
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 | 11 november 
  

  

 

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Cursussen, muzieklessen 

en workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Groene Gesprekken | de Brainstorm  

Wil jij graag je mening delen en sta je ook open voor andermans 

mening? Bij Huis73 creëren we een plek om te brainstormen. Samen 

gaan we het hebben over hoe we debatten en dialogen voor jongeren 

kunnen opzetten. Zit jij vol ideeën en wil je graag meepraten over hoe 

we dit gaan aanpakken? Kom dan naar de brainstorm! Lees meer 

Daarnaast vindt in deze week Shift Talks plaats, lijkt het je interessant 

om daar eens te kijken hoe een debat of dialoog er uit kan zien? Als je 

bij de Groene Gesprekken aanwezig bent dan kunnen we je vrijdag 19 

november gratis toegang verlenen tot De Nederlandse Tijdsrebellie!  

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=f73a54422d889635819fb8fefd0e3e3e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=f73a54422d889635819fb8fefd0e3e3e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=5d3d61e7af7e62b078e66ca9cc87d5de
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=0046044607bcbf6a85b52e45713a2746
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=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=f73a54422d889635819fb8fefd0e3e3e


 

maandag 15 november | 19.00 - 20.30 uur | Huis73 Den Bosch | 

gratis kaarten via website 

lees meer >  

  

 

 

Jouw kind lekker in zijn vel, dacht het wel!  

Als ouders wil je maar één ding voor je kind: dat het goed gaat! Dat 

hij of zij lekker in zijn/haar vel zit. Maar wat nou als het even niet zo 

lekker gaat? Tijdens de week van de vaktherapie organiseert 

Dramatherapie Boxtel een gratis kennismakingsmiddag in Bibliotheek 

Boxtel. Terwijl je kind wordt meegenomen op reis door een verhaal, 

waarin ze kennismaken met rollenspel, improvisatie en oefeningen uit 

de therapie, kun jij je vragen stellen. 

 

woensdag 17 november | Bibliotheek Boxtel | 14.30 - 16.30 uur | 

gratis 

lees meer >  

  

 

 

Rondje Brabant | Maarten van Rossum  

Hij is prikkelend en uitdagend, gortdroog en vlijmscherp. Een avond 

met Maarten van Rossem betekent veel leren én lachen over de 

toestand in de wereld. Als bekendste historicus en Amerikadeskundige 

van Nederland weet Maarten van Rossem als geen ander met 

onderkoelde humor en de nodige historische feitenkennis de wereld te 

analyseren.  

 

woensdag 17 november | Theater De Schal, Veldhoven | 20.00 - 

21.30 uur | €12,50 

lees meer >  

  

 

 

Shift Talks: Hoe worden we goede voorouders?  

Van 15 t/m 21 november vindt de eerste editie van Shift Talks plaats: 

een meerdaags event van Huis73. Centraal staat onze hoofdgast 

Roman Krznaric. Hij is internationaal bestsellerauteur, publieksfilosoof 

en schrijver van het boek De Goede Voorouder - langetermijndenken 

voor een kortetermijnwereld.  

 

Roman Krznaric spreekt op woensdag 17 november in de Sint 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=f73a54422d889635819fb8fefd0e3e3e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=f73a54422d889635819fb8fefd0e3e3e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=1caadca5175b76ce9471ac96014790ba
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=1caadca5175b76ce9471ac96014790ba
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=ee106ada6ab171633cc3625148ca4dc7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=ee106ada6ab171633cc3625148ca4dc7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=ee106ada6ab171633cc3625148ca4dc7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=5d3d61e7af7e62b078e66ca9cc87d5de
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=1caadca5175b76ce9471ac96014790ba
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=ee106ada6ab171633cc3625148ca4dc7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=5d3d61e7af7e62b078e66ca9cc87d5de


Janskathedraal over zijn veelvuldig vertaalde boek: De Goede 

Voorouder: langetermijndenken voor een korte termijnwereld. In de 

dagen na zijn speech reageren schrijvers, denkers en politici uit heel 

Nederland op zijn ideeën.  

 

Shift Talks werkt samen met De Groene Amsterdammer, Tilburg 

University, Avans Hogeschool en boekhandel Adr. Heinen. Wil jij erbij 

zijn? Bekijk het complete programma op www.shifttalks.nl. 

lees meer >  

  

 

 

Schrijfcafé  

Schrijf jij graag? Dan is dit iets voor jou! Huis73 organiseert vanaf 

november 10x per jaar een Schrijfcafé op zaterdagochtend. Het 

Schrijfcafé is een ontmoetingsplek voor mensen die van schrijven 

houden, zowel beginnende schrijvers als gevorderden. Onder 

begeleiding van Lia Hesemans (Stroomvantaal Schrijftrainingen), krijg 

je toegankelijke opdrachten die je ter plekke uitwerkt en uitwisselt met 

andere deelnemers. Je doet nieuwe inspiratie op en experimenteert 

met verschillende stijlen en tekstvormen.  

Frequentie: 10 keer per jaar. In juli en augustus niet.  

 

start zaterdag 20 november | Huis73 Den Bosch | 10.00 - 12.30 uur | 

€10,- (leden) €12,50 (niet-leden) 

lees meer >  

  

 

 

VerpleegThuis - een lezing met Teun Toebes  

Teun Toebes staat voor een betere wereld voor mensen die leven met 

dementie. Hij vindt dat ieder mens recht heeft op een zo goed 

mogelijke levensstandaard, ongeacht leeftijd of diagnose. Daarom is 

hij ruim een jaar geleden gaan wonen op de gesloten afdeling van een 

verpleeghuis om te ervaren hoe mensen met dementie leven en van 

ze te leren. Want alleen door naar mensen met dementie zelf te 

luisteren kunnen wij hen en daarmee tegelijk onze wereld veranderen. 

Hij schreef er het boek VerpleegThuis over. VerpleegThuis is een 

hartenkreet om de twee werelden samen te laten komen. 

 

maandag 22 november | Perron-3 | 20.00 - 22.00 uur | €10,- 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=6732d9b60ec0de8a703a326b8a9ced07
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=5d3d61e7af7e62b078e66ca9cc87d5de
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=684dd7a3be88bac6b915aa1ff96ee2d0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=684dd7a3be88bac6b915aa1ff96ee2d0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=684dd7a3be88bac6b915aa1ff96ee2d0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=edb354d603e3213a533b15f5861d197b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=edb354d603e3213a533b15f5861d197b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=edb354d603e3213a533b15f5861d197b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=684dd7a3be88bac6b915aa1ff96ee2d0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=edb354d603e3213a533b15f5861d197b


 

Werken bij Huis73  

Vacature Manager Bibliotheek Stad (36 p/w) 

Voor ons domein Bibliotheken zoeken wij per direct een Manager 

Bibliotheek Stad. Ben jij op zoek naar een afwisselende baan, met veel 

ruimte voor eigen initiatief, in een gezellig team, op een mooie plek in 

hartje Den Bosch? Lees dan snel de volledige vacature! 

lees meer >  

  

 

 

PRAAT: in Boxtel staat mijn huis  

Tijdens PRAAT op 25 november bekijken we mogelijke oplossingen om 

in Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel binnen 5 tot 10 jaar uit de 

wooncrisis te komen. Want is de oplossing echt alleen bouwen, 

bouwen, bouwen? Of zijn er ook snelle en creatieve oplossingen? 

 

donderdag 25 november | inloop vanaf 19.30 uur | residentiehuis 

Elisabethsdael (Monseigneur Bekkersstraat 6, Boxtel) | gratis kaarten 

via website 

lees meer >  

  

 

 

MAAKSESSIE #2 | VERSE ALGORITMES met Rogier Klomp: 

Drawing Algorithms  

Kom op vrijdag 26 november naar de gratis maaksessie Drawing 

Algorithms met grafisch journalist en ontwerper Rogier Klomp. Na een 

presentatie over Rogier zijn werk ga je zelf aan de slag om volgens 

zijn werkwijze een tekening te maken. 

 

vrijdag 26 november | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis 

kaarten via website 

lees meer >  

  

 

 

Hedde gij e'm al?  

Ook Huis73 draoit deur! Je scoort dit unieke carnavalsembleem bij één 

van onze horecapunten voor slechts €5,- per stuk. Op=op! 

 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=c0683b260ad11cb5b87bc792b69c3ecc
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=c0683b260ad11cb5b87bc792b69c3ecc
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=c0683b260ad11cb5b87bc792b69c3ecc
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=9b475f1e9028038953311dc75f733153
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=9b475f1e9028038953311dc75f733153
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=9b475f1e9028038953311dc75f733153
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=9b475f1e9028038953311dc75f733153
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=de19523a3f96275ad84a8a73d2755d1d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=de19523a3f96275ad84a8a73d2755d1d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=de19523a3f96275ad84a8a73d2755d1d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=de19523a3f96275ad84a8a73d2755d1d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=de19523a3f96275ad84a8a73d2755d1d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=c0683b260ad11cb5b87bc792b69c3ecc
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=9b475f1e9028038953311dc75f733153
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=de19523a3f96275ad84a8a73d2755d1d


 

Vught Digitaal  

Vughtenaren laten tijdens Vught Digitaal hun digitale activiteiten zien 

en is er voor alle leeftijden volop gelegenheid laagdrempelig kennis te 

maken met programmeren, robots te besturen en mee te doen aan 

andere digitale computeractiviteiten. 

 

De zaterdagmiddag staat in het teken van de CoderDojo waar 

kinderen leren programmeren. Op zaterdagavond verzorgt Huis73 een 

lezing en interactief debat rondom gaming in samenwerking met het 

Maurickcollege. Gedurende het hele weekend is de interactieve 

installatie van Creatieve Code te bezichtigen en te spelen. Zondag zijn 

er twee workshops rondom deze installatie.  

 

Bekijk het hele programma op de website. 

 

zaterdag & zondag 27 & 28 november | Bibliotheek Vught | 

verschillende tijden | Prijzen op website 

lees meer >  

  

 

 

Vrijwilliger worden bij het DigiTAALpunt?  

DigiTAALpunten zijn er voor iedereen die beter wil worden in taal, 

rekenen en met de computer. Heb je hart voor taal? Digitale kennis 

die je graag wil overdragen? Lijkt het je leuk om andere mensen hier 

ook wegwijs in te maken? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken. 

 

Voor de bemensing van de DigiTAALpunten in West en Noord zoeken 

we vrijwilligers op dinsdag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur. Iets 

voor jou? Neem dan contact op met Charlotte van den Eijnden via 

digitaalpunt@huis73.nl of bel naar 06-47 83 12 90. 

 

De DigiTAALpunten zijn een initatief van Huis73, Farent en KWIC, 

partners in Het Bossche Taalnetwerk. 

lees meer >  

  

 

 

Letterbekken Live: BEK ON TREK  

'Letterbekken Live: BEK ON TREK' is hét literaire avondje uit van Den 

Bosch! Vanaf nu zijn we weer in het hart van de stad te vinden, in de 

Pleitzaal van Huis73. Verwacht hedendaagse poëzie mét smoel, een 

gedeelte vlotte kleinkunst en een verdiepende bijdrage van een 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=43ca2ec2fda6dcc327e506e527ea8469
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=1f219fd5883630706f297f40477df2c1
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=1f219fd5883630706f297f40477df2c1
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=43ca2ec2fda6dcc327e506e527ea8469
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=e3011e0470455f81331bf826a848d84d
mailto:digitaalpunt@huis73.nl
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=e3011e0470455f81331bf826a848d84d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8b87fac45aac482e30e491deaad6a71c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=43ca2ec2fda6dcc327e506e527ea8469
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=e3011e0470455f81331bf826a848d84d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8b87fac45aac482e30e491deaad6a71c


opkomende lokale schrijver. De Bossche stadsdichter zal van de partij 

zijn, maar er is ook ruimte voor beginnende schrijvers bij het bokje 

'open podium'. Meld je dan op de avond even aan bij de organisator, 

Friso Woudstra. Kom je ook? 

 

vrijdag 26 november | Huis73 Den Bosch | 20.15 uur | gratis kaarten 

via website 

lees meer >  

  

 

 

Kleisymposium 2022  

Op 29 januari 2022 vindt in Huis73 het Kleisymposium plaats. Zes 

topkeramisten komen het verhaal achter hun werk vertellen. Een 

inspiratiebron voor een ieder die met klei werkt of geïnteresseerd is in 

klei. 

 

Dit jaar is de hoofdgast Adriaan Rees. De andere gastsprekers zijn: 

Ann Van Hoey, Angelique Homberg, Esther Stasse, Frank Vanhooren 

en Yuk-Kan Yeung. Aan de hand van veel beeldmateriaal vertellen zij 

met passie over hun werk.  

 

Klik hier voor meer informatie en het programma. 

lees meer >  
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8b87fac45aac482e30e491deaad6a71c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8b87fac45aac482e30e491deaad6a71c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19e3b3bdf87a42c23842fac7eb1b3238&li=8b87fac45aac482e30e491deaad6a71c
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