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Het bestuur.  
Het bestuur bleef in het jaar 2018 ongewijzigd:  
Paul van Oppen, voorzitter. 
Rob Vaessen, secretaris. 
Marleen Slijpen, 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 2018 8 keer, een keer per 6 weken. 
 
Beheer. 
Zoals voorgaande jaren werd het beheer en de exploitatie door de Stichting Hoeskamer 
Arensgenhout voortgezet. Samen met ca. 65 vrijwilligers voor bediening bar, zaal, keuken, 
schoonmaken,  (onderhouds-)klussen, Hoeskamertref en bestuur. 
Lei Habets beheerde het dropboxsysteem, in feite de agenda oftewel het bezettingsoverzicht.  
Met name bij het inroosteren van de vrijwilligers bij de vele activiteiten doemt telkens de vraag op: 
zijn er voor de activiteiten, feesten en evenementen voldoende vrijwilligers te vinden die een goed 
verloop waarborgen. 
 
Gebruikers en gebruikersvergoedingen. 
De Hoeskamer heeft evenals in 2017 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 en 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%).  
Waar nodig wordt uitvoering gegeven aan de in werking getreden nieuwe wet op de Privacy. 
 
Financiën. 
In het verslagjaar is een mooi financieel resultaat gehaald.  
De kascontrole vindt plaats door een wisselend tweetal bestuursleden. Waar nodig worden verbeter- 
of aandachtspunten aangegeven. 
In 2018 mocht de Stichting voor het eerst meedoen aan de Rabobank Clubactie vanwege de 
organisatie van de Hoeskamertrefs, een eigen activiteit.  Hetgeen een bedrag opleverde van E. 475,--. 
 
Website Hoeskamer. 
De in 2016 in de lucht gekomen website geeft integrale informatie over de activiteiten in de 
Hoeskamer, bevat vele foto’s, alsook de jaarverslagen.  
Per kwartaal wordt de website ca. 140 keer geraadpleegd, nagenoeg gelijk aan 2017, terwijl de duur 
per bezoek verdubbelde,  ca. 3 minuten per bezoek.  
Lei Habets klaart een forse klus om deze website qua activiteiten actueel te houden.  
 
Activiteiten. 
1.Eigen activiteiten. 
 
 
a.Hoeskamertref.     
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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.    
Gezien het succes in 2017 werd in 2018 het aantal bijeenkomsten uitgebreid van 12 naar 17. 
Altijd op een maandag onder de naam Hoeskamertref. In het vierde en eerste kwartaal twee keer per 
maand, waarvan een keer een themamiddag;  in het 2e en 3e kwartaal een keer per maand, een 
themamiddag. Voor alle bijeenkomsten wordt in Arensgenhout geadresseerd en per e-mail geflyerd, 
tevens publicatie in weekblad De Beekdaeler (voorheen Nuth en Omstreken).  
De Hoeskamertrefs in 2018:  
Vrije inloop: 15 januari (24 gasten), 12 maart (16), 15 oktober (29), 12 november (27) en  
10 december (31). 
Themabijeenkomsten: 
29 januari carnavalszingen met Pierre Cosemans  uit Arensgenhout (53) 
26 februari kienen (34) 
26 maart paas- of voorjaarsstukjes maken (31) 
30 april gezamenlijke lunch (43) 
28 mei muziek en dans met discjockey John (23) 
25 juni Oud Hollandse spellen (29) 
30 juli film processie Arensgenhout met vrije inloop (22) 
27 augustus kienen (32) 
24 september frieten bakken bij boerderij Nuchelmans (45 en 10 personeelsleden van boerderij 
Nuchelmans) 
29 oktober demonstratie linedance (46) 
26 november Sinterklaasmiddag (45) 
17 december kerststukjes maken (40). 
 

             
Oud Hollandse spellen25 juni            Gezamenlijke lunch30 april 
 
De gasten hoeven zelf geen bijdrage te betalen, met uitzondering van de gezamenlijke lunch en het 
frieten bakken (E. 2,50). Ze kunnen  bij vertrek een vrije gave spenderen. 
Totaal aantal gasten in 2018 tijdens 17 Hoeskamertrefs:  570; dat zijn gemiddeld afgerond 34 gasten 
per keer, zeer tot tevredenheid en geheel gelijk aan de opkomst in 2017.  
Ook in 2018 bleek dat behoorlijk wat gasten van de Hoeskamertref afkomstig zijn uit de diverse 
kerkdorpen in Nuth. Van elke bijeenkomst wordt een presentielijst samengesteld. 
 
Het aantal vrijwilligers voor de algehele organisatie en begeleiding  van de Hoeskamertref bedraagt 
11, 10 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. 
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Frieten bakken……             ……. en eten 24 september  
 
Bij alle Hoeskamertrefs worden - op verzoek -  een aantal gasten, variërend van 5 tot 10, kosteloos 
thuis opgehaald en weer teruggebracht door de Hoeskamertrefvrijwilligers.  
Ingaande december 2018 wordt er gebruik gemaakt van de Wensbus Schinnen (later Wensbus 
Beekdaelen). De gereduceerde  vervoerprijs bedraagt E. 1,50 per enkele rit; onze stichting draagt per 
enkele rit E. 0,50 bij, zodat voor de gasten E, 1,-- resteert. Een aantrekkelijke regeling. 
 
Elke jaar wordt van de Hoeskamertrefs een evaluatierapport opgemaakt met de data waarop deze 
hebben plaatsgevonden, het aantal deelnemers en de financiële kant daarvan.   
Gelijk met het evaluatierapport 2017 werd een subsidieaanvrage bij de gemeente Nuth ingediend 
voor het jaar 2018. Die gehonoreerd werd met een bedrag van E. 800,--. Dit bedrag met de vrije 
giften is grotendeels voldoende om de uitgaven verbonden aan de Hoeskamertref te bekostigen. 
 

          
Het Hoeskamertrefteam bij Sinterklaas                         Kerststukjes maken, 17 december   
26 november  
  
b. Nieuwjaar,  Carnaval.  
Nieuwjaarsdag 1 januari 2018 is de Hoeskamer  vanaf 16.00 uur geopend.  
Carnaval 2018: 11, 12 en 13 februari kunnen de carnavalisten ‘s middags in de Hoeskamer terecht.  
Op as-woensdag 14 februari  “hièringbiete” . Het geheel is goed verlopen. 
Zowel met nieuwjaar als met carnaval wordt er in Arensgenhout geflyerd en vindt bekendmaking 
plaats op de website en per mail aan de vaste gebruikers.  
Bij deze gelegenheden zijn er gratis hapjes voor de gasten.  
 
 
 
c. Lustrumviering 2019. 
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In 2019 zal de Hoeskamer 5 jaar bestaan; deze lustrumviering in de vorm van een feestmiddag vindt 
plaats op 24 november 2019; diverse artiesten zullen optreden. De voorbereiding van deze viering  is 
in 2018 al diverse keren gespreksonderwerp in bestuursvergaderingen.  
 
2. Activiteiten van derden – Particuliere en andere feesten. 
In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nuth is toegestaan dat onze Stichting 
persoonlijke feesten mag houden. 
Evenals voorgaande jaren vonden er in 2018 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 2018:  
 
25 maart: 70e en 64e verjaardag Theo Kroes en Chris Zieverink 
9 mei: 90e verjaardag mevr. Jacobs Nuth 
18 mei: politiepensioen Paul Rompen 
3 juni: 70e verjaardag Maria Horsten 
22 juni: diplomafeest Laura Nordhausen 
29 juni: gouden huwelijk Sjef en Els Mullers 
18 augustus: huwelijk Paul en Tiny Rompen-Loijens 
24 augustus: 80e verjaardag Piet Merx 
14 september:  gouden huwelijk echtpaar Math en Tiny Otten-Gijzen 
23 september: herdenking overlijden Eug. Daemen 
21 oktober: babyborrel Iris Liam Renet 
25 november: 60e verjaardag Paul Prevoo 
 
Andere feesten: 
3 november: St. Clemensfeest fanfare St. Clemens Arensgenhout 
12 december: kerstviering KBO afd. Hulsberg 
21 december: kerstborrel Brandweer Hulsberg 
 
Een aantal van deze klanten spendeert forse bedragen voor de fooienpot van de vrijwilligers. 
De drie senior barvrijwilligers vormen de kern van de barvrijwilligers en spelen name bij de 
organisatie en het verloop van de particuliere feesten een essentiële rol.  Zij verdienen groot respect 
en waardering, medegezien de complimenten die worden ontvangen voor de wijze waarop deze 
feesten worden voorbereid en afgerond qua barvoorzieningen en catering.  
Evenals voorgaande jaren vormen de persoonlijke feesten een belangrijke inkomstenbron voor de 
Stichting. 
 
Bij elk persoonlijk feest wordt ingaande 2018 aan de klant een document verstrekt met algemene 
informatie die geldt voor het houden van een persoonlijk feest, alsmede enkele voorwaarden. 
Zodoende kan de klant zich al direct een beeld vormen van de mogelijkheden in de Hoeskamer. 
 
Het opbouwen/inrichten en opruimen bij persoonlijke feesten gebeurt door de 
seniorbarmedewerkers en waar nodig met behulp van de bestuursleden van de stichting. 
 
3. 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 
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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.  
 
Het jaarlijks overleg met het dagelijks bestuur van de fanfare St. Clemens vond plaats op 24 april 
2018. Met als thema’s de algehele en financiële gang van zaken in de Hoeskamer, de Rabobank 
clubkascampagne en de wisselende repetitie op donderdag en zaterdag; er kan worden 
teruggekeken op een constructief verlopen overleg.  
 
De muzieklessen in de lesruimte leiden tot een storend effect voor de yoga-activiteiten in de zaal.  
Waardoor de fanfare tijdelijk naar een andere plek moet uitwijken. Een onwenselijke situatie. Het 
vormt de directe aanleiding voor het treffen van geluidsisolerende maatregelen, die in 2019 tot 
uitvoering zullen worden gebracht. 
 
Buurtvereniging  “De Vriendenkring” Arensgenhout:  bestuursvergaderingen, senioren 
bijeenkomsten met Pasen en Kerst, ontvangsten Sinterklaas, brunches voor senioren en leden.  
 
4. Overige activiteiten in de Hoeskamer in 2018.  
 
a.Diversen 
7 januari: Hoeskamer stopplaats voor wandelevenement muziekvereniging St. Donatus 
Grijzegrubben 
28 februari: presentatie gewasbescherming door E. Steins 
8 maart: filmavond door kerkbestuur H. Clemens Hulsberg 
27 mei: lunch/spel gehandicapte kinderen Maasveld Maastricht 
6 september: spekavond Zij-Actief Hulsberg 
20 oktober: CDA-bijeenkomst 
Maart –december: Bewegen voor Ouderen (bejaardengymnastiek) neemt op de woensdagmorgen 
tijdelijk intrek in de Hoeskamer, vanwege de verbouwing van het gemeenschapshuis “De lange Berg” 
Hulsberg. De groep maakt dankbaar gebruik van spelmaterialen die door ons zijn aangeschaft bij de 
ingebruikname van de Hoeskamer. 
De Fanfare St. Caecilia uit Schimmert repeteerde enkele keren in de Hoeskamer. 
 
b. Kindervakantiewerk. 
Het kindervakantiewerk wordt toegelaten tot de Hoeskamer en wel op 6 en 7 augustus 2018. Er is  
alleen maar sprake was van samenkomst voor en na de activiteiten en het gebruik is zonder 
problemen verlopen.  
 
c. Mindfulness. 
De avondcursussen Mindfulness van Lilian Terwint-Willems (“Pranacompas”) met terugkomavonden 
worden in 2018 voortgezet. 
Inhoud cursus: hoe kan men beter omgaan met stressvolle situaties, veranderingen, het leven in zijn 
algemeenheid; hoe kan men zich beter concentreren op belangrijke taken en creativiteit  vergroten. 
 
d.Nuth beweegt Nuth. 
Onder deze naam is in de gemeente Nuth een organisatie actief om de inwoners meer te laten 
bewegen, met name de ouderen. Het bestuur werkt mee aan dit initiatief. Er volgen enkele 
gesprekken met de organisatoren. Omdat alsdan de meeste personen behorende tot de doelgroep 
aanwezig zijn wordt  een demonstratie gegeven tijdens de Hoeskamertref op 30 april 2018. Verder 
wordt er een flyer die middag uitgedeeld, die ook in Arensgenhout wordt verspreid.  
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Het resultaat van al deze acties mag als bedroevend worden bestempeld. Geen enkele reactie, noch 
aanmelding werd ontvangen.  Er wordt afgezien van verdere acties en gewacht op betere tijden. 
 
e. Hoeskamer als opvangaccommodatie.  
Op woensdag 3 oktober  2018 dient de Hoeskamer als opvangplek voor een aantal bewoners van de 
Kampstraat naar aanleiding van gaslek nabij woning Kampstraat 7.  
 
Huishoudelijke zaken, Communicatie en Administratie.  
Nieuwe fotowand. 
Een nieuwe fotowand in het café wordt vorm gegeven door Nicole Sijstermans, in samenwerking met 
Anja Muller en Paul van Oppen. Van diverse oude en nieuwere foto’s van Arensgenhout, van 
muziekgroepen en van diverse activiteiten worden hoogwaardige, professionele foto’s gemaakt, die 
in carrévorm gegroepeerd, aan een wand in het café worden opgehangen. 
 
Een bordje met de spreuk: “Kump good, es God bleef”, krijgt een plek bovenop de achterwand van 
de cafébar. 
 
Aanschaf Ipad. 
Voor het aanzetten van muziek of wijzigen van geluidssterkte moet telkens de keuken worden 
bezocht, hetgeen niet als praktisch wordt ervaren. Er wordt een nieuwe Ipad aangeschaft  die binnen 
handbereik op de achterwand van de cafébar een plaats krijgt.   
 
De regels voor de keuken- en drankeninkopen  door enkele vrijwilligers worden geëvalueerd en 
bijgesteld.   
 
Gebouw, Interieur, Inventaris. 
 
Er wordt een stalen archiefkast aangeschaft die een plaats krijgt op de overloop van de 
zolderverdieping. 
 
Als er veel gasten in het café zijn worden de talrijke stemgeluiden als te hard, rumoerig en storend 
ervaren. Na het inwinnen van enkele adviezen worden er tegen het plafond geluidsabsorberende 
platen aangebracht. Het uiteindelijke resultaat mag bevredigend genoemd worden. 
 
Een klok in de zaal wordt node gemist. Die komt er, alsook een degelijke, snoerloze Dyson stofzuiger, 
die in de keuken een plaats krijgt. 
 
Voor de levering van gas en elektriciteit wordt eind 2018 voor een periode van drie jaar overgestapt 
van NLE Rotterdam naar Geen Choice. 
 
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.  
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Onze stichting maakt (in ruil voor stroomlevering) dankbaar gebruik van een deel van de in 2017 door 
de fanfare in gebruik genomen nieuwe opslagruimte (voormalige garage/duivenhok).  
 
Personeel. 
Harry Schaeks en Lei Habets zorgen ook in 2018 voor het inroosteren van het personeel bij de diverse 
activiteiten. Beide personen vervullen een essentiële functie: de basis voor een zorgvuldig beheer. 
Ondervonden problemen worden met het bestuur besproken.   Een evenwichtige inzet van alle 
barvrijwilligers blijkt ook in 2018 niet haalbaar; er zijn drie soorten vrijwilligers te onderscheiden: 
1. barvrijwilligers die vaak tot regelmatig ingezet worden; deze groep verzet het merendeel van het 
werk; 
2.barvrijwilligers die beperkte mogelijkheden hebben zich beschikbaar te stellen; 
3. barvrijwilligers die weinig of nooit inzetbaar zijn. 
Conclusie: na een paar jaar is er een soort status quo situatie ontstaan. Heel vaak zijn het dezelfde 
vrijwilligers die moeten opdraven. 
Er worden mogelijkheden onderzocht voor verbeteringen, doch het resultaat blijft pover. 
 
Vanwege de wisselende fanfarerepetities op de donderdag en de zaterdag  kunnen er thans op 
zaterdag meer persoonlijke feesten worden aangenomen. Doch er moet  uitdrukkelijk voor worden 
gewaakt  dat de vrijwilligers te vaak moeten worden ingezet ten koste van de inzet bij de reguliere 
activiteiten. 
En dat geldt hierbij ook voor de schoonmaakploeg. Lei Habets als agendabeheerder stuurt hierbij 
naar redelijkheid. Bovendien hebben de drie seniorbarmedewerkers met nadruk aangegeven dat zij 
aan de bel trekken als hun inzet te veel of te belastend wordt.  
 
De jaarlijkse gezellige avond  met eetbuffet voor de vrijwilligers met partners - als dank voor hun 
inzet -vond plaats op vrijdag 28 september 2018. Paul geeft info over het financiële resultaat 2017 en 
het 1e halfjaar 2018. Alsmede over het beheer en de activiteiten. 
Ook de kerstattentie voor de vrijwilligers ontbrak in 2018 niet. Tevens werd een kerstattentie 
bezorgd aan de leiders van yoga-, piloxing- en bridgeclub. 
 
Enkele nieuwe vrijwilligers melden zich aan, een enkeling meldt zich af.  
De maandag blijft over het algemeen de vaste poetsdag voor de schoonmaakploeg.  
De onderhouds- of klusploeg komt periodiek bijeen voor het uitvoeren van uiteenlopende 
werkzaamheden.  
 
Ivo Mulder en zijn ”Aerpelmik” 
Ivo Mulder, senior barvrijwilliger Hoeskamer,  heeft met zijn “Aerpelmik”  de finale bereikt van tv 
programma “De Nieuwe Lekkerbek”, welke finale werd uitgezonden op 29 aug. 218. Helaas eindigde  
hij niet bij de eerste drie, doch Ivo mag terugzien op een top-beoordeling door deskundigen met zijn 
nieuwe product; een geweldige prestatie en voor hem een mooie opsteker.  
 
 
Slot. 
Ook het jaar 2018 was voor de Hoeskamer een geslaagd jaar. In zijn algemeenheid zijn er weinig 
echte problemen.  Er is sprake van een goede bezetting en de omvang aan activiteiten kan de 
Hoeskamer goed aan. Mogelijke aanloopproblemen zijn in de loop van de jaren opgelost . 
De ontwikkeling van de Hoeskamertref is zeer verheugend te noemen. De activiteit heeft bij vele 
gasten een vaste plek verworven. Een uitdaging om dit vast te houden. 
Een woord van intense dank moet worden uitgesproken aan alle vrijwilligers die de Hoeskamer in 
2018 een plek van samenkomst voor de gasten en gebruikers hebben weten te geven en te 
behouden. 
 



10 
 

Hulsberg,  november  2019. 
 
Samenstelling:  Rob Vaessen, secretaris. 

 


