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Foto omslag: viering 1e lustrum Hoeskamer 24 november 2019: Astrid Wijermans en Maria 

van de Weijer serveren broodjes-hamburger. 
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Het bestuur.  
Het bestuur bleef in het jaar 2019 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 2019 9 keer: 22 januari, 20 maart, 1 mei, 13 juni (ingelast), 19 juni, 28 
augustus, 1 oktober, 11 november en 16 december. 
 
Beheer. 
Het beheer en de exploitatie bleef bij de Stichting Hoeskamer Arensgenhout. Met hulp van ca. 70 
vrijwilligers voor bar, zaal, keuken, schoonmaken,  (onderhouds-)klussen, Hoeskamertref en bestuur. 
Lei Habets beheerde het dropboxsysteem, waarin opgenomen het bezettingsoverzicht.  
Het inroosteren van de vrijwilligers bij de vele activiteiten gebeurt door Harry Schaeks.  
 
Gebruikers en gebruikersvergoedingen. 
De Hoeskamer heeft evenals in 2018 in het verslagjaar 6 vaste gebruikers: 
De fanfare “St. Clemens” Arensgenhout, o.l.v. dirigent Rob van der Zee. 
De buurtvereniging “De Vriendenkring” Arensgenhout. 
De Bridgeclub Hulsberg op de donderdagmiddag, o.l.v. Marlies Kerckhoffs-Gorissen. 
De Yogalessen op de maandag- en dinsdagavond en de woensdagmorgen, o.l.v. Albertine Richaerts. 
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 
2017 (1,4%).  
 
Financiën. 
In het verslagjaar is een mooi financieel resultaat behaald.  
De kascontrole vindt plaats door een wisselend tweetal bestuursleden. Waar nodig worden verbeter- 
of aandachtspunten aangegeven. 
Ook in 2019 deed de Stichting mee aan de Rabobank Clubactie vanwege de organisatie van de 
Hoeskamertrefs, een eigen activiteit.  Hetgeen een bedrag opleverde van E. 718,--. 
Verder werd een subsidie van E. 1.000,-- ontvangen van het Coöperatiefonds van de Rabobank voor 
geluidsisolerende voorzieningen van de lesruimte en de zaal, voor de aanschaf van 2 tafels en 3 
tafelbladen en het vervangen van een deel van de bestaande verlichting door LED-lampen. 
Eind 2019 werd besloten de consumptieprijzen ingaande 1 januari 2020 te verhogen van E. 1,80 naar 
E. 1,90. 
Een start werd gemaakt met de actualisering van het verzekeringspakket, waarbij qua inrichting en 
inboedel ook de aanhaking werd gemaakt met de verzekeringen van de fanfare St. Clemens, eigenaar 
van het gebouw. 
Vanwege de nieuwe, hedendaagse (vaak contactloze) betaalmethodes werd eind 2019 besloten tot 
aanschaf van een nieuwe penningen- of geldautomaat.  Die in het najaar van 2020 is geplaatst.  
 
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.  
Lei Habets houdt deze website actueel met o.a. vermelding van de activiteiten. 
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Paracommercie. Persoonlijke feesten. 
In de krant De Limburger dd. 4 juni 2019 stond een artikel over strengere regels voor feesten. 
Bij gevraagde opheldering bleek dat dit bericht betrekking had op een nieuwe conceptverordening 
van de gemeente Beekdaelen, getiteld “Verordening Paracommercie gemeente Beekdaelen 2019”. 
Op basis van deze concept-verordening is het een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op 
activiteiten van sociaal-culturele aard verboden om bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. 
Indien voormelde verbodsbepaling van toepassing zou zijn op de Hoeskamer zou zulks forse gevolgen 
hebben voor de exploitatie en met name voor het opbouwen van financiële buffers voor toekomstige 
(vervangings-)investeringen. Persoonlijke feesten zouden niet meer mogelijk zijn.  
De conceptverordening werd behandeld in de commissievergadering op donderdag 20 juni a.s. en 
was geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli a.s.  
Desgevraagd bij de gemeente bleek dat er van andere horecaondernemers in de gem. Beekdaelen 
geen concrete bezwaren waren ingediend en dat Kon. Horeca Nederland (KHN) de oneigenlijke 
concurrentie had aangekaart. Waarna de nieuwe verordening het licht zag. Mogelijk dat een of 
meerdere horecaondernemers wel de weg naar Kon. Horeca Nederland hebben gezocht/gevonden. 
Zeer onzorgvuldig mag genoemd worden het feit dat de besturen van de dorpshuizen uit de krant 
hebben moet lezen dat een belangrijk onderdeel van de exploitatie verboden zou worden. En dat 
terwijl die besturen grote belanghebbenden waren.  
Op initiatief van het bestuur van de Hoeskamer is vervolgens een actie gestart samen met de 
besturen van de gemeenschapshuizen Schimmert, Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en Schinveld 
richting gemeenteraad van Beekdaelen om de concept-verordening van tafel te krijgen. Onder meer 
is door meerdere afgevaardigden ingesproken tijdens een voorafgaande commissievergadering.  
Vervolgens is een gezamenlijke brief verzonden aan de raad, raadsfracties en het college van 
burgemeester en wethouders.  
De gezamenlijke actie was geïnitieerd door het stichtingsbestuur van de Hoeskamer. De daarbij 
aangegeven argumentatie heeft er toe geleid dat de overgrote meerderheid van de raad 
overeenkomstig het gevraagde heeft besloten, t.w. de eerder geldende verordening, waarbij 
paracommerciële activiteiten worden toegestaan, te handhaven. 
Kortom een succesactie.  
Wel volgt er een evaluatietraject bij de harmonisatie van het subsidie- en accommodatiebeleid in de 
gemeente Beekdaelen. Over dat traject heeft het Stichtingsbestuur nog geen enkel bericht 
ontvangen.  
 
Activiteiten. 
1.Eigen activiteiten. 
 
a.Hoeskamertref.     
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.    
Het aantal bijeenkomsten in 2019 werd uitgebreid van 17 naar 20.Altijd op een maandag onder de 
naam Hoeskamertref. Een keer per maand een vrije inloop (m.u.v. zomermaanden) en een keer per 
maand een themamiddag;  voor alle bijeenkomsten wordt in Arensgenhout geadresseerd en per e-
mail geflyerd, tevens publicatie in weekblad De Beekdaeler. 
 
De Hoeskamertrefs in 2019:  
Vrije inloop:  

14 januari (32 gasten),  
11 febr. (30)  
18 maart (34) 

8 april (33) 

13 mei (30) 
14 oktober (46)  
11 november (41)  
9 dec. (44) nieuwe burgemeester E. Geurts aanwezig. 
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Themabijeenkomsten: 

28 januari Liedjeszanger Paul van Loo; (53 gasten) 

25 februari Duo “De Hijjo’s” uit Puth met  carnavalsliedjes, tevens optreden Bertie 
Peeters en Tiny    Loijens met liedje “Loemele” (61) 

25 maart Maken voorjaars- en bloemstukjes (49) 

29 april High Tea, weth. Jeanette Quadvlieg gem. Beekdaelen  en ambtenaar 
Hans Fredrix aanwezig (64) 

27 mei Kienen (52) 

24 juni Creatieve middag, decoreren flessen/potjes (27) 

29 juli Muziek en dansen, duo Sunrise (54) 

26 augustus Vlaaien bakken, ambt. F. Vliegen behandelend ambtenaar 
Hoeskamertrefzaken gem. Beekdaelen present (57) 

30 september Rummikuppen (44) 

28 oktober Proeverij/info door Ivo Mulder over zijn “Aerpelmik” en zijn ervaringen 
in deze op televisie ( 71) 

25 november Optreden troubadour Jos Meessen en verteller Jef Brauwers (57) 

16 december Decoratie flessen/potjes met kerstverlichting (71) 

 
Zoals hierboven blijkt had de Hoeskamertref in het eerste jaar van het bestaan van de gemeente 
Beekdaelen aan belangstelling van bestuurders en ambtenaren niet te klagen. Integendeel. De 
burgemeester en de portefeuillehouder, alsmede de voormalig en de huidig beleidsambtenaar gaven 
acte de présence. Alle vier overheidsfunctionarissen waren buitengewoon enthousiast over de 
Hoeskamer, de activiteiten en in het bijzonder de Hoeskamertref.  
 
Het is eigenlijk maar een droge opsomming van data/thema’s van 20 bijeenkomsten; doch het is 
goed even stil te staan bij de organisatie daarvan vooraf, het vervoer door de Wensbus en de 
bediening van de in totaal 950 gasten (in 2018: 570), als ook het telkens weer vervullen van de rol 
van gastvrouw/-heer; dat laatste anders gezegd: aan tafel gaan zitten, praatje maken, de gasten 
begeleiden bij een spel, enz. enz.  
 
 

            
 High Tea 29 april: zussen Agnes Janssen-Quax  en                   Hight Tea 29 april: vlnr: Paula Willems,  
Rina Ramaekers-Quax                                  mevr. Sielhorst, mevr. de Esch,  

        mevr. Kerkhoff en mevr. de Boer.              
          

     
De gasten hoeven geen bijdrage te betalen, met uitzondering van de High Tea (E. 3,--).  
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Ze kunnen  bij vertrek een vrije gave spenderen. 
Totaal aantal gasten in 2019 tijdens 20 Hoeskamertrefs 950; dat zijn gemiddeld (afgerond)  
48 gasten per keer en 14 gasten meer als de opkomst in 2018.  
Ook in 2019 bleek dat behoorlijk wat gasten van de Hoeskamertref afkomstig zijn uit de diverse 
kerkdorpen in Nuth. Van elke bijeenkomst wordt een presentielijst samengesteld. 
Bij elke vrije inloop en themabijeenkomst zijn er altijd een aantal kaarters, variërend van 8 tot 16. 
Het aantal vrijwilligers voor de algehele organisatie en begeleiding  van de Hoeskamertref bedraagt 
11 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. 
 

            
 Hoeskamertref 16 dec.: decoreren flessen                     Hoeskamertref 29 juli: muziek, dans en  
met kerstverlichting                          polonaise duo Sunrise 
 
In 2019 wordt er gebruik gemaakt van de Wensbus Beekdaelen. De gereduceerde  (provinciaal 
gesubsidieerde) 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. De ervaringen met de 
Wensbus zijn - op een zeer enkele uitzondering na – heel positief te noemen.  
 
Vanwege de zeer vele contante betalingen die nodig zijn bij de Hoeskamertref en het bijhouden van 
de administratie daarvan werd Ed Leunissen bereid gevonden deze taak op zich te nemen; dit 
gebeurt in samenspraak met de penningmeester van de Stichting Marleen Slijpen.  
Er werden een drietal houten spellen aangekocht die heel goed kunnen worden ingezet bij de vrije 
inloopbijeenkomsten.  
 
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 2018 werd een subsidieaanvrage bij de gemeente Nuth ingediend 
voor het jaar 2019. Die gehonoreerd werd met een bedrag van E. 800,--. Gelijk aan voorgaande jaren. 
Dit bedrag met de vrije giften is grotendeels voldoende om de uitgaven verbonden aan de 
Hoeskamertref te bekostigen. 
Een initiatief van Woonvorm Ravensbosch om hun cliënten (met geestelijke beperking) te laten 
deelnemen aan de Hoeskamertref werd omarmd door het bestuur en de vrijwilligers. Eén keer (25/3) 
hebben 2 cliënten deelgenomen, doch daarna heeft het initiatief geen vervolg gekregen. Er werd 
niets meer vernomen, de reden is niet bekend.  
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Hoeskamertref 9 dec.: nieuwe burgemeester       Hoeskamertref 9 dec.: mevr. Pluijmaekers- 
E. Geurts van Beekdaelen met het Stichtings-       Hoen in gesprek met burgemeester  
Bestuur.            E. Geurts 
 
b. Nieuwjaar,  Carnaval.  
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 is de Hoeskamer  vanaf 16.00 uur geopend.  
Carnaval 2019: 3, 4 en 5 maart kunnen de carnavalisten ‘s middags in de Hoeskamer terecht.  
Op as-woensdag 6 maart  “hièringbiete” . Het geheel is goed verlopen. Ook financieel. 
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.  
 

           
Carnaval 2019: Mart Brounen wordt geschminkt door               Carnaval 2019: drie charmante dames vlnr:  Evelyn Vossen, 
Anja Muller              Imke Straaten en Loreen Merx 

 
c. Lustrumviering 2019. 
In 2019 bestaat de Hoeskamer 5 jaar; deze lustrumviering in de vorm van een feestmiddag vindt 
plaats op 24 november 2019; de voorbereiding vereist aandacht van diverse aspecten: 
artiesten, presentatie, personeel, sponsoring, aantal en welke gasten, entree, verzorging qua drank 
en eten, publiciteit, gebruikers. Er wordt een draaiboek opgesteld. Optredende artiesten: Zangduo 
Paul en Leo uit Heerlen, Buutnereedner Hub Stassen Voerendaal, De Geliènde Hulsberg, Wir Sind 
Spitze Hulsberg. Er waren 150 gasten die genoten hebben van een geweldige feestmiddag. Kortom 
een zeer geslaagde en memorabele 1e lustrumviering. De Stichting trakteerde de gasten op 
consumpties en lekkere hapjes. 
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Feest vijfjarig bestaan Hoeskamer: Duo Paul en Leo    Feest vijfjarig bestaan Hoeskamer: orkest “Wir sind    
luisterliedjes, maar ook polonaisenummers    Spitze” met Peter Ummels in glansrol  

 

            
Seniorbarmedewerker Ivo Mulder klaar voor het verwennen Buutnereedner Hub Stassen als “chirurg” 
van de gasten 
 

            
Maurice Pluijmakers en Roger Vliegen als Duo “De Geliènde”        Herinnering aan “Fiennie”, die het lustrumfeest van hoog  
tijdens lustrumfeest       boven ons ongetwijfeld met voldoening heeft gevolgd 

 
 
2. Activiteiten van derden – Particuliere en andere feesten. 
In de Hoeskamer mogen persoonlijke feesten plaatsvinden.  
Ook in 2019 vonden diverse feesten plaats. De procedure voor de organisatie daarvan en de gang van 
zaken tijdens die feesten bleef ongewijzigd. 
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In totaal vonden er 21 persoonlijke feesten plaats.  
De fooienpot wordt regelmatig fors gevuld door deze klanten. 
De drie senior barvrijwilligers vormen de kern van de barvrijwilligers en spelen met 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.  
Het mag duidelijk zijn dat de persoonlijke feesten een belangrijke inkomstenbron vormen voor de 
Stichting. 
Bij elk persoonlijk feest wordt de klant optimaal geïnformeerd over gemaakte afspraken en 
voorwaarden. Het opbouwen/inrichten en opruimen bij persoonlijke feesten gebeurt door de 
seniorbarmedewerkers en waar nodig met behulp van de bestuursleden van de stichting. 
Verder wordt er besloten dat er per weekend slechts één persoonlijk feest wordt aangenomen en 
ingaande 2020 in de maanden juli en augustus geen persoonlijke feesten. Dit om overbelasting van 
de vrijwilligers (barmedewerkers en schoonmaakploeg)  te voorkomen.  
 
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 
de leerlingen, voorspeelmiddagen, muziekexamens, St. Clemensfeest, 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 vindt voortaan alleen nog 
plaats als daartoe aanleiding is. 
Het St. Clemensfeest van fanfare St. Clemens vindt plaats op 2 november.  
 
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 2019.  
a. Diverse activiteiten. 
Donderdag 24 januari: filmavond Kerkbestuur. 
Zaterdag 2 februari bijeenkomst van Plekband, voor vernemen van de finalisten Limburgse 
Carnavalsliedsjes, het LVK. 
Woensdag 13 maart: vergadering federatie muziekverenigingen Geulvallei. 
Woensdag 20 februari: lezing gewasbescherming door E. Steins. 
De Fanfare St. Caecilia uit Schimmert repeteerde twee keren in de Hoeskamer en de Kon. Fanfare St. 
Caecilia uit Wijnandsrade één keer.  
 
b. Kindervakantiewerk. 
Het kindervakantiewerk wordt toegelaten tot de Hoeskamer en wel op 6 en 7 augustus 2019. Er is  
alleen maar sprake 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 2019 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. 
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Huishoudelijke zaken -  Communicatie -  Administratie – Representatie - Archief. 
 
Afscheid burgemeester D. Schmalschläger op 7 januari.  
Een bestuursdelegatie woont de afscheidsreceptie bij, met aansluitend een ontmoetingsbijeenkomst 
voor de inwoners van de nieuwe gemeente “Beekdaelen” in park “De Oirsprong” in Oirsbeek. 
 
Nieuwe gemeente Beekdaelen en nieuwe burgemeester. 
Er vindt een interview plaats met Esther Damman van de nieuwe gemeente Beekdaelen om de 
Hoeskamer in de publiciteit te brengen. Te voren komt tijdens een vrije inloop van de Hoeskamertref 
op 11 februari Jean Franssen uit Landgraaf foto’s maken. 
De nieuwe burgemeester E. Geurts wordt geïnstalleerd op 22 augustus. Ons bestuur feliciteert hem 
schriftelijk en nodigt hem uit een bezoek te brengen aan de Hoeskamer, hetgeen gebeurt op 9 
december tijdens een vrije inloop van de Hoeskamertref.  
 
Enkele seniorbarmedewerkers wonen receptie bij b.g.v. zilveren bestaan cateringbedrijf Kikken 
Ulestraten.  
 
Visitekaartjes. 
Vanwege veelvuldige vraag van gasten worden visitekaartjes gemaakt door Lei Habets die in de 
Hoeskamer liggen om mee te nemen of te verstrekken.  
 
SSD-schijf. 
In de archiefkast op de zolderoverloop worden een aantal documenten bewaard.  
Er wordt een SSD-schijf aangeschaft met groot geheugen voor de opslag van alle tot nu toe in diverse 
documenten opgeslagen foto’s. Ook alle overige documenten betrekking hebbende  op de 
Hoeskamer (vergaderingen, verslagen, rapporten, etc. etc.) krijgen een plek op deze schijf. De schijf 
wordt bewaard bij de secretaris thuis. Op deze manier is er nog een duplicaat bij een eventuele 
calamiteit in de Hoeskamer.  
 
Gebouw, Interieur, Inventaris. 
 
Geluidsisolerende maatregelen voor gebruik lesruimte. 
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 moest uitwijken. Een onwenselijke situatie, gezien 
de met de fanfare gemaakte afspraken.  
Om de lesruimte qua frequentie en tijdstippen optimaal te kunnen gebruiken dienen er 
geluidsisolerende maatregelen te worden getroffen, in elk geval zodanig, dat het geluidsniveau tot 
een voor alle partijen acceptabel niveau wordt teruggebracht. Zodat niet met elkaar verenigbare 
activiteiten qua geluid toch kunnen plaatsvinden. Er wordt geluidsisolerend glas aangebracht in de 
deuren van de lesruimte en het entreeportaal met zijramen. “Lekken” worden met deurrubbers 
gedicht en de deuren worden voorzien van valdorpels.  
De aangebrachte voorzieningen blijken in de praktijk zeer effectief.  
 
Tafels. 
Er worden twee nieuwe inklaptafels en drie tafelbladen aangeschaft. Bij het uitnemen van en het 
weer terug plaatsen van de inklaptafels in de tafelwagens gaat het wel eens mis en vallen de tafels 
met de hoeken op de vloer: beschadiging. Het telkens weer repareren vereist de nodige inventiviteit. 
 
Keldertemperatuur. 
Vanwege de vele koelingen in kelder is de temperatuur te hoog. Er worden maatregelen genomen 
ter verlaging daarvan.  
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Nieuwe vaatwasser. 
De huidige vaatwasser is niet optimaal, porselein is niet schoon bij kort programma, bij langer 
programma wel schoon, doch programma duurt ca. 3,5 uur. Bij grote aantallen gasten en veel 
porselein is dat onwerkbaar. Met de hand afwassen vereist alsdan een (te) groot aantal vrijwilligers 
die niet altijd beschikbaar zijn. Er wordt een nieuwe vaatwasser aangeschaft met acceptabele, veel 
kortere looptijden als voorheen.  
 
Spreuk Fiennie café. 
Als herinnering en eerbetoon aan de vroegere caféhoudster Fiennie Heijnen-Packbiers wordt onder 
haar foto in het café een spreuk aangebracht die herinnert aan haar afscheidsgroet als de klanten het 
café verlieten: “Goeienacht same, danke en merci”.  
 
Twee buitenlampen achterentree. 
De door de familie van Oppen geschonken smeedijzeren lampen ter verfraaiing van het gebouw 
worden in november aan weerszijden van de achter-entreedeuren aangebracht.  
 
Schoonhouden en onderhoud café- en zaalvloer. 
Voor het degelijk schoonhouden van deze vloeren blijkt het noodzakelijk dat twee tot drie keer per 
jaar een schrobmachine moet worden ingezet. Deze zal elders worden gehuurd.  De aanschafkosten 
bleken in geen verhouding te staan tot de enkele keren dat de machine moet worden ingezet. 
 
Cateraars. 
De cateraars Keulen uit Hulsberg, Kikken uit Ulestraten en Friture De Ziepe uit Nuth blijven leveren in 
de Hoeskamer bij met name persoonlijke feesten. Idem de bakkers Lemmens uit Hulsberg en 
Geurten uit Valkenburg a.d. Geul. Cateringbedrijf Quadvlieg uit Voerendaal kan voortaan ook 
gekozen worden voor het verzorgen van buffetten bij b.v. persoonlijke feesten. 
Alle dranken worden ingekocht bij Heineken Nederland, de wijnen bij wijnhuis L’Ambiance, Greetje 
Haagmans in Hulsberg en keukenattributen bij Sligro Maastricht. 
 
Personeel. 
Harry Schaeks en Lei Habets zorgen ook in 2019 voor het inroosteren van het personeel bij de diverse 
activiteiten. Beide personen vervullen een essentiële functie: de basis voor een zorgvuldig beheer. 
Op maandag 18 februari vindt er een overleg plaats met de senior-barmedewerkers: Maria van de 
Weijer, Anja Muller en Ivo Mulder.    
Een evenwichtige inzet van alle barvrijwilligers blijft moeilijk, doch ook niet onoverkomelijk.  
 
De jaarlijkse gezellige avond  met eetbuffet voor de vrijwilligers met partners - als dank voor hun 
inzet - vond plaats op zaterdag 28 september 2019. Voorzitter Paul van Oppen geeft info over het 
financiële resultaat 2018 en het 1e halfjaar 2019. Alsmede over het beheer en de activiteiten. Er zijn 
60 vrijwilligers, incl. partners. 
Ook de kerstattentie voor de vrijwilligers ontbrak in 2019 niet. Tevens werd een kerstattentie 
bezorgd aan de leiders van yoga-, piloxing- en bridgeclub. 
 
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.  
 
Op 5 mei gaan de vrijwilligers met partners op stap. De fooienpot wordt daarvoor ingezet. De inhoud 
daarvan is door het bestuur verdubbeld. De aftrap wordt gemaakt in de Hoeskamer, waarna bezoek 
aan brasserie “De Wiesch” (koffie en vlaai) aan de Wissengrachtweg, een korte wandeling, 
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vervolgens café-restaurant “Hof van Hulsberg” (soep) en afgesloten wordt in café “Op de Trepkes” in 
Hulsberg met een drankje en hapje (pizza).  
 
Vrijwilliger Albert Limpens wordt op 27 april koninklijk onderscheiden als lid in de orde van Oranje 
Nassau. Op 28 april wordt Albert in de Hoeskamer een receptie aangeboden door de Stichting 
Hoeskamer en Fanfare “St. Clemens”, samen met de Voetbalclub, waar hij ook al vele jaren als 
vrijwilliger actief is.  
 

  
27 april: Albert Limpens en zijn echtgenote Antoinette Heijnen toasten op hun Koninklijke 
Onderscheiding 
 
Slot. 
 
Ook het jaar 2019 was voor de Hoeskamer een zeer geslaagd jaar. Door een gewijzigd 
repetitieschema van de fanfare waren er persoonlijke feesten mogelijk op zaterdag. Dat is in het 
aantal meteen te constateren. Er was sprake van een goede bezetting en een omvangrijk aantal 
activiteiten. De vrijwilligers kunnen het aan, zo blijkt. 
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. 
 
Dankwoord. 
Een woord van intense dank moet worden uitgesproken aan alle vrijwilligers die de Hoeskamer 
evenals voorgaande jaren in 2019 een plek van samenkomst voor de gasten en gebruikers hebben 
weten te geven en te behouden. Als ook een woord van dank aan de vele gasten die de Hoeskamer 
kwamen bezoeken.  
 
Hulsberg,  10 december 2020. 
 
Samenstelling:  Rob Vaessen, secretaris. 
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Eén van de twee door Theo van Oppen (Wijnandsrade) hand gesmede lampen aan weerszijden van 

de achterentree, geschonken door de familie van Oppen. 


