  
De organisatie met een gedetailleerd draaiboek en onder leiding van een senior barvrijwilliger bleef 
ongewijzigd. Bij het maken van de afspraken is Marleen Smitsmans als bestuurslid aanwezig. Bij deze 
activiteiten/feesten zijn alle vrijwilligers herkenbaar gekleed in de dit jaar aangeschafte Hoeskamer 
blouses/-hemden met groene Hoeskameropdruk. Gecompleteerd met een (privé)  zwarte broek/rok. 
 
De in de Hoeskamer gehouden particuliere feesten in 2017:  
26 maart 80e verjaardag Hub Limpens 
31 maart pensioen Anneleen Hendrikx 
2 april 60e verjaardag Marie Louise Crutzen-Seerden 
9 april 80e verjaardag Mevr. Mia Triepels-v.d. Heuvel  
26 april koninklijke onderscheiding Maria van de Weijer 
5 mei pensioen Leon Simons 
16 juni 70e verjaardag Jef Moors 
17 juni 65e en 60e verjaardag Harrie en Germaine Vossen-Smeets 
16 juli reisgezelschap Mart Brounen 
1 oktober gouden huwelijk echtpaar Lei en Tiny Pisters-Savelberg 
4 november St. Clemensfeest fanfare Arensgenhout 
26 november 2 x 11 jaar Duo De Geliènde 
10 december 80e verjaardag mevr. Stassen. 
 
Een aantal van deze klanten spendeert forse bedragen voor de fooienpot van de vrijwilligers. 
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De drie senior barvrijwilligers vormen de kern van de barvrijwilligers en spelen name bij de 
organisatie en het verloop van de persoonlijke feesten een essentiële rol.  
Evenals voorgaande jaren vormen de persoonlijke feesten 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 
vrijwilligers rondom opbouwen en afbreken van de jaarlijks feesttent aan de Kampstraat. Omdat de 
leden van de fanfare zorgen voor een goede omzet krijgen ze bij het patroonsfeest van de fanfare 3 
penningen uitgereikt.  
 
Buurtvereniging  “De Vriendenkring” Arensgenhout:  bestuursvergaderingen, senioren 
bijeenkomsten met Pasen en Kerst, ontvangsten Sinterklaas, brunches voor senioren en leden, enz.  
 
IV. Overige activiteiten in de Hoeskamer.  
 
Op 17 februari  2017 “Samen Dingen Doen”;  een activiteit voor met name senioren van de gemeente 
Nuth; op deze middag stond het “Europees Kampioenschap” “Mens erger je niet”  op het 
programma, gewonnen door een kleinzoon van een van de deelnemers. 
 
Mindfulness: Lilian Terwint-Willems (“Pranacompas”) organiseert vanaf 20 april een cursus 
Mindfulness in de Hoeskamer; gedurende een achttal avondbijeenkomsten worden de deelnemers 
methodes bijgebracht hoe men beter kan omgaan met stressvolle situaties en veranderingen, hoe 
men meer ontspannen kan omgaan met het leven, hoe men zich beter kan concentreren op 
belangrijke taken en creativiteit kan vergroten. 
Na de cursus zijn er nog  terugkomavonden; de gebruikersvergoeding voor deze terugkomavonden 
wordt door onze Stichting gesponsord.  
 
De Fanfare St. Caecilia uit Schimmert repeteerde enkele keren in de Hoeskamer.  
 
Een bijzonder feest vond plaats op 26 november: 2 x 11 jaar Duo “De Geliènde”.  In een geheel  
 

                                    
Feest 2x11 jaar “De Geliènde” 26 nov.                    26 nov.: vlnr: Hein Pluijmaekers, Emmy 
Vlnr: Maurice Pluijmakers, Jos Gijzen,                     Simons, Leon Simons, Rob Gijzen, Mar- 
Roger Vliegen               leen Gijzen, Miets Gijzen, Lucy Gijzen, Tamara  
                Strouken 
 

gevulde Hoeskamer (170 gasten) vierden Maurice Pluijmakers en Roger Vliegen een fantastisch 
jubileum met optredens van 3 buutnereedners  en “Wir sind Spitze”.  Genoemd duo won het LVK 
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2017 met het liedje: “Code Road-Gael-Greun”; deze overwinning kreeg bij dit feest bijzondere 
aandacht. 
 
Huishoudelijke zaken, Communicatie en Administratie.  
 
Bedrijfskleding.  
Het bestuur besluit tot aanschaf van 15  witte hemden met Hoeskameropdruk in diverse maten. 
 
De tafelwagen voor de zaalinklaptafels wordt qua uiterlijk keurig afgewerkt/bekleed, geheel aan het 
interieur aangepast. 
 
De rode gordijnen in het café zijn door de zon vaal geworden, mede omdat die altijd gesloten waren. 
Diversie opties om het probleem op te lossen worden overwogen, doch de bestaande gordijnen 
blijven; voortaan blijven ze open om de verkleuring aan het oog te onttrekken  en verergering te 
voorkomen. 
Voor het slot van de café-ingangsdeur worden een aantal sleutels bijgemaakt; dit om te voorkomen, 
indien het slot van de achter-entreedeur defect is, er niemand meer kan binnenkomen. 
Uit hygiënisch oogpunt worden glazen karafjes aangeschaft voor het opdienen van pinda’s. Thans 
bedienen zich de gasten zelf uit bakje, van waaruit een ieder kan nemen. 
Een logboek waarin dagelijks aantekeningen en aandachtspunten kunnen worden genoteerd bewijst 
goede diensten, doch niet altijd verloopt alles vlekkeloos. Een enkele keer is het alarm niet ingesteld, 
een toegangsdeur niet gesloten, de vloer niet aangeveegd, de glazen niet schoon, een voorraad niet 
aangevuld. Het bestuur beseft maar al te goed dat bij een beheer met uitsluitend en vele vrijwilligers 
dit soort tekortkomingen ook in de toekomst niet zijn uit te sluiten. 
 
Gebouw, Interieur, Inventaris. 
 
Voor gezamenlijk gebruik met de fanfare wordt een lange, uitschuifbare ladder aangeschaft, die in de 
bergruimte van de fanfare zal worden opgeborgen. 
Voor de levering van gas en elektriciteit wordt eind 2017 overgestapt van Engie (voorheen Electrabel) 
naar NLE Rotterdam. 
Regelmatig worden er signalen opgevangen over te veel lawaai, geroezemoes van de bezoekers in 
het café. Met name tijdens de pauzes van de fanfarerepetities. In het bestuur wordt er regelmatig 
overlegd hoe geluidsabsorberende maatregelen kunnen worden getroffen. Met het leggen van 
matten, die eenzelfde effect moeten hebben als plafondplaten, wordt getest. 
 
Met interieuradviseur Coen Gorter werd overleg gevoerd over een aantal wenselijke verfraaiingen in 
de Hoeskamer. Bekleding tafelwagen, plafondbekleding (tevens geluidsabsorberend), prenten- of 
fotokabinet op caféwand langs Mesweg; foto’s die een warme sfeer weergeven en karakteristiek zijn 
voor het leven en bestaan in met name Arensgenhout; Nicole Sijstermans, Anja Muller en Paul van 
Oppen vormen een commissie die zich met dit thema gaat bezighouden; verder een markante, 
pakkende  tekst op een caféwand; twee houten Stehtische worden aangeschaft; alsmede 6 nieuwe 
barkrukken. Ook worden beschrijvingen gemaakt van het schilderij van Minke Lipsch in café en 
marmeren tegel in het portaal van de achteringang.  
Er wordt afgezien van het aanbrengen van een lichtspot boven het schilderij op de schouw in het 
café. Dit vanwege technisch complicaties in relatie tot meerwaarde. 
Er werden contacten gelegd met de gemeente om verlaging van de trottoirbanden voor de 
Hoeskamer langs de Diepestraat, zulks voor een veiliger situatie bij het bezoeken en verlaten van de 
gasten.  
Om inkijk tijdens de yogalessen te voorkomen worden op verzoek van de yogaclub beide raampuien 
in de zaal (entree- en toiletportaal) voorzien van aluminium jaloezieën. 
In de damestoiletten worden voor invalide gebruikers beugels met zuignappen aangeschaft. 
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In 2015 werd voor de afscherming van de slagwerkmaterialen een uit textiel vervaardigd 
uitvouwscherm aangeschaft. Dit scherm doet uitstekend dienst. Esthetisch bovendien een verrijking 
van de zaal bij activiteiten en persoonlijke feesten.  
Anja Muller zorgt bij elke activiteit van persoonlijke aard voor heel mooie decoraties; ook tijdens de 
carnavalsdagen wordt de Hoeskamer navenant aangekleed. 
 
Cateraars. 
De in afgelopen jaren gemaakte  afspraken gemaakt met cateraars Keulen uit Hulsberg, Kikken uit 
Ulestraten en Friture De Ziepe uit Nuth blijven gehandhaafd en verlopen naar tevredenheid. Dat 
geldt ook voor de bakkers Lemmens uit Hulsberg en Geurten uit Valkenburg a.d. Geul.  
 
Alle dranken worden ingekocht bij Heineken Nederland en de wijnen bij wijnhuis L’Ambiance, 
Greetje Haagmans in Hulsberg.  
 
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. Het uitgebreid gedeelte wordt op vrijdag 9 juni 2017 met een klein feestje in 
gebruik genomen. De Hoeskamerklusgroep heeft een groot aandeel gehad in de realisering  van deze 
nieuwe opslagruimte, die ook voor de Hoeskamer als zodanig beschikbaar is. 
 
Personeel. 
Met de barvrijwilligers vinden er overleggesprekken plaats over hun werkzaamheden.  Ook 
personeelsplanner Harry Schaeks wordt hierbij betrokken. Nieuwe barvrijwilligers krijgen instructies. 
Een evenwichtige inzet van alle barvrijwilligers blijkt niet haalbaar; heel vaak zijn het dezelfde 
vrijwilligers die zich na een oproep voor inzetbaarheid melden. Persoonlijke benadering lijkt de beste 
manier. 
De jaarlijkse feestavond - als dank voor hun inzet - met eetbuffet voor de vrijwilligers met partners 
vond plaats op vrijdag 6 oktober 2017. Paul geeft info over het financiële resultaat 2016 en het 1e 
halfjaar 2017. Verder een optreden van zanger/entertainer Ruud Verhoeven uit Gulpen. Hoe Ruud 
het ook probeerde, hij kon de aandacht voor zijn liedjes en verhalen bij de gasten niet afdwingen. 
Jammer. Paul deelt mede dat de fooienpot voor de vrijwilligers door het bestuur wordt verdubbeld.  
Ook de kerstattentie voor de vrijwilligers ontbrak in 2017 niet. Tevens werd een kerstattentie 
bezorgd aan de leiders van yoga-, piloxing- en bridgeclub. 
Senior barvrijwilliger Maria van de Weijer ontvangt op 26 april 2017 een Koninklijke Onderscheiding. 
Onze stichting heeft de aanvraag daartoe ondersteund.  
Enkele nieuwe vrijwilligers melden zich aan, een enkeling meldt zich af, terwijl een klein aantal 
anderen op een reservelijst wordt geplaatst.  
De maandag blijft de vaste poetsdag geworden voor de schoonmaakploeg.  
De onderhouds- of klus ploeg komt periodiek bijeen voor het uitvoeren van uiteenlopende 
werkzaamheden.  
 
Slot. 
 
Het jaar 2017 was in alle opzichten een tot tevredenheid stellend jaar. Voldoende gebruikers en 
voldoende activiteiten. Geheel binnen de mogelijkheden die de accommodatie en de vrijwilligers 
kunnen behappen. De toekomst ziet er goed uit. 
 
Hulsberg,   oktober  2018. 
 
Samenstelling:  Rob Vaessen, secretaris. 


