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NIEUW: lenen met je smartphone zonder abonnement
Ben je geen lid van de bibliotheek, maar wil je wel af en toe een boek
of film lenen? Dan is de BiebApp iets voor jou. Je betaalt alleen voor
wat je leent. Snel en simpel! Je betaalt €2,- per uitlening (via IDEAL)
en tijdens de actieperiode (juni t/m augustus 2021) krijg je de eerste
uitlening van ons cadeau!
Download de BiebApp gratis via de App Store of de Google Play Store.
Kijk voor alle informatie op: www.huis73.nl/biebapp
lees meer >

Studi073 | Crew meeting: Brainstormsessie
Wil jij graag meedenken over nieuwe activiteiten voor jongeren? Zou
je zelf wel iets willen organiseren maar weet je niet waar je moet
beginnen? Kom dan naar de crewmeeting!
Studi073 is dé plek voor jongeren binnen Huis73. Studi073 biedt jou
de mogelijkheid om zelf met ideeën te komen voor creatieve
activiteiten en met anderen samen te werken om ze uit te voeren.
Tijdens deze eerste crewmeeting van het jaar gaan we brainstormen
over ideeën om deze daarna tot werkelijkheid te brengen. Zet je
passie en talent om in actie!
Iedereen tussen de 12 en 27 jaar is welkom, maar vanwege de corona
maatregelen is het nog wel even verplicht om je van tevoren aan te
melden.
Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar
saskiavandersteen@huis73.nl of app naar 06-43934613.
maandag 14 juni | Huis73 | 18.30 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

RUW | De Zaak 'Klimaat'
Onlangs dwong de rechter Shell de uitstoot van CO2 snel te
verminderen. Dat is niet voor het eerst: Urgenda lukte het ook al via
de rechter de staat te dwingen tot snellere actie. Wiens
verantwoordelijkheid is de klimaatcrisis nu eigenlijk en gaan we toe
naar een rechtssysteem waarin rechters de klimaatregels bepalen?
Met dr. Laura Elisabeth Burgers, onderzoeker klimaatrecht, en Anoek
Nuyens, theatermaker en mede-bedenker van 'De Zaak Shell', zoeken
we naar wie er nu eigenlijk aan zet is in de klimaatcrisis!
dinsdag 15 juni | online | 19.30 - 21.00 uur | gratis aanmelden
lees meer >

Werken bij Huis73
Bestuurssecretaris voor 32 uur per week
Als bestuurssecretaris ben je de rechterhand en adviseur van de
directeur-bestuurder. In deze functie ondersteun je bij bestuurlijk
beleid en besluitvorming. Je fungeert als een procesmanager van de
beleidsprocessen en draagt zorg voor een adequate beleidsagenda,
tijdsplanning en informatieverstrekking en zorgt dat het
besluitvormingsproces optimaal verloopt.
Bekijk de vacature
Gastvrouw/Gastheer voor DigiTAALpunt Helftheuvel of Noord
Het DigiTAALpunt is een plek voor mensen die beter willen worden in
taal, rekenen of het omgaan met de digitale wereld. Momenteel zijn er
twee DigiTAALpunten in Den Bosch, in de Helftheuvel en in Noord.
Vind je het leuk om bezoekers te ontvangen, vragen te beantwoorden
en deelnemers te helpen? Reageer dan direct.
Bekijk de vacature
Medewerker horeca voor 24-36 uur per week (grotendeels avonden weekenddiensten)
Voor Huis73 Eten & Drinken zijn wij opzoek naar een ervaren allround
Medewerker Horeca die blij wordt van veel afwisseling! Een fijne,
enthousiaste collega die een hart heeft voor kunst, cultuur en
maatschappelijk betrokken is.
Bekijk de vacature
Oproepmedewerker horeca
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in de horeca voor een
nader te overleggen aantal uur op een mooie plek in hartje Den
Bosch? Bekijk dan snel de vacature bij Huis73 Eten en Drinken!
Bekijk de vacature
lees meer >

Bouw mee aan Huis73
We zijn heel blij met het voorstel van het College van B&W van
Gemeente 's-Hertogenbosch om in te zetten op integratie en innovatie
van Huis73! Wij hopen van harte dat de gemeenteraad het voorstel
aanneemt. Kijk voor meer informatie op www.bouwmeeaanhuis73.nl.
lees meer >

Present Moment Yoga, een cadeau voor jezelf
Ben je toe aan een gezonde dosis ontspanning en beweging? Ervaar je
druk, stress of heb je gewoon behoefte aan een relax moment voor
jezelf? We mogen en kunnen weer verantwoord de yogamat op! Onze
huisgenoot Present Moment verwelkomt je graag in een van haar
toegankelijke yogalessen.
Geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Een proefles is nu
gratis! Meld je aan via info@presentmoment.nl voor een les op de
maandag- of woensdagavond (19.30 uur). Een cadeau voor jezelf!
Kijk voor meer info op www.presentmoment.nl, of check de socials
Instagram of facebook.
elke maandag en woensdag | Huis73 | 19.30 uur
lees meer >

Kom weer (h)eerlijk genieten bij Huis73 Eten en Drinken!
Onze gastvrouwen en gastheren zorgen ervoor dat jij je meteen bij
binnenkomst welkom voelt. Zoek een gezellig tafeltje uit en we
serveren je de lekkerste hapjes. Je kunt bij ons terecht voor een
lekker drankje, lunch, diner en borrelhapjes.
Bezoek je ons met regelmaat en kun je geen genoeg krijgen van al
het lekkers op de kaart? Start dan vandaag nog met het sparen voor
gratis producten! Lees hier hoe het werkt.
Natuurlijk is het ook nog steeds mogelijk om met een lekkere koffie to
go de deur uit te lopen!

FamilieAtelier: Geef je vader een toffe workshop cadeau!
Op vaderdag kun je samen een toffe machine maken van karton. In
deze Cardboard Automata verwerk je een zelfverzonnen verhaal. Door
aan een hendel te draaien komt jullie bouwwerk tot leven. Lekker
samen maken!
20 juni | Jongerencentrum Elzenburg | 14.00 – 16.00 | €5,Afbeelding: © 2017 Exploratorium
lees meer >

We hebben ons cursusseizoen verlengd!
De samenleving gaat met rasse schreden weer open en ook in Huis73
kunnen we je weer verwelkomen. We hebben al jullie creativiteit in
onze lessen ontzettend gemist.
Samen met onze docenten hebben daarom we een zomerprogramma
opgezet: vanaf vrijdag 11 juni gaan we van start met een 6-weekse
verlenging van ons cursusseizoen.
Ben je al cursist bij Huis73 of wil je deze korte lesreeks gebruiken om
iets uit te proberen. Je bent van harte welkom!!
En om de zomer goed te beginnen organiseren we daarna, in de
eerste week van de zomervakantie, allerlei leuke activiteiten. Van
Theaterworkshops en Voorlezen voor de kleintjes tot een tweedaagse
workshop Portret Boetseren. Gewoon omdat we het leuk vinden om de
zomer in onze stad nóg aangenamer te maken. Houd hiervoor onze
agenda in de gaten.
Wil je ook zo graag weer aan de slag? Dan kan je via deze link gebruik
maken om een leuke zomercursus uit te zoeken.
lees meer >

Informatiepunt Digitale Overheid
Kom je er niet uit met websites van de overheid? Bijvoorbeeld bij
zaken als huur- en zorgtoeslag, belastingen, pensioen en uitkering?
Dan ben je niet de enige. Maar liefst 4 miljoen mensen vinden dit
lastig. Kun je wel wat hulp gebruiken? Bekijk dit filmpje en kom naar

het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek in Den Bosch of
Vught (later dit jaar opent ook in Boxtel en Sint-Michielsgestel een
IDO).
- Je bent welkom zonder afspraak
- Het is gratis
- Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek
Dus begin je bijvoorbeeld in september met je studie en kom je er niet
uit met het aanvragen van je studiefinanciering? Of heb je hulp nodig
bij het activeren van jouw DigiD of die van je kind (tot 14 jaar)? Kom
langs!
lees meer >

Podcastworkshop voor 60-plussers
Altijd zelf al een podcast willen maken? Podcastmakers Michiel van de
Weerthof & Jozien Wijkhuijs leren je in 4 lessen hoe je aan de slag
kunt gaan met het ontwikkelen van je eigen podcast. Van ideeontwikkeling en scripten tot meer technische details zoals opname,
sound design en monteren. Het is een basiscursus, dus je leert de
beginstappen waarna je jezelf verder kunt ontwikkelen.
1, 8, 15, 22 juli | 11.00 – 14.30 uur | Huis73 | €60,50
lees meer >
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