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Nieuwe 

ruimtes, 

nieuwe 

partners, 

nieuwe kansen

Programmering partners/ gebruikers wordt 
aangevuld met:

-> Nieuwe programmering

In de theaterzaal, huiskamer, kleine podia, 
sporthal, buitenruimte, mfc zalen.



Vanuit de 6 clusters

• Welzijn & participatie

• Sport & recreatie

• Educatie

• Cultuur

• Informatie & advies

• Facilitair en horeca



Programmaraad

Activiteitenprogramma voor - en door Eemnessers

Programmaraad samengesteld met 8-10 leden uit Eemnes 
samen met de bibliotheek en Stichting Huis van Eemnes.

Zijn zijn;

- ambassadeurs Huis van Eemnes

- ideeënophalers ideeën Eemnes

- aanspreekpunt Eemnessers

Denken vanuit deze gedachte mee over de (aanvullende 
nieuwe) programmering.

Werken samen met de Speeldoos in Baarn.



Programmering 

Huis van 

Eemnes

Welzijn & participatie; (taal)cursussen, dagbesteding, sociaal maatschappelijke 
activiteiten, workshops, samen sporten (wandelen).

Sport & recreatie; nieuwe sporten ontdekken, sociaal maatschappelijke activiteiten (bijv. 
sport & spel in de vakanties voor de jeugd), evenementen voor Eemnes, Huis van Eemnes 
als startpunt voor buiten sporten, cross-overs met de andere clusters, zoals een sportief 
uitgaansevenement.

Educatie; (taal)cursussen, Digisterker en Klik&Tik, groepsbezoeken, 
workshops, CoderDojo, Bieblab, duurzaamheidsinitiatieven.

Cultuur; film, optredens schrijvers, voorstellingen plaatselijke verenigingen en 
basisscholen, exposities, rondje cultuur, lezingen, kunstuitleen, boekpresentaties, erfgoed, 
bandjes, sprekers, toneel, cabaret en dans, dictee.

Informatie & advies; informatiebijeenkomsten gemeente, informatie i.k.v. welzijn zoals 
thema-ochtenden, actualiteit (zoals verkiezingen), spreekuren diverse 
(welzijns)organisaties.

Facilitair en horeca; samen koken en/ of eten, proeverijen, workshops, eten en drinken 
voor elke portemonnee.



Leerwerkhuis

Het HvE is niet alleen een gebouw of een beheer- en 
exploitatiestichting

Het HvE is ook een sociaal maatschappelijke onderneming

Samenwerking met sociale en maatschappelijke organisaties 
waarbij wij ons richten op:

• Arbeidsparticipatie

• Dagbesteding

• Vrijwilligers

• Stagiaires

Binnen het LeerWerkHuis staat praktisch leren en het 
ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden voorop.



Doet u ook 

mee?

We zoeken vrijwilligers voor diverse functies!

Vrijwilligersavond in april, maar u kunt ook 
mailen naar info@huisvaneemnes.nl of even 

langskomen.


