
PROGRAMMERING
JANUARI - AUGUSTUS 2020

HUIS VAN 
EEMNES



3
HUIS VAN 
EEMNES

www.huisvaneemnes.nl2
HUIS VAN 
EEMNES

www.huisvaneemnes.nl

	 et	trots	presenteren	wij	deze	brochure!
	 De	programmering	van	januari	2020	tot	en		
	 met	augustus	2020
In april 2019 zijn wij als programmaraad voor het 
Huis van Eemnes geïnstalleerd. We kregen de 
fantastische taak een programmering samen te 
stellen vanuit alle clusters van het Huis van Eemnes. 
Een complete programmering voor alle Eemnessers.  
Een die mooi combineert met alle programmering die 
er al was in de Hilt en in de bibliotheek van Eemnes. 
Zoals het bekende Rondje Cultuur van de Hilt en het 
taalcafé van Bibliotheek Gooi en meer. 
We houden dus het goede van het oude, maar 
brengen veel nieuws in het Huis van Eemnes. Want 
de mooie nieuwe theaterzaal, huiskamer en sporthal 
van het Huis bieden veel kansen. In korte tijd hebben 

we een mooie eerste programmering neergezet voor 
het eerste halfjaar van 2020. 

Bij het doorbladeren van het programmaboekje 
valt het je vast direct op dat er veel muziek te horen 
zal zijn. We hopen dat het Huis van Eemnes dé 
plek wordt voor ontluikend talent en bijzondere 
muziektheatervoorstellingen. 
Het Huis biedt ook plaats aan veel verschillende 
gebruikers waarvan ook activiteiten genoemd 
worden in deze brochure, omdat deze 
programmering toegankelijk is voor iedereen. De 
wekelijkse trainingen van verenigingen en cursussen 
van diverse aanbieders hebben we hier niet 
genoemd. Op onze website vind je een compleet 
overzicht, mocht je je ergens bij aan willen sluiten.

M

Geniet	van	jullie	nieuwe	huiskamer!	

Met hartelijke groet, 

De	Programmaraad
Angelique de Vries, Heidi Dijkstra (programma coördinator HvE/ Bibliotheek Gooi en meer), 
Henriëtte Pluim (vestigingscoördinator bibliotheek Eemnes), Jur Maatman, Miranda Kruis, Monique 
Kropman, Silvia van der Wal (medewerker Huis van Eemnes)

Je kunt mailen naar programmaraad@huisvaneemnes.nl of ons aanspreken in het wild met ideeën voor de programmering.

Wij wensen iedereen veel plezier bij het kijken, luisteren, zingen, dansen, sporten en 
leren. En alle gezelligheid. Bij het mee doen in Het Huis van Eemnes. 

VOORW
OORD

CULTUUREDUCATIE FACILITAIR
& HORECA

INFORMATIE 
& ADVIES

SPORT & 
RECREATIE

WELZIJN & 
PARTICIPATIE
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INHOUDSOPGAVE

Informatie

Terugkerende programmering

Januari

Februari

Meer over februari

Maart 

Meer over maart

April

Meer over april

Mei

Samenwerking Speeldoos

Huren Huis van Eemnes

Juni

Juli

Augustus

Nawoord

6
8

14
12

18
20
24
26
30
32
35
36
38
41
41
42

Redactie: Heidi Dijkstra - Bibliotheek Gooi en meer
Vormgeving: Denise Hofman - Ontwerpstudio DH
Programmering: Programmaraad Huis van Eemnes, 
Angelique de Vries, Heidi Dijkstra, Henriëtte Pluim, 
Jur Maatman, Miranda Kruis, Monique Kropman, 
Silvia van der Wal
Voor de theaterprogrammering, ondersteund door 
Peter Joziassen (Speeldoos Baarn)
Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes
programmaraad@huisvaneemnes.nl
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FILMS

UITLEG ICOONTJES

Kaarten voor voorstellingen en diverse andere 
activiteiten georganiseerd door Stichting Huis 
van Eemnes en anderen kun je vanaf 7 oktober 
kopen via de website van het Huis van Eemnes 
www.huisvaneemnes.nl Je kunt deze kaarten 
betalen met IDeal. Mocht je dit lastig vinden 
dan kun je even langskomen bij het Huis van 
Eemnes, tot januari 2020 kan dit bij de Hilt, 
zodat wij het je kunnen uitleggen. 

Kaarten voor voorstellingen van de bibliotheek 
(daar staat het icoontje van de bibliotheek bij) 
kun je kopen via de website van de bibliotheek: 
www.bibliotheekgooienmeer.nl
Voor enkele programmaonderdelen komen de 
kaarten pas later of op een andere wijze online, 
houdt onze websites daarvoor in de gaten. 

In de komende maanden wordt de filmprogrammering op de website bekend gemaakt. Op het 
moment dat de film bekend is kunnen er kaartjes gekocht worden. Een kaartje kost € 7,50. Op 
filmdagen is er ook een speciaal filmmenu verkrijgbaar in de brasserie. 

Door middel van de icoontjes is te zien waar de focus van dit programmaonderdeel op ligt. 
Zo kun je gemakkelijk zoeken naar activiteiten die jou aanspreken. 

met de Bibliotheek Cultuur/ Theater

Gezelligheid

Welzijn

Jeugd

Muziek

Sport

Educatie

Film

INFORM
ATIE

PARTNERS
Het Huis van Eemnes wordt gevormd door 
Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi 
en meer. Zij hebben de afgelopen jaren samen 
hard gewerkt om tot de basis te komen voor dé 
laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en 
door alle Eemnessers: Het Huis van Eemnes. 
Waar iedereen welkom is voor het deelnemen 
en actief bijdragen aan georganiseerde en 
spontane activiteiten op gebied van educatie, 
informatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn 
en participatie. Dit kun je zien doordat ze 
letterlijk de ruimtes delen in de huiskamer 

van Het Huis. Maar ook het Leerwerkhuis en 
de gehele programmering van het Huis van 
Eemnes zijn hier mooie voorbeelden van. Als 
samenwerkingspartners werken zij ook samen 
met de Speeldoos in Baarn om de programmering 
af te stemmen en elkaar te versterken. 

HUIS VAN 
EEMNES

Robert Jan Vos (directeur stichting 
Huis van Eemnes): “Het aanvullende, 
nieuwe programma dat met dank aan de 
Programmaraad is samengesteld, laat 
Eemnes nog meer (be)leven! Het Huis van 
Eemnes bruist straks van de activiteiten 
voor de allerkleinsten tot oudste inwoners 
van Eemnes. Ik wens je veel plezier met de 
activiteiten en zie je straks graag in het Huis 
van Eemnes!” 

Marian Buvelôt (directeur- bestuurder 
Bibliotheek Gooi en meer): “Samen met 
afgevaardigden vanuit verschillende 
disciplines heeft de programmaraad een 
mooi klus geklaard: een gezamenlijke 
programmering. Nieuw in Eemnes is de 
programmering voor de theaterzaal: Uit 
in eigen dorp! Wie wil dat niet?”
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De werkgroep Goede buren Eemnes organiseert 
(bijna) iedere vrijdag het Taalcafé Eemnes 
in samenwerking met de bibliotheek. Voor 
iedereen die Nederlands wil leren of anderen 
wil helpen onze taal machtig te worden. De 
opzet is om nieuwe Eemnessers de gelegenheid 

te geven om op ontspannen manier de 
Nederlandse taal te oefenen. Taal leer je niet 
uit een cursusboek, taal leer je door mensen te 
ontmoeten die de taal spreken, door samen de 
krant te lezen, door voor te lezen aan elkaar, 
door verhalen te vertellen. 

TAALCAFÉ

RONDJE CULTUUR

THEMAOCHTENDEN
De bibliotheek is de plek om meer te horen 
over een interessant onderwerp, elkaar te 
ontmoeten, iets op te steken of ondersteund te 
worden bij digitale vragen. 
Daarom organiseert de bibliotheek, samen met 
vrijwillige ambassadeurs, twee keer per maand 

een themaochtend. Kom naar deze ochtenden, 
ervaar de gezelligheid en vergroot uw kennis en 
vaardigheden. De inhoud van het programma 
kun je binnenkort zien op de website van de 
bibliotheek. 

Rondje Cultuur is een gezamenlijk initiatief 
van de Kunstcommissie Eemnes en stichting 
Huis van Eemnes. Op de 3e donderdag van 
de maand geven zij een ‘Rondje’ Cultuur 
weg. Het programma begint met een aan 
kunst gerelateerd onderwerp, daarna volgt 
een muzikaal optreden en de avond wordt 

afgesloten met een cultureel/lokaal onderwerp. 
De presentaties zijn elk max. 30 minuten, 
gevolgd door een korte pauze. Zo is er ook 
voldoende tijd om elkaar weer even te zien en te 
spreken. 

TERUGKERENDE PROGRAM
M

ERING

BILJART VOOR SENIOREN BINGO VOOR SENIOREN

VAKANTIEACTIVITEITEN

SPREEKUREN

Elke vakantie zijn er speciale activiteiten voor de jeugd. Meer informatie 
daarover vind je tegen die tijd in het programmaboekje of op de website. 

Op het serviceplein in de huiskamer van het Huis vind je spreekuren van 
diverse organisaties. In de loop van 2020 zullen hier meer bij komen. 
Voor de actuele spreekuren kijk je op de website van de bibliotheek of het 
Huis van Eemnes. 

Wie
• Budgetcoach
• Vrijwilligerscentrale Blaricum, Laren, Eemnes
• Seniorweb
• E-books en apps spreekuur Bibliotheek
• Digi & Taalhuis Gooise bibliotheken

Tijden
Diverse momenten, meer informatie op de website.
Donderdag 13.30 - 15.00 uur
Donderdag 10.00 - 11.30 uur
Vrijdag 15.00 - 16.30 uur
Elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 - 
15.00 uur

Iedere maandagmiddag spelen een aantal 
senioren uit Eemnes van 13.30 tot 16.00 uur 
een onderlinge competitie waarbij vooral 
de gezelligheid en het opdoen van sociale 
contacten centraal staat. Er is altijd plek voor 
meer biljarters die het leuk vinden mee te doen. 

Iedere eerste dinsdag van de maand organiseert 
het Huis van Eemnes een leuke en gezellige 
seniorenbingo. Van 14.00 – 16.00 uur. De bingo 
staat onder leiding van twee enthousiaste 
vrijwilligers. Deelname: €3,00. 
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JAMSESSIE PAUL POULISSEN

PUBQUIZ

KARAOKE

KOERSBAL
Een Pubquiz is een uit Groot-Brittannië 
overgewaaid fenomeen waarbij teams van 
ongeveer 4 á 5 personen het tegen elkaar 
opnemen op het gebied van allerhande 
onderwerpen zoals sport, aardrijkskunde, 
muziek, films, et cetera. Schrijf je in met je team 
voor een avond vol gezelligheid en laat zien hoe 
slim jij bent! 

Smaakt het zingen onder de douche naar meer? 
Of heb je geen gouden keeltje en ken je de 
songteksten maar half maar heb je zin in een 
avondje gezelligheid. Met een beetje lef kom je 
deze avond gemakkelijk door! 

Iedere dinsdagochtend van 09.30 tot 12.00 
uur wordt er koersbal gespeeld in het Huis van 
Eemnes. Je bent van harte welkom mee te doen 
met deze leuke activiteit. Deelname per keer 
is € 2,00 per persoon. Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Coby Koster via 
035-5311576. 

Paul Poulissen organiseert al meer dan 25 jaar jamsessies, 
waar al heel veel zangtalenten en musici met veel plezier aan 
hebben meegedaan. 
Begonnen in Gooiland, Rendez Vous in Hilversum, Wakker 
in Eemnes, Vernissage te Bussum, de Boerderij te Huizen 
en de Heeren van Maarssen in Maarssen en nu weer terug 
in Eemnes in het Huis van Eemnes. Of het nou over jazz of 
pop gaat, of van Nederlands repertoire tot Franse chansons, 
ongeveer álles past in deze muzikaal verrassende sessies. 

TERUGKERENDE PROGRAM
M

ERING
CODERDOJOBIEBLAB

VOLKSUNIVERSITEIT HET GOOI

Elke woensdagmiddag vanaf 19 februari kun 
je in het Bieblab van de bibliotheek komen 
experimenteren met de toekomst. De nieuwste 
(digitale) technologieën ontdekken. Er zijn veel 
leuke dingen zoals robotjes, Virtual Reality, een 
3D printer, laptops om te programmeren en 
nog veel meer! Tijdens de openingstijden kun 
je binnenlopen en dingen gratis uitproberen. 
We organiseren ook regelmatig workshops op 
zaterdagen.

Bij een CoderDojo leren kinderen van 7 
t/m 17 jaar programmeren. Bijvoorbeeld 
websites bouwen, apps ontwikkelen, 
programma’s maken, games maken en meer. 
CoderDojo maakt leren programmeren een 
leuke en sociale ervaring in de bibliotheek. 
CoderDojo is er voor iedereen. Als je nog nooit 
geprogrammeerd hebt of je bent al veel verder, 
je kunt bij ons terecht om van en met elkaar te 
leren. 

Het Huis van Eemnes huisvest ook heel 
veel cursussen van de Volksuniversiteit. 
Volksuniversiteit het Gooi biedt een divers 
aanbod aan cursussen van creatief tot taal. Ook 
cursussen als Thai chi voor beginners of Bridge 
behoren tot het aanbod. Kijk voor de volledige 
programmering op de website 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
 Of kom op 6 juni kijken tijdens de 
demonstratiedag of er iets van jouw gading bij 
zit. 
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WOE 01 JANUARI
Gelukkig nieuwjaar!
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VRIJ 17 JANUARI

VRIJ 10 JANUARI

MA 06 JANUARI

MA 13 JANUARI

MA 20 JANUARI

DO 16 JANUARI

DI 07 JANUARI

ZA 18 JANUARI

Taalcafé

Taalcafé

Biljart voor senioren

Biljart voor senioren

Biljart voor senioren

Themaochtend

Rondje Cultuur

Bingo voor senioren

Koersbal

E-factor	2020

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

19.00 - 22.00 uur 

13.30 - 16.00 uur

13.30 - 16.00 uur

13.30 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur 

20.00 - 22.00 uur

14.00 - 16.00 uur

09.30 - 12.00 uur

De bekendste en leukste talentenjacht van het Gooi: De 
E-factor. Vanaf 19.00 uur zullen alle talenten opnieuw 
strijden voor de felbegeerde wisseltrofee en de cheque van 
€ 100,-
Bij winst staan er voor de winnaar(s) al een aantal leuke 
optredens in het verschiet; Een optreden tijdens de uitreiking 
van de Eemnesser koeientrofee, een optreden bij de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eemnes en natuurlijk 
een gastoptreden bij de volgende editie van de E-factor!
Wij zijn op zoek naar talenten in de meest brede zin. Kun 
jij (of jullie) goed zingen, dansen, beatboxen of kun jij iets 
anders wat bijna niemand kan? En wil je dit nu eindelijk 
eens op een podium laten zien? Noteer deze datum dan 
vast in je agenda! Deelname is gratis! 

DI 14 JANUARI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

DI 21 JANUARI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

PROGRAM
M

A JANUARI

MA 27 JANUARI VRIJ 31 JANUARI

VRIJ 24 JANUARI

Biljart voor senioren Taalcafé

Taalcafé

13.30 - 16.00 uur 10.00 uur - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur 

ZA 25 JANUARI
Opening! 

Karin Bloemen Souvenirs

16.00	uur

20.00 uur

Eindelijk	’t	is	zover.	Het	Huis	van	Eemnes	opent	
officieel	haar	deuren,	kom	ook	een	kijkje	nemen	op	
deze	feestelijke	dag.		

In je leven verzamel je vele spullen en herinneringen. Je 
huis en je hoofd raken zo vol, dat het hoog tijd wordt eens 
goed op te ruimen. Bloemen voegt de daad bij het woord 
en gooit als een stier in een porseleinkast alle ballast de 
deur uit. Een ouderwets avondje theater, dat ongetwijfeld 
een mooie herinnering zal vormen, die het publiek als 
dierbaar souvenir mee naar huis neemt.
Ter	ere	van	de	opening	kun	je	voor	deze	voorstelling	
kaarten	krijgen	tegen	een	speciaal	tarief!	

DI 28 JANUARI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur
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In het kader van de poëzieweek dragen Gerard Been-
tjes, Nico Bierlaagh en kinderen van basisschool de 
Hobbitstee voor uit het werk “polder van Eemnes”. Een 
bundel met gedichten van dichters uit de regio en de 
leerlingen van deze school.  

Poëzie(week)	met	Gerard	Beentjes

ZA 01 FEBRUARI

MA 03 FEBRUARI

ZO 02 FEBRUARI

WOE 05 FEBRUARI

DO 06 FEBRUARI

Hans	Dagelet:	Kabarett	Dapitulet

Biljart voor senioren 

Peutervoorstelling	Nationale	Voorleesdagen	3+

Themaochtend

Pubquiz

20:00 uur

13.30 - 16.00 uur

15.00 uur

10.00 - 12.00 uur

19.30 uur

16.00 uur

Acteur en trompettist Hans Dagelet (bij het grote publiek 
bekend van de komische televisieserie ‘Familie Kruys’), 
laat zich nu ook in het theater van zijn komische kant zien. 
Samen met altvioliste Esther Apituley en meesterpianist 
Christiaan Kuyvenhoven vormt hij het beruchte 
‘Hydropatten Trio’.

In een muziekperformance die drijft op prachtige 
improvisaties en muziek van Chopin, Part, Liszt en 
Ellington, zuigt het trio je in korte scènes mee in de 
absurd-komische literatuur van o.a. Daniil Charms, 
Samuel Beckett en Godfried Bomans. Een avond vol 
ontroerend mooie muziek waarin genoeg te lachen valt!

DI 04 FEBRUARI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

PROGRAM
M

A FEBRUARI

ZA 15 FEBRUARI

Elke maand kun je genieten van diverse aansprekende 
films in ons filmtheater. Houdt onze website en social 
media in de gaten voor de programmering.

Er zijn zoveel soorten rozen: klimrozen, wilde rozen, 
klaprozen. Sommige ruik je al van verre terwijl anderen 
amper geur hebben. Maar… er is maar één Roos 
Blufpand! Tijdens haar voorstelling ‘De Roos’ zal zij zich 

Twee keer per jaar organiseert schaakvereniging het 
Dikke Torentje jeugdkampioenschappen in het Huis van 
Eemnes.  

Roos	Blufpand

DO 13 FEBRUARI

VRIJ 14 FEBRUARI

MA 10 FEBRUARI

WOE 12 FEBRUARI

VRIJ 07 FEBRUARI

ZO 09 FEBRUARI

Filmavond

Taalcafé

Valentijn!	Valentijnsconcert	Dijksound

Biljart voor senioren

Schaaktoernooi Dikke Torentje

Taalcafé

Jamsessie	Paul	Poulissen	

20.00 uur

10.00 - 11.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

13.30 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

10.00 - 11.30 uur

15.00 - 17.00 uur

figuurlijk uitkleden en 
haar naakte zelf laten 
zien in aanstekelijke 
liedjes die zowel verstild 
als uitbundig zijn. En 
hoewel de liedjes van 
Roos soms wat zwaar 
van toon kunnen zijn, 
brengt ze alles met een 
dikke glimlach en flinke 
portie zelfspot!

DI 11 FEBRUARI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur
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WOE 19 FEBRUARI

DO 20 FEBRUARI

Vakantiefilm jeugd

Themaochtend 

Rondje Cultuur

Opening	Bieblab

14.30 uur

10.00 uur - 12.00 uur

20.00 - 22.00 uur

14.00 - 17.00 uur

Kom vanaf nu elke week ontdekken, creëren en 
onderzoeken in het Bieblab. Leer programmeren of bekijk 
de wereld eens door een VR Bril. 

In de sporthallen van het Huis van Eemnes staan 
ca. 150 kramen met 2e hands spullen. 
De organisatie van de vlooienmarkt is in handen van Don 
events (http://www.donevents.nl/ ).

ZO 16 FEBRUARI
Ollie	Trollie	en	Mannetje	Lampenkap	3+

Vlooienmarkt

15.15 uur

09.00 - 16.00 uur

Ollie Trollie komt graag bij oma Hillie Trol en vraagt haar 
iedere keer het verhaal over Mannetje Lampenkap voor 
te lezen, die op een dag alle lampjes pikte. Dan verdwijnt 
ook het lampje van oma. Kan zij Ollie nu nooit meer 
voorlezen? Ollie gaat op zoek naar het verdwenen lampje 
en …. Mannetje Lampenkap. Onderweg ontmoet hij de 
kleurrijke figuren Vleermuis Vlerk, Glitter Glimworm en 
kapitein Blauwbaard. Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap 
is een voorstelling die aansluit bij de beleveniswereld 
van het jonge kind met een duidelijke verhaallijn, 
aansprekende poppen, een kleurrijk decor en muziek/
liedjes. Tijdens de voorstelling wordt steeds een stukje 
van het decor onthuld.

MA 17 FEBRUARI
Biljart voor senioren
13.30 - 16.00 uur

DI 18 FEBRUARI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

PROGRAM
M

A FEBRUARIMA 24 FEBRUARI

WOE 26 FEBRUARI

VRIJ 28 FEBRUARI

VRIJ 21 FEBRUARI

ZA 22 FEBRUARI

Biljart voor senioren

CoderDojo 

Inloop Bieblab

Taalcafé

Taalcafé

Henk	Poort	en	de	Helden

Karaoke

13.30 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 17.00 uur

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

20.00 uur

19.30 uur

DI 25 FEBRUARI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur
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PEUTERVOORSTELLING 
NATIONALE VOORLEESDAGEN

CLUSTER EDUCATIE CLUSTER CULTUUR

Mekkergeit en Moppereend 
Wat is er aan de hand? De eend is aan het mopperen, 
de geit loopt te mekkeren en er verdwijnen dingen. 
Schoenen, sokken, een onderbroek. Hoe kan dat nou?  
Een voorstelling met veel humor en muziek. 
Handpoppen, stokpoppen en marionetten vervullen de 
hoofdrollen. Naar aanleiding van het boek ‘Moppereend’.  

Het Huis van Eemnes heeft een 
educatief aanbod dat gericht is op het 
vermeerderen en verdiepen van kennis, 
het vergroten van inzicht en het aanleren 
van vaardigheden. Daarnaast zal worden 
bijgedragen aan maatschappelijk debat.

Onder dit cluster vallen de culturele 
activiteiten zoals voorstellingen, het 
literaire aanbod, cultureel erfgoed, muziek, 
beeldende kunst en film. Vanuit dit cluster 
wordt ingespeeld op de behoefte van de 
Eemnesser om cultuur te ervaren.

CULTUUREDUCATIE

Het Huis van Eemnes wordt gevormd door zes clusters; educatie, cultuur, 
informatie & advies, sport & recreatie, horeca & facilitair en welzijn & 
participatie. In de eerste drie maanden na de opening zullen er telkens twee 
clusters centraal staan, om daarmee toe te lichten wat het Huis van Eemnes 
allemaal in huis heeft. 

Deze	maand	zijn	dat:	

Zondag	2	februari

M
EER OVER FEBRUARI

VALENTIJN! 
VALENTIJNSCONCERT DIJKSOUND VAKANTIEFILM JEUGD

HENK POORT EN DE HELDEN

Tijdens de voorjaarsvakantie kun je in de bieb 
gezellig een film komen kijken. Vlak voor de 
vakantie maken we bekend welke film. 

Henk Poort hoort bij de Beste Zangers van Nederland. 
Althans, dat vindt de AVROTROS, die hem uitnodigde 
deel te nemen aan het gelijknamige TV-programma. 
Bij ‘De Beste Zangers’ zingen de artiesten songs buiten 
hun geijkte repertoire. Henk werd daarom gevraagd te 
bedenken wie zijn muzikale helden zijn. En dat gaf hem 
de inspiratie voor deze nieuwe solo. In ‘Henk Poort en de 
Helden’ klinken de mooiste songs uit de opera, musical 
en het Nederlandse repertoire. Ze vormen samen een 
sterk persoonlijk verhaal. 

Een romantische avond met mooie liedjes voor 
jou en je geliefde(n). Om de avond compleet 
te maken kun je vooraf komen dineren in onze 
sfeervolle brasserie.  

Zaterdag	22	februari

Vrijdag	14	februari Woensdag	19	februari
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PR
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M
AA

RT MA 02 MAART

MA 09 MAART

ZO 08 MAART

DI 03 MAART

WOE 04 MAART

DO 05 MAART

VRIJ 06 MAART

ZA 07 MAART

Biljart voor senioren

Biljart voor senioren

Jamsessie	Paul	Poulissen

Bingo voor senioren

Themaochtend

Taalcafé

Filmavond

Inloop Bieblab

Pubquiz

13.30 - 16.00 uur

13.30 - 16.00 uur

15.00 - 17.00 uur

14.00 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur

10.00 - 11.30 uur

20.00 uur

14.00 - 17.00 uur

19.30 uur

Boekenweekavond	met	als	thema:
Dwarsdenkers	en	Rebellen
20.00 uur

De 85ste Boekenweek staat in het teken van hen die 
ons voorstellingsvermogen vergroten: de rebellen en 
dwarsdenkers. Het lezen van boeken zet namelijk aan 
tot nadenken, zodat lezers begrip ontwikkelen voor 
anderen en minder vasthouden aan vooroordelen (bron: 
KVB Boekwerk, De impact van het boek). Van de drome-
rige dwarsdenker die veilig thuis afreist naar een andere 
wereld tot de rebel die zijn messcherpe pen als wapen 
gebruikt tegen de status quo. In de literatuur is er ruimte 
voor al die geluiden. Het lef van schrijvers om taboes 
te doorbreken en een steen in de vijver te gooien is van 
levensbelang voor onze samenleving. Daarom koesteren 
we de vrijheid die door schrijvers genomen wordt om 
tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te 
zijn, onaangepast en onafhankelijk. Meer informatie over 
de spreker volgt op de website. 

Koersbal
09.30 - 12.00 uur

DI 10 MAART
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

PROGRAM
M

A M
AART

WOE 11 MAART

VRIJ 13 MAART

MA 16 MAART

ZO 15 MAART

WOE 18 MAART

ZA 14 MAART

DO 12 MAART

DO 19 MAART

Inloop Bieblab

Taalcafé

Biljart voor senioren

Deo et Arti speelt... 

Inloop Bieblab

Ontdekken in het Bieblab

Open	Podium

Andersmans	Veren	Live

Themaochtend

Rondje Cultuur

14.00 - 17.00 uur

10.00 - 11.30 uur

13.30 - 16.00 uur

Meer informatie volgt op de website

14.00 - 17.00 uur

12.00 uur

17.00 - 22.00 uur

20.00 uur

10.00 - 12.00 uur

20.00 - 22.00 uurApenkooien	voor	volwassenen
21.00 uur

Doe nog één keertje mee met de favoriete gymles uit je 
kindertijd. Apenkooien. Een variant van het aloude tikker-
tje waarbij je de grond niet mag raken. Over matten heen 
springen, in de touwen klimmen. Voor deze ene keer, ook 
voor volwassenen. Om het extra leuk te maken, kom je 
natuurlijk verkleed (hoeft niet, is wel leuk…) 

DI 17 MAART
Koersbal
09.30 - 12.00 uur



23
HUIS VAN 
EEMNES

www.huisvaneemnes.nl22
HUIS VAN 
EEMNES

www.huisvaneemnes.nl

PR
OG

RA
M

M
A 

M
AA

RT

WOE 25 MAART
Inloop Bieblab
14.00 - 17.00 uur

DO 26 MAART

Opening	Serviceplein

O’Dreams	Broken

19.00 - 22.00 uur 

20.00 uur

O’DREAMS gaat op reis door Ierland, waar hun 
vriendschap ooit begon. Een bewogen reis van drie 
muziekvrienden. Een ware trilogie met parels van Ierse 
songs als hun enige kompas. 
Dwars over de breuklijnen van zowel hun vriendschap als 
het land dat hen zo lief is om oude breuken te helen en 
nieuwe crashes te voorkomen.

Feestelijke opening! 
Op het serviceplein in het Huis van Eemnes houden 
diverse organisaties hun spreekuren. Zodat je op een 
prettige manier in gesprek kunt gaan over verschillende 
zaken. Meer hierover kun je lezen op de website van de 
bibliotheek. Het overzicht van spreekuren staat op pagina 
7. Op de website van de bibliotheek vind je het actuele 
aanbod aan spreekuren. MA 23 MAART

ZA 21 MAART

CoderDojo

Biljart voor senioren 

Roodkapje	6+

14.00 - 16.00 uur

13.30 - 16.00 uur

14.30 uur

VRIJ 20 MAART
Taalcafé
10.00 - 11.30 uur

DI 24 MAART
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

MA 30 MAART

ZA 28 MAART

VRIJ 27 MAART

Biljart voor senioren

Skate-	en	streetevent	met	Impuls

Taalcafé

Muziekcafé:	Joakim	Peter

13.30 - 16.00 uur

Meer informatie volgt op de website. 

10.00 - 11.30 uur

17.00 - 22.00 uur 
(muziek start om 18.00 uur)

Samen met het Huis van Eemnes organiseert Impuls een 
Skate- en streetevent voor jongeren. Een dag waarop van 
alles te beleven valt. 

PROGRAM
M

A M
AART

DI 31 MAART
Koersbal
09.30 - 12.00 uur
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ANDERMANS VEREN LIVE ROODKAPJE

Andermans Veren Live bestaat 10 jaar
In de jubileumvoorstelling ‘Hoe goed wil je het 
hebben? vieren ze dit volgens hun beproefde 
formule: vakmanschap en muzikaliteit, frisse 
arrangementen, schitterende duetten en vette a 
capella stukken. Andermans Veren Live bestaat 
uit: Mirthe Bron, Kirsten Berkx, Matthias Valk, 
Bas Marée en Johan Hoogeboom.

Fake Vonk is op zoek in het bos. Hij wil een 
interview met de wolf, die zich in Nederland 

M
EE

R 
OV

ER
 M

AA
RT CLUSTER INFORMATIE & ADVIES CLUSTER SPORT & RECREATIE

Met het cluster Informatie en Advies wil het 
Huis van Eemnes zich presenteren aan alle 
gebruikers, partners en lokale, regionale en 
landelijke organisaties en overheden om 
zo informatie te bieden over het Huis van 
Eemnes en haar diensten, maar daarnaast 
ook een toegangspoort bieden tot voor de 
bewoners relevante zaken.

Hieronder vallen sport-, recreatie en 
spelactiviteiten. De sporters en recreanten 
kunnen hun sport beoefenen in de daarvoor 
bestemde ruimtes. Daarnaast vinden er 
wedstrijden en grote sportevenementen 
plaats, waaraan het cluster Facilitair 
ondersteuning biedt.

heeft gevestigd. De 
wolf blijkt aardig en 
helemaal niet gevaarlijk. 
Maar hoe zit het met 
de zeven geitjes of 
de drie biggetjes? 
En Roodkapje? De 
Wolf vertelt Fake het 
verhaal… Dat is anders 
dan dat Roodkapje het 
vertelt! Een voorstelling 
met leuke liedjes en 
veel humor. 

INFORMATIE 
& ADVIES

SPORT & 
RECREATIE

Zaterdag	21	maartDonderdag	12	maart

JOAKIM PETER

“Sing us a song, you’re the pianoman” 
Toen Joakim Peter in 2000 Nederland verliet om 
wereldwijd het piano-bar-circuit in te duiken, 
kende hij ca. 30 liedjes en had geen idee wat 
hem te wachten stond. Inmiddels vele jaren 
later, kan hij zich een veteraan noemen in het 
schimmige gebied van piano-clubs en -bars, 
een tijdloos fenomeen dat zich uitstrekt van 
New York tot Parijs en van Rome tot Tokyo. 
Wie zich daar niets bij voor kan stellen, doet 
er goed aan om Billy Joel’s “Pianoman” te 
beluisteren: Een observatie van het publiek 
door de pianist waarin duidelijk wordt hoe zijn 
werkdag eruit ziet. En daar zit direct het verschil 
tussen een avondje met Joakim Peter achter 
zijn toetsen of een gemiddeld cover-bandje: 
Er is van tevoren geen programma of een 
setlist. Het publiek bepaalt in zekere mate wat 
er gespeeld wordt, soms met de mogelijkheid 
om zelf achter de microfoon plaats te nemen. 

M
EER OVER M

AART

Piano entertainment gaat altijd gepaard met een 
flinke dosis humor en ook kan het zijn dat Joakim 
zomaar een bloemlezing geeft over een van zijn 
favoriete nummers: Wat betreft feitenkennis over 
muziek, doet hij niet onder voor iemand als Leo 
Blokhuis. 
Naarmate de avond en de sfeer vordert, loopt het 
geheel meestal uit op een vrolijke chaos. Voor de 
echte muziekliefhebber die weer eens wat anders 
wil.  

Vrijdag	27	maart
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AP
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L
WOE 01 APRIL

MA 06 APRIL

DI 07 APRIL

WOE 08 APRIL 

ZO 05 APRIL 

DO 02 APRIL

VRIJ 03 APRIL

Biljart voor senioren 

Bingo voor senioren

Inloop Bieblab

Vlooienmarkt

Themaochtend

Taalcafé

13.30 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 17.00 uur

09.00 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur 

10.00 - 11.30 uur

Inloop Bieblab

Pubquiz

14.00 - 17.00 uur

19.30 uur

Thema-avond	Historische	Kring	Eemnes DO 09 APRIL
Angela	Groothuizen	Lueke	Binge
20.00 uur

‘Ik gaa met je lueke binge’ staat er op de strippenkaart 
die Angela 16 jaar geleden op moederdag kreeg van 
haar dochters. Nu Angela 60 wordt en haar dochters 
volwassen zijn, is het hoog tijd om die strippenkaart te 
gaan innen.
Samen met haar muzikale 
kompaan Nico Brandsen 
viert Angela hun 25-jarige 
bestaan in de theaters. 
Alleen: Angela is niet van 
de jubilea, van het omzien 
in nostalgie. Welnee, 
da’s zonde van de tijd. 
Voorwaarts! Maar toch, 
hoe nu verder de komende 
dertig jaar? Moet het roer 
niet radicaal om?

In de sporthallen van het Huis van Eemnes staan ca. 150 
kramen met 2e hands spullen. 
De organisatie van de vlooienmarkt is in handen van Don 
events (http://www.donevents.nl/).  

Koersbal
09.30 - 12.00 uur

Fotograaf M
arthe H

ennink

PROGRAM
M

A APRIL

MA 13 APRIL

VRIJ 10 APRIL

ZO 12 APRIL

WOE 15 APRIL

Taalcafé

Jamsessie	Paul	Poulissen

Tweede Paasdag

Goede vrijdag

Eerste Paasdag

Inloop Bieblab

10.00 - 11.30 uur

15.00 - 17.00 uur

14.00 - 17.00 uur

Foodparade	Eemnes
15.00 - 21.00 uur

Een lekkere en gezellige parade van eten en drinken van 
ondernemers uit Eemnes en omstreken. 
Mocht jij ook iets willen verkopen of iets anders willen 
toevoegen aan de Foodparade Eemnes mail dan naar 
programmaraad@huisvaneemnes.nl

DI 14 APRIL
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

DO 16 APRIL
Themaochtend

Rondje Cultuur

10.00 - 12.00 uur

20.00 - 22.00 uur

VRIJ 17 APRIL
Taalcafé

Karaoke

10.00 - 11.30 uur

19.30 uur
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MA 20 APRIL

VRIJ 24 APRIL

WOE 22 APRIL

DO 23 APRIL

Biljart voor senioren

Taalcafé

Muziekcafé:	Rianne	Druijf	met	Krizz	Krazz

Inloop Bieblab

Elke	Vierveijzer:	Lucht

13.30 - 16.00 uur

10.00 - 11.30 uur

17.00 - 22.00 
Muziek vanaf 18.00 uur

14.00 - 17.00 uur

20.00 uur

ZA 25 APRIL
Golden	Oldies:	Reisje	door	de	tijd
15.00 - 17.00 uur

Het Golden Oldies Duo (Mariske Hekkenberg en Trea 
Staal) neemt het publiek met het Reisje door de tijd 
mee op een muzikale reis die begint in de jaren 30 en 
eindigt in het heden. Hits van Vera Lynn, de Andrews 
Sisters, Doris Day en de Beatles komen voorbij, maar 
ook veel Nederlandse hits van bijvoorbeeld Wim 
Sonneveld, The Ramblers, Willeke Alberti, Anneke 
Grönloh en Frans Bauer passeren de revue. De liedjes 
worden middels korte verhalen over het tijdsbeeld 
waaruit ze komen op luchtige wijze aan elkaar 
verbonden. 
Een nostalgische “trip down memory lane”, vol 
herkenning en herinnering. Meezingen mag, evenals 
lekker achterover leunen en luisteren.

PR
OG

RA
M

M
A 

AP
RI

L

DI 21 APRIL
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

ZA 18 APRIL
CoderDojo
14.00 - 16.00 uur

Diner	met	auteur
19.00 uur

Altijd al eens willen aanschuiven bij een auteur? 
Tijdens deze avond kunt u luisteren, vragen stellen 
en in gesprek raken met elkaar en een auteur. 
Tegelijkertijd geniet u van een drie gangen diner. De 
auteur wordt binnenkort bekend gemaakt. 

ZO 26 APRIL

MA 27 APRIL

DO 30 APRIL

Taart	voor	Tijger	2+

Koningsdag

15.15 uur

Filmavond
20.00 uur 

DI 28 APRIL
Koersbal
09.30 - 12.00 uur
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PR
IL CLUSTER FACILITAIR & HORECA

RIANNE DRUIJF MET KRIZZ KRAZZ

CLUSTER WELZIJN & PARTICIPATIE

Het Huis van Eemnes faciliteert en ondersteunt 
individuen, groepen en organisaties bij het 
organiseren van activiteiten. Er zullen nieuwe 
initiatieven geboren worden. Het zal zich 
ontwikkelen tot een centraal trefpunt, dat 
bijdraagt aan de sociale cohesie in Eemnes 
en aan een positief vestigingsklimaat. Om 

Wij hebben de ambitie om gezamenlijk met 
bijvoorbeeld Seniorweb, de Volksuniversiteit, 
Hart van Laren, Versa Welzijn, Sociale 
Wijkteams, Centrum Jeugd en Gezin en andere 
(welzijn)organisaties handvatten te bieden 

die reden is het huis dagelijks open voor 
alle inwoners. Zij kunnen elkaar hier in een 
ongedwongen setting ontmoeten, inspireren 
en netwerken, werken, informeren of 
studeren. De horeca biedt hierbij voor ieder 
wat wils, van een lekkere kop koffie met een 
gezond broodje tot een warme maaltijd.  

om te zorgen dat iedereen in Eemnes een 
leven lang kan leren. De speerpunten van 
dit cluster zijn het vergroten van de zelf & 
samenredzaamheid en het stimuleren van 
maatschappelijke deelname.

Krizzkrazz is een band die de mooiste liedjes van 
Nederlandse bodem ten gehore brengt. Soms verstild, 
soms vlot, om mee te zingen of om te inspireren. Liedjes 
van Ramses Shaffy, Karin Bloemen, Simone Kleinsma, 
maar ook Het Dorp en Appels op de tafelsprei. Het 
komt allemaal voorbij in een gezellig programma 
waarbij ook wat verteld wordt over het ontstaan van 
sommige nummers. 

FACILITAIR
& HORECA

WELZIJN & 
PARTICIPATIE

Vrijdag	24	april

M
EER OVER APRIL

ELKE VIERVEIJZER: LUCHT

TAART VOOR TIJGER 2+

Elke Vierveijzer. Je kunt haar kennen van haar ode aan Maarten van 
Roozendaal. Van haar grote stem, haar bloedstollend mooie liedjes en 
schurende teksten.
Of misschien ken je haar wel helemaal niet. Dat wordt dan eens tijd.

Na ‘Om te janken zo mooi’ en ‘Zonder Genade’ is het tijd voor LUCHT.
Een veelzijdig theaterconcert over aanpassing en ontsnapping. Over 
eindeloos doorgaan en stilvallen. Over het dichtgegespte harnas dat 
ons houvast geeft.
Wat haar kenmerkt? Met een geheel eigen stem gaat ze in LUCHT 
via muzikale verhalen en stijlen op zoek naar de waarheid. Soms met 
een poppy sound, soms met het klassieke theaterlied, dan weer met 
opzwepende donkere elektronica.

Tijger ligt lekker te slapen. Als hij morgen 
wakker wordt is hij jarig! Dan zijn er slingers, 
cadeautjes en natuurlijk een taart. Een taart? Ja 
een taart! Maar…… o jee…. we hebben nog geen 
taart. Aan de slag! We vragen tijger’s vrienden 
om hulp. Maar sssst, we moeten wel stil zijn, 
want tijger slaapt….

Donderdag	23	april

Zondag	26	april
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ZA 02 MEI
Songs	of	Liberty:	Cor	Bakker	en	Fay	Claasen

VRIJ 01 MEI MA 04 MEI

ZO 10 MEI

VRIJ 08 MEI

MA 11 MEI

WOE 06 MEI

DI 05 MEI 

Taalcafé

Biljart voor senioren

Dodenherdenking

Jamsessie	Paul	Poulissen	

Taalcafé

Biljart voor senioren

Inloop Bieblab

Bevrijdingsdag

Open	Podium

10.00 - 11.30 uur

13.30 - 16.00 uur

15.00 - 17.00 uur

10.00 - 11.30 uur

13.30 - 16.00 uur

14.00 - 17.00 uur

17.00 - 22.00 uur

20.00 uur

Kom zingen, dansen, bespelen of entertainen op jouw 
manier tijdens ons open podium. 

Fay Claassen en Cor Bakker komen in het jaar 2020 met 
een bijzonder muzikaal programma onder de titel: 75 
JAAR VRIJHEID, SONGS OF LIBERTY.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog werd beëindigd. In Songs of Liberty 
vertolken pianist Cor Bakker en zangeres Fay Claassen de 
mooiste, ontroerendste, vrolijkste en de meest indringende 
liedjes uit het nationale en internationale repertoire met 
als thema ‘vrijheid’. Liedjes van o.a.: John Lennon, Adèle, 
Annie M.G. Schmidt, Glenn Miller, Jacques van Tol,Typhoon 
en vele anderen.

DI 12 MEI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

WOE 13 MEI
Inloop Bieblab 
14.00 - 17.00 uur

PROGRAM
M

A M
EI

DO 14 MEI
DO 21 MEI

VRIJ 15 MEI

ZA 16 MEI

MA 18 MEI

VRIJ 22 MEI

WOE 20 MEI

Filmavond
Hemelvaartsdag

Taalcafé

Ontdekken in het Bieblab

Biljart voor senioren

Taalcafé

Inloop Bieblab

20.00 uur

10.00 - 11.30 uur

12.00 uur

13.30 -16.00 uur

10.00 - 11.30 uur

14.00 - 17.00 uur

Finale	Songfestival	op	groot	scherm

LED	run	Eemnes

Meer informatie volgt op de website

Meer informatie volgt op de website.

Is het songfestival elk jaar een hoogtepunt voor jou? Kom 
dan gezellig samen met andere fans kijken naar de finale 
bij het Huis van Eemnes. 

De Ledrun van Eemnes is een funloop, met een afstand 
van 5 kilometer. Zodra de zon ondergaat, beleef je als 
(hard)loper een magische tocht door Eemnes. De loop 
start en finisht bij het Huis van Eemnes. Een mooie plek 
om de loopprestaties te vieren.

DI 19 MEI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

Bingo voor senioren
14.00 - 16.00 uur
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ZO 24 MEI
Het verdwenen ijsje 4+

Muziekcafé:	Adam	James

15.15 uur

De Australische Adam James is een internationale, multi-in-
strumentale zanger die momenteel in Den Haag woont maar 
in heel Europa optreedt. Hij is geslaagd aan Edith Cowan 
University in Perth Australië met een Bachelor of Jazz Piano 

Pluis vindt Loesewies heel erg leuk. Maar ziet Loesewies 
hem wel staan? Pluis vraagt oom Bob om hulp. Oom Bob 
is erg van de sterke verhalen, maar komt toch met een 
goed plan voor een heel speciaal cadeau. Daarmee gaat 
Pluis vast indruk maken op Loesewies! ‘

Het verdwenen ijsje’ is een leuke voorstelling met 
aansprekende poppen, waarin er van alles mis gaat maar 
alles gelukkig uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht 
komt.

MA 25 MEI

WOE 27 MEI

VRIJ 29 MEIZA 23 MEI

ZO 31 MEI

Biljart voor senioren

Inloop Bieblab

TaalcaféCoderDojo

Pinksteren

13.30 - 16.00 uur

17.00 - 22.00 uur
Muziek vanaf 18.00 uur

13.30 - 16.00 uur

10.00 - 11.30 uur14.00 - 16.00 uur

eind 90’er jaren en daarna heeft 
hij de hele wereld over gereisd 
voordat hij een paar jaar gele-
den met zijn gezin Nederland 
als zijn basis heeft gekozen. Hij 
speelt in diverse Europese piano 
bars, waaronder Crazy Piano’s 
in Scheveningen, De Vrienden 
Live Rotterdam, Maxim Piano Bar 
Amsterdam, Downtown Trond-
heim Noorwegen en vele andere 
locaties. Met zijn zeer uitgebreide 
repertoire kun je je verzoeknum-
mers rustig bij hem neerleggen op 
deze vrijdagavond.  DI 26 MEI

Koersbal
09.30 - 12.00 uur

SAMENWERKING MET THEATER DE SPEELDOOS

Tom	van	der	Poel
Directeur

Groeten	vanuit	Baarn!

Theater de Speeldoos Baarn •  Rembrandtlaan 35 • 3741 TA Baarn • www.speeldoosbaarn.nl

SAM
ENW

ERKING SPEELDOOS
Het Huis van Eemnes werkt nauw samen met Theater de Speeldoos in Baarn. Door regelmatig 
overleg proberen we aanvullend op elkaar te programmeren en elkaar blijvend te versterken. 

Theater de Speeldoos is het theater en cultureel kloppend hart 
van Baarn. Ons theater staat bekend om zijn warme 'rood 
pluche' theatersfeer en zijn gezellige theatercafé. Het verzorgen 
van een totaal avondje uit in een warme, gezellige omgeving 
staat bij ons hoog in het vaandel. Zo zorgen wij rondom voor-
stellingen geregeld voor live muziek in het theatercafé. Naast 
het gevarieerde theateraanbod vertonen we wekelijks populaire 
bioscoopfilms, maar ook filmhuisfilms en leuke jeugdfilms. 

Wij zijn een professioneel cultureel centrum, waar jong en oud 
uit alle lagen van de samenleving in een gastvrije, verrassende 
en inspirerende omgeving elkaar ontmoeten en geïnspireerd 

raken. Samen met de Volksuniversiteit die in ons pand gevestigd 
is en in de toekomst ook de lokale bibliotheek, zoeken wij steeds 
meer de verbinding op zodat onze gezamenlijke centrale rol alleen 
maar kan groeien.
Kortom, wat Huis van Eemnes voor Eemnes wordt, is Theater de 
Speeldoos voor Baarn: een centrale plek waar men elkaar kan 
ontmoeten in een gezellige omgeving rondom diverse activiteiten. 
Eemnessers, bekijk onze programmering ‘ns op speeldoosbaarn.nl 
en kom gerust een keer langs! 
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Ook	iets	organiseren	in	het	Huis	van	Eemnes?	
Met het Huis van Eemnes krijgen Eemnessers straks een plek om samen te 
komen in de nieuwe en duurzame gemeenschapsvoorziening voor educatie, 
informatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn en participatie. Het Huis van 
Eemnes biedt een gezellige ontmoetingsruimte, bibliotheek, sportzalen, 
multifunctionele theaterzaal en multifunctionele (vergader)zalen met of 
zonder faciliteiten en horeca.  

THEATERZAAL
De theaterzaal heeft veel nieuwe 
mogelijkheden. De totale oppervlakte van 
de zaal is ca. 370 m2 (16 x 23 meter). 
De zaal beschikt over moderne licht- en 
geluidtechnieken (specificaties op te vragen) een 
vaste bar en een uitschuifbare tribune met 180 
zitplaatsen 9 rijen van 20 stoelen. Het maximaal 
aantal zitplaatsen is 240. De theaterzaal kan 
in twee gelijke delen gesplitst worden door 

middel van een scheidingswand die voldoet 
aan de hoogste geluidswerende eisen. Eén van 
de delen is dan vergelijkbaar met de huidige 
vlakke vloer van de theaterzaal in De Hilt.De 
theaterzaal is zeer multifunctioneel in gebruik. 
Naast theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen 
en filmavonden is de ruimte geschikt voor 
bijeenkomsten, grote vergadergroepen en 
feesten en partijen.

Alle beelden op deze twee pagina’s zijn impressies.

HUREN HUIS VAN EEM
NES

De	volgende	sportvelden	zijn	beschikbaar:	
• 2 combivelden (zaalvoetbal, handbal en zaalhockey)
• 2 centercourts basketbal
• 2 trainingsvelden basketbal
• 6 wedstrijdvelden volleybal
• 2 centercourts volleybal
• 18 wedstrijdvelden badminton
In totaal zijn er 6 kleedkamers beschikbaar, waarvan één voor 
mindervalide sporters.

SPORTHAL

MULTIFUNCTIONELE (VERGADER) ZALEN

De nieuwe sporthal is een van de grootste 
van de regio! Het totale sportoppervlak in de 
sporthal is ruim 2100 m2 (48 x 44 meter). Dit 
zijn eigenlijk twee sporthallen met officiële 
wedstrijdafmetingen naast elkaar (2 keer 
24 x 44 meter). De zaaldelen worden van 
elkaar gescheiden door middel van een 
scheidingswand. Eén sporthaldeel van 24 x 

Naast de multifunctionele theaterzaal komen er ook zes 
multifunctionele (vergader)zalen met verschillende afmetingen. 
Een aantal grotere zalen zijn te splitsen in kleinere zalen zodat er 
nog meer zalen beschikbaar zijn. De zalen zijn allemaal voorzien 
van moderne presentatiemiddelen en bieden voor verenigingen, 
burgerinitiatieven, zakelijke bijeenkomsten, etc. veel mogelijkheden. 

44 meter heeft een tribune op vloerhoogte, de 
tweede heeft een tribune op de verdieping. De hal 
kan gesplitst worden in maximaal drie zalen: twee 
van 44 bij 24 meter (volwaardige afmetingen voor 
wedstrijdsport) of 1 van 44 bij 24 meter en twee 
keer 24 bij 22 meter. De sporthal voldoet aan de 
normeringen van NOC*NSF.

Heb	je	interesse	in	het	gebruik	van	deze	ruimtes	of	wil	je	meer	informatie?	Neem	dan	contact	met	ons	op	via	
info@huisvaneemnes.nl
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JU
NI Brigitte	zingt	het	hele	jaar	doorMA 01 JUNI

Pinksteren

DI 02 JUNI

WOE 03 JUNI

VRIJ 05 JUNI

ZA 06 JUNI

DO 4 JUNI

Bingo voor senioren

Inloop Bieblab

Taalcafé

Preview cursussen Huis van Eemnes

Start	Open	Eemnesser	Volleybaltoernooi

14.00 - 16.00 uur

14.00 - 16.00 uur

10.00 - 11.30 uur

Meer informatie volgt op de website. 

20.00 uur

Een persoonlijk theaterconcert waarin EVITA-vertolkster 
en Musical Award winnares BRIGITTE HEITZER haar 
lievelingssongs uit het internationale en Nederlandse 
repertoire zingt, ondersteund en begeleid door een 
aantal topmuzikanten en -zangers. Brigitte Heitzer is 
van oorsprong een Limburgse boerendochter en de 
rode draad in dit programma 
zal dan ook de tegenstelling 
zijn tussen het boerenleven 
en de showbussiness. Met 
zeer persoonlijke en komische 
anekdotes, zoals over het 
moederschap en de minder leuke 
kanten van de glitter & glamour, 
rijgt de vrouw met één van de 
beste stemmen van Nederland de 
geweldige songs aaneen.

Dit altijd gezellige en sportieve toernooi start eind 
mei/ begin juni. De speelavonden zijn (waarschijnlijk) 
donderdag 4, 11 en 18 juni. De finale avond is 
(waarschijnlijk) op vrijdag 26 juni. Stel een leuk team 
samen met vrienden, families, collega’s, buren of 
teamgenoten en schrijf je in! Wie weet gaat jullie team 
dit jaar met de Frans Schinkel wisseltrofee aan de haal. 
Je hoeft niet perse te kunnen volleyballen: sportiviteit en 
gezelligheid staan voorop. 

Kom kennis maken met het cursusprogramma van 
het komende seizoen door middel van workshops, 
presentatires en demonstraties. Onder andere het 
cursusaanbod van Volksuniversiteit Het Gooi komt 
uitgebreid aan bod. 

Koersbal
09.30 - 12.00 uur

MA 08 JUNI

WOE 10 JUNI

DO 11 JUNI

VRIJ 12 JUNI

MA 15 JUNI

Biljart voor senioren

Inloop Bieblab

Filmavond

Taalcafé

Biljart voor senioren

13.30 - 16.00 uur

14.00 - 17.00 uur

20.00 uur

10.00 - 11.30 uur

13.30 - 16.00 uur

PROGRAM
M

A JUNI

WOE 17 JUNI

VRIJ 19 JUNI

Inloop Bieblab

Taalcafé

14.00 - 17.00 uur

10.00 - 11.30 uurZA 13 JUNI
Kinderdisco	

90’s	feest

16.00 - 19.00 uur

21.00 - 01.00 uur

Wij toveren de theaterzaal van het Huis van Eemnes om 
tot een hele vette kinderdisco voor 8- 12 jarigen. Kom 
lekker dansen met je vrienden en vriendinnen! 

Op zaterdag 13 juni gaan we een lekker 90’s feestje 
bouwen. We vinden het mooi als jullie 90’s verkleed 
komen (niet verplicht, wel leuk).DI 09 JUNI

Koersbal
09.30 - 12.00 uur

DI 16 JUNI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur
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VRIJ 26 JUNI
Taalcafé

Muziek	op	het	terras:	Michael	Varekamp

10.00 - 11.30 uur

17.00 - 22.00 uur (muziek vanaf 18.00 uur)

Michael trekt volle zalen met theaterprogramma’s over 
o.a. Miles Davis, Louis Armstrong en Billie Holiday. Hij 
tourde over de gehele wereld met Fra Fra Sound en Miles 
Davis alumnus Sonny Fortune. Hij trad op in Birdland en 
Jazz at Lincoln Center New York en speelde met Scott 
Hamilton, David Murray en Branford Marsalis. Hij ont-
ving in Japan de Kobe Award voor buitengewoon talent. 
Vandaag speelt hij swingende muziek op het terras van 
het Huis van Eemnes.  

WOE 24 JUNI
Inloop Bieblab
14.00 - 17.00 uur

DI 23 JUNI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

MA 22 JUNI
Biljart voor senioren
13.30 - 16.00 uur

ZA 20 JUNI
Dansvoorstelling Danscompagnie
Meer informatie volgt op de website.

Aan het einde van ieder dansseizoen organiseert de 
Danscompagnie een eindshow met alle leerlingen. 

MA 29 JUNI
Biljart voor senioren
13.30 - 16.00 uur

DI 30 JUNI
Koersbal
09.30 - 12.00 uur

VRIJ 03 JULI

VRIJ 17 JULI

VRIJ 10 JULI

VRIJ 31 JULI

VRIJ 24 JULI

Taalcafé

Taalcafé

Taalcafé

Taalcafé

Taalcafé

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

ZA 04 JULI

DO 09 JULI

Beachparty

Zomerfilm	buiten

Meer informatie volgt op de website.

20.00 uur

Kom je zomer inluiden met je buren, vrienden of 
collega’s tijdens een echte Eemnesser Beach party. 

De laatste film van dit seizoen draaien we buiten. Plof 
neer en kijk naar... (de film wordt bekend gemaakt via 
de website) 

PROGRAM
M

A JULI/AUGUSTUS
VRIJ 07 AUGUSTUS

VRIJ 21 AUGUSTUS

VRIJ 28 AUGUSTUS

VRIJ 14 AUGUSTUS

Taalcafé

Taalcafé

Taalcafé

Zomerspektakeldagen

Taalcafé

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

Tijd volgt op de website

10.00 - 11.30 uur

DO 13 AUGUSTUS
Zomerspektakeldagen

Een nieuw Huis vraag om vernieuwde 
zomerspektakeldagen. Dus is het nog een verassing wat 
we precies gaan doen… Het worden in ieder geval weer 
twee leuke en sportieve dagen voor alle kinderen uit 
Eemnes van 6 t/m 12 jaar. En ook de buurtsportcoaches 
en de brandweer van Eemnes zijn weer van de partij!  
In de loop van het jaar zullen we jullie meer vertellen. 
Houdt onze website goed in de gaten.  
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We hopen dat je na het lezen van deze brochure 
iets hebt gezien waar je enthousiast van wordt, 
kaartjes voor de meeste voorstellingen zijn 
te koop vanaf 7	oktober	2019. Wij proberen 
zo volledig mogelijk te zijn, maar het kan zijn 
dat er de komende maanden nog wijzigingen 
plaatsvinden, houdt daarom de website goed in 
de gaten. Mocht je een leuke activiteit toe willen 
voegen aan het programma van het eerste 
halfjaar, neem dan contact met ons op over de 

mogelijkheden. 
Ondertussen zijn we al bezig met het 
samenstellen van de programmering van 
september 2020 tot augustus 2021.  Mocht je 
daar ook ideeën over hebben, dan horen wij – als 
Programmaraad – ze natuurlijk graag. We stellen 
immers een programma samen voor en door 
Eemnessers. 
Mail naar programmaraad@huisvaneemnes.nl 
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