’t Gulper Hoes
Gemeenschapshuis ’t Gulper Hoes (Rosstraat 5 in Gulpen) was oorspronkelijk de Toeristenkerk, deze
is gekocht door de gemeente Gulpen-Wittem en verbouwd tot een multifunctioneel en duurzaam
gemeenschapshuis. De exploitatie van ’t Gulper Hoes is belegd bij de Stichting Beheer
Gemeenschapshuis Gulpen (SBGG), die gevormd wordt door vrijwilligers vanuit de Gulpense
verenigingen en leden van de protestantse gemeente.
Sinds augustus 2020 inofficieel geopend en zijn er, ondanks de Corona crisis, al een aantal
verenigingen die hier hun thuisbasis voor hun activiteiten hebben gemaakt.
’t Gulper Hoes bestaat uit twee bouwlagen, die goed toegankelijk zijn voor mindervaliden (lift,
mindervalide toiletten). Deze locatie met goede akoestiek is geschikt voor repetities, voorstellingen,
feesten, congressen, workshops, vergaderingen en allerlei sociale activiteiten, van groot tot klein.
Het gebouw beschikt over WIFI voor gasten maar ook aparte WIFI en vaste netwerkaansluitingen
voor presentaties. ’t Gulper Hoes heeft een horecavergunning, m.a.w. getapt bier, frisdranken en
luxe koffie etc. is onderdeel van ons assortiment.
Daarnaast moderne audiovisuele apparatuur (eenvoudige bedienbaar) m.a.w. een prima locatie voor
allerlei activiteiten.
Grote zaal met podium op de 1e verdieping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaal 184 m2
Podium 79 m2 (75 cm hoger dan de zaal, via trapje bereikbaar), hoogte podium 4 meter
Geluidsinstallatie met twee draadloze microfoons op statief (voor presentaties en
zaalvoorstellingen)
Aanwezig dataprojector met projectiescherm (op achterwand podium)
86 inch interactief touchscreen (beeldscherm) voor presentaties (overdwars) in de zaal voor
presentaties/vergaderingen
Draadloze presenteren via WePresent met dataprojector en/of touchscreen of via een HMDI
aansluiting
Truss met verschillende LED spots en mogelijkheid om spots bij te hangen
Elektrisch bedienbaar podiumgordijn
Monumentaal kerkorgel
Aansluitingen voor een evenementenbuffetten
Op het podium 380V aansluiting

Foyer (43 m2, 1e verdieping)
•
•
•
•
•
•

Door glazen schuifpui te openen, wordt deze foyer onderdeel van de zaal
Toegang naar koelruimte (bier/frisdrank)
Aansluitingen voor een evenementenbuffetten
Toegang naar dames/mindervalide toilet en herentoilet
Trap naar de begane grond
2e gelijkvloerse ingang voor bv grote materialen t.b.v. de zaal

Foyer met bar en Hoeskamer 1 (begane grond)
•
•
•

Foyer 41 m2 met gaderobe en lift
Bar en keuken
Hoeskamer 1 (91 m2) voor sociaal-culturele activiteiten

•
•
•

Toiletgroepen voor dames, heren en mindervaliden
Geluidinstallatie met twee draadloze microfoons
Trap naar de 1e verdieping

Hoeskamer 2 (achter Hoeskamer 1)
•
•
•

Multifunctionele ruimte 59 m2
Voor vergaderingen, presentaties, workshops, repetities en andere activiteiten, met max. 22
zitplaatsen met 11 tafels
Interactief touchscreen met draadloze presentatie- en videoconferentie mogelijkheid,
eventueel via HDMI aan te sluiten en aanvullend dataprojectie faciliteiten

Hoeskamer 3 (achter Hoeskamer 2)
•
•

Kleine vergaderruimte voor max. 8 personen (30m2)
Kan gebruikt worden als omkleedruimte voor artiesten, die gebruik maken van het podium.
Hier is ook een pantry met warm en koud water beschikbaar, deze ruimte heeft een trap
naar de 1e verdieping die achter het podium van de grote zaal uitkomt.

