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Schoon je leven op tijdens de Data Detox Day

Openingstijden

Programma

lees meer >

lees meer >

Cursussen, muzieklessen
en workshops

lees meer >

Studi073 Crewmeeting
Bij de crewmeeting komen we samen om te kletsen en praten we over
ideeën en activiteiten. Je kunt je eigen ideeën meebrengen, uitwerken
én uitvoeren. Samen sparren we en kun je helpen, meedenken of
ondersteunen bij activiteiten van anderen. Doe jij mee? Deze meeting
op de agenda: Hoe slepen we elkaar er creatief doorheen.
maandag 17 januari | Online | 19.00 - 21.00 uur | gratis, aanmelden
lees meer >

Workshop | Maak je eigen website
Loop je al langer rond met het idee om een website te ontwerpen,
maar vind je het lastig om het zelf uit te zoeken? Weet je niet welk
platform het meest geschikt voor je is en waar je moet beginnen?
Neem dan deel aan deze online workshop! Want een website maken is
helemaal niet moeilijk
dinsdag 18 januari | online | 19.30 - 21.00 uur | gratis aanmelden via
website
lees meer >

Verhaaltjestijd ONLINE
Wat is er leuker dan even lekker wegdromen bij een fijn verhaaltje?
We lezen niet voor in de bieb, maar bij jou thuis in de woonkamer.
Wekelijks op woensdag- en vrijdagochtend om 10:15 uur (2+) en op
woensdagmiddag om 15:00 uur (3+) live via Zoom. We maken er een
online-feestje van met een mooi verhaaltje, leuke interactie en
natuurlijk ook muziek! Luister je mee?
Verhaaltjestijd 2+ | elke woensdag & vrijdag om 10.15 uur | online |
gratis aanmelden via website
Verhaaltjestijd 3+ | elke woensdag om 15.00 uur | online | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Data Detox Dag
Vergroot je technologie-bewustzijn en kom los van je gewoontes
tijdens de Data Detox Dag. Paradoxaal genoeg is deze dag online,
maar misschien is dit juist wel veelzeggend. Kies voor Techyoga en
word één met je swipe, neem deel aan De Kleinste Privacyshow van
Nederland en leer tijdens de lunch hoe je moet leven en omgaan met
algoritmes. In de middag zoomen we in op een grote app-schoonmaak
en ontdek je welke designtrucs online platforms gebruiken. Deelname
aan de workshops is gratis.
22 januari | Online | 10.00 - 15.00 uur | gratis aanmelden via website
lees meer >

Citytrainer Urban 's-Hertogenbosch
In samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch & Dukebox is
Huis73 afgelopen jaar gestart met de ontwikkeling van Citytrainer
Urban. Half februari gaat de eerste editie van Citytrainer Urban (CTU)
van start.
CTU is er voor creatieve en sportieve jongeren die meer willen doen
met hun urban talent. Hierbij leren enthousiaste jongeren zelfstandig
sportieve en culturele activiteiten te organiseren en begeleiden binnen
en samen met de urban scene. Voor hen een kans om meer te doen
met hun creatieve en sportieve (urban) talent, en voor de stad een
nieuwe bron van sociale en maatschappelijke activiteiten.
Meer weten of direct aanmelden? Mail naar: citytrainers@dukebox.nl.
Check het filmpje!
lees meer >

CoderDojo Online (9-14 jr.)
Ben je 9+ en gaat jouw hart sneller kloppen van programmeren,
technologie en het maken van games? Neem dan deel aan een
CoderDojo! Naast het leren programmeren, ontmoet je ook anderen
die interesse hebben in technologie.
zaterdag 22 januari | Bibliotheek Vught | 10.00 - 12.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Poëzieweek Vught
Van 27 januari t/m 2 februari is het de Landelijke Poëzieweek. Het
thema van de editie van 2022 is Natuur, want het afgelopen jaar
hebben we met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt. De schoonheid
van onze beken en bossen, de vogels, eekhoorns en koeien. We
werden weer verliefd op onze vierkante meter tuin en de geraniums
op ons balkon.
Zend een gedicht in
Doe mee aan de poëzieweek en zend een mooi gedicht in over het
thema Natuur.

-Stuur jouw gedicht in vóór woensdag 9 februari
- Elke dichtvorm is toegestaan
- Vermeld jouw naam, leeftijd, mailadres en telefoonnummer
- Mail jouw gedicht naar poezieweek@huis73.nl.
Prijsuitreiking
Het mooiste gedicht wint een leuke prijs. Een abonnement op een
tijdschrift naar keuze. Uit elke leeftijdscategorie (kinderen, jongeren
en volwassenen) wordt een prijswinnaar gekozen. De prijsuitreiking
vindt plaats op Valentijnsdag (maandag 14 februari).
27 jan t/m 2 feb | Bibliotheek Vught
lees meer >

De Nationale Voorleesdagen gaan weer van start!
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 5
februari staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal. Voorlezen
maakt je leuker! Of je nou voor het slapen gaan een mooi verhaal
leest of overdag samen een prentenboek bekijkt. Daarnaast heeft
voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Bij Huis73 trappen we de voorleesdagen op woensdag 26 januari af
met een online Voorleesontbijt. Jullie zorgen zelf voor een heerlijk
ontbijt en wij zorgen voor de ontspanning met een mooi
voorleesverhaal... én voor een leuke gratis verrassingstas. Dit tasje
vol leesplezier bevat een speciaal voor jou uitgezocht bibliotheekboek,
een vingerpoppetje van het Prentenboek van het Jaar Maar eerst ving
ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer en nog veel
meer leuke items die dit online-voorleesontbijt tot een succes maken.
Het tasje kun je reserveren en vanaf zaterdag 22 januari ophalen in
de door jou gekozen vestiging.
Daarnaast zijn er twee theatervoorstellingen van Van Niks & Van Alles,
wordt er online voorgelezen in het Engels en Spaans én wordt er ook
nog online voorgelezen op de reguliere Verhaaltjestijd-momenten op
woensdag en vrijdag. Lees alles over de Nationale Voorleesdagen of
bekijk direct het complete programma in onze Agenda.
Word lid
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Ben je jonger

dan 6 jaar en word je tijdens de Nationale Voorleesdagen lid van de
bibliotheek? Dan ontvang je ook het leuke verrassingstasje (op = op).
Word lid!
lees meer >

Denk mee over ons jongerenaanbod
Ben of ken jij iemand tussen de 12 en 30 jaar oud? Help ons dan met
het invullen, of doorsturen van deze enquête over het (toekomstige)
jongerenaanbod binnen Huis73.
lees meer >

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.
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