sport & ontmoeting

Nieuws en activiteiten

In en rond de herfstvakantie 2011		
CLOWN BASSIE
KINDERACTIVITEITEN
- Pimp je eigen regenlaarzen
- Herfsttaartje maken
- Naambordje voor je kamer
- RC vliegen
- Herfstbingo
- Handbalclinic SDS’99
- Kindervakantiebijbelfeest
DANS EN BALLETSTUDIO
EEMNES 10 JAAR!
SCHAAKTOERNOOI
EXPOSITIES

PROGRAMMA
Zaterdag 15 oktober
CLOWN BASSIE
Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
Heb je het al gehoord? De Bassie
Lachspektakelshow komt er aan!
Deze
spiksplinternieuwe
show
vol met liedjes en sketches duurt
twee uur en samen met Evert van
den Bos laat ik jullie lachen en
schateren. Deze show is voor de
hele familie, dus als je in bent voor
een heerlijke middag vol dikke pret
kom dan allemaal naar De Hilt.
Aanvang: 14.00 uur (tot 16.00 uur).
Kaartverkoop: in de voorverkoop bij
PRIMERA EEMNES € 9,00. Op de
speeldag aan de kassa € 10,00.
Voor meer informatie of boekingen:
www.clownbassie.nl
Maandag 17 oktober
REGENLAARZEN PIMPEN

Wat is er nou leuker dan in de
herfstvakantie je eigen regenlaarzen
te pimpen en vervolgens er lekker
mee door de regen te lopen of in de
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plassen te stampen. De afbeelding
op de laarzen is uitwisbaar, dus je
kunt ze steeds opnieuw pimpen.
Doe je mee? Voor kinderen vanaf 6
jaar.
Aanvang: 10.00 uur (tot 12.00 uur).
Kaartverkoop vanaf 10 oktober
(wees er snel bij om teleurstelling te
voorkomen).
Deelname: € 15,00 (dit is inclusief
nieuwe regenlaarzen en materiaal).
Dinsdag 18 oktober
HERFSTTAARTJE MAKEN

Voor de lekkerbekken onder ons is
het weer tijd om een herfsttaartje
te maken. Met nootjes en zoete
marsepein kunnen jullie lekker
druk zijn. Dat wordt smullen! Voor
kinderen vanaf 8 jaar.
Aanvang: eerste groep 09.00 uur
(tot 10.30 uur), tweede groep 11.30
uur (tot 13.00 uur).
Kaartverkoop (max. 15 kinderen per
groep) vanaf 10 oktober.
Deelname: € 4,00.
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Dinsdagmiddag 18 oktober
DANS & BALLETSTUDIO
EEMNES 10 JAAR!

Het is alweer tien jaar geleden dat
Dans & Balletstudio Eemnes werd
opgericht. In de herfstvakantie
gaat de dansstudio dat vieren met
o.a. docenten van dansgezelschap
ISH (o.l.v. Marco Gerris, jurylid
bij So you think you can dance).
ISH zal voor alle cursisten van de
dansstudio vanaf dansniveau K3
diverse workshops organiseren.
Dansstijlen als: dance combat,
breakdance, lyrical hiphop en
housdance zullen knallen op:
dinsdag 18 oktober (15.00-17.00
uur) in De Hilt. Bij de presentatie
om 17.00 uur in de sportzaal van
De Hilt is iedereen welkom! Meer
informatie: info@dans-balletstudio.nl
Woensdagmiddag 19 oktober
KINDERBINGO
Altijd weer spannend en leuk en
er zijn weer veel mooie prijzen te
winnen.
Voor kinderen van 7 t/m 14 jaar.
Aanvang: 13.30 uur (tot 15.30 uur).
Deelname: € 2,00.

Woensdag 19 oktober
KNUTSELEN VOOR JE EIGEN
KAMER

Als de herfstwind om het huis
loeit…… dan zitten wij lekker in
De Hilt om voor je kamer een
leuk naambordje met vliegers en
onderzetters van houten wasknijpers
te maken! Wij gaan aan de slag met
natuurlijke materialen. Voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar.
Aanvang: 10.00 uur(tot 12.00 uur).
Kaartverkoop vanaf 10 oktober.
Deelname: € 3,00.
Donderdagochtend 20 oktober
RC MODELVLIEGEN
Buiten is het niet altijd even
ideaal weer om te vliegen met je
modelvliegtuig, helikopter of libelle.
Thuis vliegen is vaak lastig dus
wat doe je dan? Kom vliegen in de
sporthal van De Hilt. Alle ruimte en
geen zuchtje wind!
Zorg wel voor nieuwe of opgeladen
batterijen.
Aanvang: 10.00 uur (tot 12.00
uur). Deelname en toegang:
gratis.
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Vrijdag 21 oktober
KINDERVAKANTIEBIJBELFEEST

Donderdagmiddag 20 oktober
HANDBALCLINIC SDS’99

Handbal is een snelle en technische
sport. Tijdens deze clinic laten trainers van SDS’99 jullie kennismaken
met diverse aspecten van het spel
die handbal zo leuk maken. Er zijn
ook een aantal jeugdleden van
SDS’99 aanwezig om jullie van alles
te vertellen over deze leuke sport en
gezellige vereniging. Kinderen vanaf
6 jaar kunnen meedoen.
Aanvang: 14.00 uur (tot 16.00 uur).
Deelname: € 2,00.
SPORTEN IN DE HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie kan de
jeugd t/m 12 jaar de sporthal en
sportzaal op ma t/m vrij tot 16.00
uur voor € 15,00 per uur huren.
Dus zin om eens lekker met een stel
vrienden te sporten? Informeer in
De Hilt naar de mogelijkheden.
4

De Hervormde Gemeente en
de Evangelische Gemeente van
Eemnes organiseren voor kinderen
van groep 1 t/m 8 het jaarlijkse
Vakantie Bijbel Feest in De Hilt.
Het thema van deze dag is: ’ECHT
WEL’!
Het belooft een feestelijke dag
te worden met een afwisselend
programma van spel, zingen,
knutselen, verhaal luisteren, toneel
etc. Tussen de middag eten we met
elkaar in De Hilt, je hoeft zelf geen
eten of drinken mee te nemen.
Het programma start om 10.00 uur en
duurt tot 15.00 uur. Om 14.45 uur zijn
de ouders van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de gezamenlijke
afsluiting. Je mag je vast aanmelden
op vakantiebijbelfeest@hotmail.com
met vermelding van naam en groep
maar dit is niet verplicht.
Aan deze dag zijn geen kosten
verbonden. Tot ziens op 21 oktober a.s.!

Woensdag 16 november
INDIVIDUELE BEL-JEUGDSCHAAK
KAMPIOENSCHAPPEN
Schaakvereniging
Het
Dikke
Torentje
organiseert
evenals
afgelopen jaren de individuele BELjeugdschaakkampioenschappen.
Deelname staat open voor alle
basisscholieren uit de gemeenten
Laren, Blaricum en Eemnes.
Deelname is gratis.
Er worden vijf partijen gespeeld met
een bedenktijd van 10 minuten per
persoon. De kampioenschappen
beginnen om 13.45 uur en de
prijsuitreiking is omstreeks 16.45
uur. Kinderen kunnen zich (ook
individueel) aanmelden bij: Joop
Engel, Kerklaan 8, 1261 JB Blaricum,
tel: 538 95 28, e-mail: engel.j.n@
casema.nl
Bij opgave dient te worden
vermeld: voornaam, achternaam,
geboortedatum en naam school.
Bij grote deelname zal er in twee
leeftijdsgroepen worden gespeeld.
De inschrijftermijn sluit op vrijdag
11 november a.s.
KOERSBAL IN DE HILT
Als je eenmaal koersbal hebt
gespeeld,
raak
je
helemaal
verslingerd. Senioren zijn van harte
welkom op dinsdagmorgen van
09.30 tot 11.30 uur in de Theaterzaal
van De Hilt. Om de sfeer te proeven
speelt u de eerste maand gratis.
Meer info bij de VersaWelzijn, tel:
5316054. Of kom gewoon eens
langs.

EXPOSITIES IN DE HILT

Tot en met 16 oktober exposeert
Baarnaar
Gijs
Nieuwenhuizen
olieverfschilderijen op doek of
paneel in De Hilt. Het werk van Gijs
is voornamelijk geïnspireerd in de
omgeving van Baarn; het bos, de
polder en wat daar te beleven is.
De intentie van het werk is gericht
op een suggestief / realistische
weergave.
Van 18 oktober t/m 28 november
2011 exposeert Angeline Rijkeboer
“wildlife”
schilderijen,
waarvan
haar
vogelschilderijtjes
vooral
geliefd zijn. Angeline schildert
ook landschappen en abstracten.
Kenmerkend voor haar werk zijn
de krachtige, heldere kleuren.
Voorheen maakte Angeline
vooral aquarellen
en pasteltekeningen en
heeft zij meerdere
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Vervolg EXPOSITIES
jaren aquarellessen gevolgd op de
Gooise Academie. De laatste jaren
werkt zij voornamelijk in acryl op
doek. Naast schilderen houdt zij
zich bezig met fotograferen.

De foto’s gebruikt zij vaak weer als
uitgangspunt voor haar schilderijen.
Meer informatie op haar website:
www.angeline-rijkeboer.nl
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Vrouwenkoor Once Again
zoekt leden
Repertoire: lichte muziek
Repetitie: woensdagavond
20:00-22:00 uur
Locatie: De Hilt, Eemnes
Inlichtingen: Celia Jansen
035-65 60 518
WIST U………
….dat De Hilt van maandag t/m
vrijdag overdag geopend is? U kunt
kaarten, biljarten, dammen, schaken
of gezellig een praatje maken. En de
koffie? Die is altijd vers!
… dat er in de drukbezochte sporthal
van De Hilt nog ruimte is voor een
beperkt aantal reclameborden zodat
u sportief en voordelig aan de weg
kunt timmeren? Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op via
info@dehilt.nl.
… dat er in de foyer een LCD scherm
hangt waarop u uw advertentie /
mededeling kunt plaatsen voor een
week of een maand.
… dat er iedere 1e dinsdag van de
maand een gezellige 50+ BINGO
georganiseerd wordt die om 14.00
uur begint en waarvan de deelname
€ 3,00 bedraagt?
… er in De Hilt een prima biljart staat
waar iedere maandagmiddag een
aantal heren onderlinge wedstrijden
spelen? Dat de sfeer daarbij
belangrijker is dan het niveau?
Geïnteresseerd? Kom dan eens
sfeer proeven.

IS ER NAAST
ZANG EN DANS
OOK NOG
ANDER TALENT
IN EEMNES?

2011

TALENT GEZOCHT! WIE HEEFT DE E-FACTOR
ZATERDAG 7 JANUARI 2012:
OPNIEUW IN EEMNES: DE E-FACTOR
Wie heeft in 2012 de E(emnesser)factor? Na het grote succes in 2010
en 2011 heeft De Hilt ook in 2012 dit
spektakel weer op het programma
gezet. Opnieuw worden naast
zangers, zangeressen en dansers,
ook speciale talenten gezocht die
door een deskundige jury beoordeeld
worden. Deelname staat open voor
artiesten van 5 tot 85 jaar.

Meer en uitgebreide informatie
volgt in de decemberuitgave van de
Hiltfolder.
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Cursus ‘Muziek maken met de computer’
Pop, rock, techno, klassiek of jazz, het maakt niet uit wat je voorkeur heeft. In de
cursus leer jij hoe je muziek kunt maken met de computer in jouw favoriete stijl.
Je gaat samples en drumbeats maken, klanken ontwerpen, opnemen met een
microfoon en uiteindelijk je eigen muziek componeren! Les wordt gegeven door
componist en producer Jan Pieter Geersing. Ben je tussen de 13 en 18 jaar,
meld je dan aan via www.muziekmakenmetdecomputer.nl.
Op donderdag 20 oktober kun je tussen 14.00 en 16.00 uur in De Hilt kennis
maken met deze vorm van muziek. Jan Pieter zal tekst en uitleg geven over de
cursus en je laten zijn wat er allemaal mogelijk is. Toegang is gratis.
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