
 

 

 

Nieuwsbrief 10 februari 2022 
  

  

 

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Cursussen, 
muzieklessen en 

workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Gratis kennismaken met theater!  

Wil je zelf eens ervaren hoe een theaterles is? Op zaterdag 12 februari 

organiseert Huis73 in samenwerking met ervaren theaterdocenten 

Lieve van Tuijl, Marc van Creij en Joost Roskam een kennismakingsles 

theater voor jong en oud! De les vindt plaats bij Huis73 in Den Bosch 

en is gratis. Je hoeft je niet in te schrijven. 

zaterdag 12 februari | Huis73 Den Bosch | 14.15 - 17.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ba9789c11a5b32acdf32ba9ee39ac640
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ba9789c11a5b32acdf32ba9ee39ac640
https://twitter.com/huis73
https://www.facebook.com/Huis73.nl
http://www.youtube.com/channel/UCFC_IPqTvZriRgRhrLsZldQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/huis73.nl/
https://www.linkedin.com/company/huis73
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ba9789c11a5b32acdf32ba9ee39ac640


 

Voorstelling van Niks & van Alles (2-6 jr.)  

Janine van jeugdtheater van Niks & van Alles speelt een deel van het 

bekroonde prentenboek:"Maar eerst ving ik een monster" na. Gezellig 

in pyjama, op haar slaapkamer. Ze is niet bang voor monsters. 

WELNEE, ze wil ze juist vangen! Dit prettige boek draait "de angst" 

voor monsters juist om. Het wordt grappig. Janine brengt fysiek 

theater, mooi om naar te kijken, lekker om naar te luisteren en heel 

fijn om ZELF mee te doen! Er zijn ook enkele live-liedjes en er is veel 

ruimte voor de kinderen om mee te spelen én te bewegen, want 

monsters zitten NOOIT stil! 

 

zaterdag 12 februari | Bibliotheek Vught | 14.00 - 14.45 uur | €5,- 

(leden) €7,50 (niet-leden) 

lees meer >  

  

 

 

Rondje Brabant Presenteert: Eva Rovers  

Schrijfster Eva Rovers is 16 februari 2022 te gast in de interviewreeks 

‘Rondje Brabant Presenteert’. Rovers schrijft de laatste jaren 

hoofdzakelijk over manieren waarop gewone mensen uitzonderlijke 

maatschappelijke veranderingen kunnen bewerkstelligen. Zij ziet 

hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor burgerberaden. 

 

Je kunt het interview op woensdag 16 februari live bijwonen in 

Bibliotheek Helmond, of volgen via de livestream. Voor beide moet je 

van tevoren een ticket reserveren. Tickets voor het live bijwonen van 

de avond kosten €12,50 en tickets voor de livestream €7,50. 

 

Rondje Brabant is een samenwerking van Brabantse bibliotheken 

 

woensdag 16 februari | Bibliotheek Helmond-Peel | 20.00 - 21.30 uur 

| €12,50 (live), €7,50 (livestream) 

lees meer >  

  

 

 

CoderDojo (9-14 jr.)  

De vrijwilligers staan weer klaar met een leuk programma, dus we 

gaan weer lekker aan de slag met technologie en programmeren! 

CoderDojo is zowel geschikt voor kinderen die nog nooit hebben 

geprogrammeerd als voor kinderen die al meer ervaring hebben. 

Ondanks dat deze populaire activiteit gratis is, kan je alleen 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ad021d29585bc3fac10f2820b28ccc7c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ad021d29585bc3fac10f2820b28ccc7c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ad021d29585bc3fac10f2820b28ccc7c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ad021d29585bc3fac10f2820b28ccc7c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=00d81510f7f22fec38424a2949363f9c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=00d81510f7f22fec38424a2949363f9c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=00d81510f7f22fec38424a2949363f9c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=2b44000c697cd4b5885e58d236fdf232
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=ad021d29585bc3fac10f2820b28ccc7c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=00d81510f7f22fec38424a2949363f9c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=2b44000c697cd4b5885e58d236fdf232


deelnemen als je een ticket hebt gereserveerd. 

 

zaterdag 19 februari | Bibliotheek Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur | 

gratis aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

H73 Live! | Anne van Damme  

Na het winkelen nog even een bandje kijken? Die borrel met je 

vrienden net dat beetje extra’s geven? Kom dan naar H73 live!, de 

muzikale zaterdagmiddagborrel bij Huis73. Op zaterdag 19 februari 

staat de talentvolle Anne van Damme bij ons op het podium! 

 

zaterdag 19 februari | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

UitvindersLab | lichtgevende broche (6-11 jr.)  

Elke maand organiseert het Digitaal Atelier van Huis73 een nieuw 

UitvindersLab gekoppeld aan een thema of technologie. Op 19 februari 

(Vught) en 5 maart (Boxtel) kan je onder begeleiding van een ervaren 

workshopdocent een lichtgevende broche maken, zodat je altijd 

zichtbaar bent in het donker! 

 

zaterdag 19 februari | Bibliotheek Vught | 11.00 - 12.00 uur | €2,50 

zaterdag 5 maart | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €2,50 

lees meer >  

  

 

 

Jouw mening telt! Onderzoek naar onze dvd collectie  

Graag horen we wat jij vindt van onze dvd collectie. Vul de vragenlijst 

in. Dit kost ongeveer 5 minuten van jouw tijd. Onder de inzenders 

verloten we 2 lunchbonnen (t.w.v. 15 euro) voor Huis73 Eten & 

Drinken. Alvast bedankt! 

lees meer >  

  

 

 

Werken bij Huis73  

Projectleider (32 uur per week) 

Jouw werkzaamheden als Projectleider Onderwijs & Educatie zullen 

voornamelijk de focus hebben op de doelgroep voortgezet onderwijs 

en jongeren binnen- en buitenschools. De projecten waar je mee aan 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=2b44000c697cd4b5885e58d236fdf232
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=2b44000c697cd4b5885e58d236fdf232
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=df572cfb5ac055f23fcae9e69bdc57b3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=df572cfb5ac055f23fcae9e69bdc57b3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=761e74b6e596add4775fd0de990eb1a6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=b55720d81dd8e060056b6efeff0c82da
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=77ea469e3c7db7384296e19ebc2ce7e0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=761e74b6e596add4775fd0de990eb1a6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=61fbc9751a9e9f3fe72770fb803c9f30
https://nl.surveymonkey.com/r/JPFRLN5
https://nl.surveymonkey.com/r/JPFRLN5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=1d1d15376d83af073a9e41489e013f16
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=1d1d15376d83af073a9e41489e013f16
https://nl.surveymonkey.com/r/JPFRLN5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=c9a14d60ece1eb87b6130d0fdbf5f76f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=df572cfb5ac055f23fcae9e69bdc57b3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=761e74b6e596add4775fd0de990eb1a6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=61fbc9751a9e9f3fe72770fb803c9f30
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=c9a14d60ece1eb87b6130d0fdbf5f76f


de slag gaat vallen binnen zowel cultuureducatie als 

cultuurparticipatie. Daarbij ben je niet alleen verantwoordelijk voor de 

uitvoerende werkzaamheden, maar ook voor de beleidsmatige en 

financiële kant.  

 

Bekijk de volledige vacature 

 

Taalhuis coördinator (24 uur per week) 

Het Taalhuis helpt laaggeletterde inwoners beter te worden in het 

beheersen van hun basisvaardigheden. Laaggeletterdheid is breder 

dan taal. Ook digitale vaardigheden en rekenen horen hierbij. Als 

Taalhuis coördinator vorm je de spil tussen de verschillende 

kernpartners die betrokken zijn bij het terugdringen van 

laaggeletterdheid.  

 

Bekijk de volledige vacature 

 

Oproepmedewerker bibliotheek 

Voel jij je thuis in een bibliotheek en zou je er graag ook willen 

werken? Dit is je kans! Als bibliotheekmedewerker ben je hét gezicht 

van de bibliotheek. Je straalt passie en gedrevenheid uit. Bestaande 

en nieuwe klanten weet jij te binden en te boeien middels jouw 

innemende benadering.  

 

Bekijk de volledige vacature 

lees meer >  

  

 

 

Inloop voor jonge mensen met vermoeden van dementie  

Wat als je nog volop in het leven staat en merkt dat onthouden 

moeilijker wordt, dat je naar woorden zoekt, of je werk niet afkrijgt. 

Vermoeden dat je dementie hebt is op elke leeftijd heftig maar 

helemaal als je jong bent. Vivent organiseert daarom in samenwerking 

met Huis73 maandelijks op woensdagmiddag een laagdrempelige 

inloop speciaal voor jonge mensen met (vermoeden van) dementie of 

vragen over het geheugen. Loop eens binnen als je vragen hebt. 

 

iedere laatste woensdag van de maand | Geheugenhuis (Huis73 Den 

Bosch) | 14.00 - 16.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=e83b16e8be7f806db13c2bc7b1e2ce01
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=709d73bc1c58a51e325cd22bf34b5354
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=2aaccb7705a14d4ccfb6d4c25d54288f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=c9a14d60ece1eb87b6130d0fdbf5f76f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=e5972273fc95babc70157745b85ccf79
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=e5972273fc95babc70157745b85ccf79
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=e5972273fc95babc70157745b85ccf79


 

Ontdekken met Mad Science  

Mad Science laat je kennismaken met wetenschap en techniek én 

helpt je een beetje beter te begrijpen hoe de wereld om je heen 

werkt. Op 2 maart is er een workshop over luchtdruk bij Bibliotheek 

Boxtel. Samen met de professionele Mad Science professor ga je 

experimenteren met hoge en lage druk en probeer je voorwerpen op 

een luchtstroom te laten zweven. 

 

woensdag 2 maart | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €5,- 

lees meer >  

  

 

 

VerhaalTijd  

Luisteren naar een verhaal is niet alleen voor kinderen leuk. Ook 

volwassen genieten van een mooi verhaal. Elke eerste vrijdag van de 

maand is er daarom VerhaalTijd. Een uur lang wordt er voorgelezen 

aan iedereen die het leuk vindt. Kom langs met je 

buurman/buurvrouw, buurtgenoot, familie of vrienden en geniet onder 

het genot van een kop koffie van een verhaal. 

 

Elke eerste vrijdag van de maand | verschillende vestigingen en tijden 

| gratis aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Open oproep Publieke Codes  

Ben jij of ken jij een recent afgestudeerd maker met interesse in 

technologie, sociale interacties en de publieke ruimte? Dan graag 

aandacht voor het project Publieke Codes!  

 

Huis73, De Reuringdienst en Spark Makers Zone zijn op zoek naar 

geschikte deelnemers die zich gedurende vijf maanden willen 

toeleggen op het maken van een publieke installatie welke uiteindelijk 

op diverse plekken in Den Bosch getoond zal worden gedurende de 

Data Week NL (27 juni - 2 juli)! 

lees meer >  

  

 

 
 
 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=83da187150bb8f3a1c81dcc040425010
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=83da187150bb8f3a1c81dcc040425010
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=df54716a49e48e08f623722a168c1156
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=23447a2832fd23b16ce00fe7c5c623b9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=df54716a49e48e08f623722a168c1156
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=010e0732460f5fa93dad88c6ca9c657d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=010e0732460f5fa93dad88c6ca9c657d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=83da187150bb8f3a1c81dcc040425010
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=df54716a49e48e08f623722a168c1156
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=30ab5367be8dcced92d74ea56eb35997&li=010e0732460f5fa93dad88c6ca9c657d


Praat mee!  

Over kunst, cultuur en de bibliotheek raken wij nooit uitgepraat. Heb je vragen, suggesties, een 

opmerking of een compliment? Bel ons dan op 073-680 29 00, stuur een e-mail naar 

info@huis73.nl of bericht ons via whatsapp 06-15666324. 
    

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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