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lees meer >  

   

 

 

Succesvolle uitreiking Huis73 Kunstprijs en 
groepsexpositie in de Sint-Jan!  

Op vrijdag 10 juni maakte Plebaan Vincent Blom op feestelijke wijze 

de winnaars van de Huis73 Kunstprijs bekend. De Huis73 Kunstprijs 

wordt jaarlijks uitgereikt aan een kunstenaar afkomstig uit Den Bosch 

en omstreken die het beste, creatiefste, meest inspirerende kunstwerk 

heeft gemaakt binnen een vooraf bepaald thema. 

lees meer >  
  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
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CoderDojo (9+)  

Gaat jouw hart sneller kloppen van programmeren, technologie en het 

maken van games? Neem dan deel aan een CoderDojo! Je leert er 

programmeren, en ontmoet andere deelnemers met dezelfde 

interesse. 

 

za 18 juni | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis ticket via 

website 

lees meer >  

  

 

 

Studi073 | Kledingruil #3  

Weet jij ook niet wat je aan moet of heb je geen geld voor nieuwe 

kleding? Of wil je geen fast fashion meer kopen? Kom dan naar de 

kledingruil! Neem kleding mee die je niet meer draagt en ruil dit met 

anderen. 

 

ma 18 juni | Huis73 Den Bosch | 18.30 - 20.30 uur | gratis 

(aanmelden via website) 

lees meer >  

  

 

 

Michel Krielaars | Oorlog met Rusland  

Michel Krielaars gaat in gesprek met het publiek over zijn nieuw 

verschenen boek Oorlog met Rusland. Vanaf het einde van de Koude 

Oorlog ontwikkelde Rusland zich niet tot het democratische, 

kapitalistische land dat we verwacht hadden, maar tot een nieuw 

Sovjetrijk. Als geen ander legt Krielaars haarfijn uit hoe Poetin van 

een cynische, autoritaire president kon uitgroeien tot genadeloze 

tsaar. 

 

Krielaars is bekend als Chef Boeken van het NRC Handelsblad en als 

oud-Rusland correspondent voor dezelfde krant. Voor zijn werk in 

Rusland maakte hij veel reizen door Rusland. 

 

ma 20 juni | PERRON-3 | 20.00 - 21.30 uur | €10,- 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=e623ee99431b51ff0f750cc86cf4240b
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Voorlezen (3+)  

Kom op woensdagmiddag luisteren naar de mooiste verhalen. Tijdens 

de even weken lezen we voor bij Huis73 Den Bosch en tijdens de 

oneven weken in Bibliotheek Rosmalen. Het is altijd een feestje! Kom 

je ook? 

 

elke woensdag (even weken) | Den Bosch | 15.00 - 15.30 uur | gratis  

elke woensdag (oneven weken) | Rosmalen | 15.00 - 15.30 uur | 

gratis 

lees meer >  

  

 

 

Europalab #4 | Hoe realiseren we onze klimaatambities?  

Europa is eindelijk in een versnelling geraakt met het klimaatbeleid. 

De Green Deal zet in op klimaatneutraliteit tegen 2050. ‘Fit for 55’ 

brengt ons naar 55% reductie CO2 in 2030. Er is geen andere macht 

in de wereld die zo hard aan de uitstoot-rem trekt als de EU. Prachtige 

plannen. Maar na al dit ‘geweld’ van onderhandelingen en wetgeving, 

regende het ook waarschuwingen: is dit haalbaar? 

 

Gasten 

Marjan Peeters | hoogleraar Europees Klimaatbeleid  

Siward Zomer | coöperatief directeur van Energie Samen (de 

branchecoöperatie van energiecoöperaties) en secretaris van de 

Europese federatie van energiecoöperaties REScoop.eu 

 

do 23 juni | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis ticket via 

website 

lees meer >  

  

 

 

Workshop | Ontwerpen en 3D-printen  

In deze workshop leer je de basis van het 3D-ontwerpen op de 

computer en kun je je ontwerp vervolgens printen! In het Digitaal 

Atelier staat namelijk een 3D-printer klaar voor gebruik. Onder 

begeleiding van Jasper Krielaars ga je aan de slag!  

 

za. 25 juni | Huis73 Den Bosch | 14.00 – 16.00 uur | €15,- 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=d27a94c84d83fdff495eb569149cfdcc
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=55bcd848fd4c53bf428dd78027341bf6
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=55bcd848fd4c53bf428dd78027341bf6
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Jongeren Talent Programma 2022 met Ismail Aghzanay  

Het Jongeren Talent Programma geeft jongeren de kans om 

vaardigheden te leren die later van pas kunnen komen. Op dit 

eindevenement vertellen zij wat ze de afgelopen maanden geleerd én 

in de praktijk hebben gebracht. Ismail Aghzanay (leraar van het jaar 

2021) is gastspreker. Ook wordt prijs van 2.000 euro uitgereikt aan 

het door de jongeren uitgekozen project in Vught, Cromvoirt of 

Helvoirt. 

 

za 25 juni | Bibliotheek Vught | 19.30 - 21.30 uur | gratis ticket via 

website 

lees meer >  

  

 

 

Maaksessie met mediakunstenaar Sander Veenhof  

Kruip in het hoofd van mediakunstenaar Sander Veenhof. Hij laat je 

graag nadenken over digitale technologie en wanneer we dat nu juist 

wel en niet fijn vinden. Omdat software en slimme technologie een 

steeds grotere rol speelt in ons doen en laten, is het belangrijk om stil 

te staan bij de vraag: wat is er te kiezen, en hoe configureer je jezelf 

zodat je met een hoopvolle blik naar de toekomst kan kijken?! 

 

di 28 juni | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur | gratis ticket via 

website 

lees meer >  

  

 

 

Schrijfworkshop | Margriet du Maine  

Op zaterdag 2 juli geeft schrijfster Margriet du Maine een 

schrijfworkshop voor kinderen vanaf 10 jaar. Je leert wat een goed 

verhaal nodig heeft en gaat aan de slag met een aantal leuke 

schrijfoefeningen. Daarnaast wordt de winnaar van de Verboden 

Kleuren Verhalenwedstrijd bekend gemaakt. Een leuk programma, ook 

als je niet hebt deelgenomen aan de verhalenwedstrijd. 

 

za 2 juli | Huis73 Den Bosch | 13.00 -14.30 uur | gratis ticket via 

website 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=56350fbf2099ad6d2c6d23b8e4908404
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=3f9a52ceb1d73884515573592f1c5bba
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Dataweek NL  

Internet of Things (IoT). Artificial Intelligence (AI). Machine learning 

(ML). Waarschijnlijk heb je deze ‘datagerelateerde termen’ weleens 

voorbij zien komen, maar voelen ze nog als een ver-van-je-bed-show. 

Onterecht, want de rol van data in ons dagelijks leven wordt alleen 

nog maar groter. Tijdens Data Week NL (27 juni t/m 2 juli) krijgen 

ondernemers, organisaties en onderwijsinstellingen een podium en 

laten zien wat anno nu de kracht van data is. En belangrijk: ook de 

mogelijke schaduwzijden van het gebruik van (big) data komen aan 

bod. 

 

Check de programmering van Huis73 tijdens Dataweek NL op onze 

website. 

 

Kijk voor het gehele programma op www.dataweeknl.nl 

lees meer >  

  

 

 

Zomeropenstelling Geheugenhuis  

Ook in de zomermaanden is het Geheugenhuis vrij toegankelijk. Heb 

je vragen over het Geheugen, wil je herinneringen ophalen met de 

Kiekjeskist of wil je iemand spreken, dan kan je in juli en augustus in 

de ochtenduren tussen 10.00 - 12.00 uur terecht bij een van onze 

gastvrouwen.  

 

Het Geheugenfit-uur op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag gaat door. 

Wil je je geheugen trainen met spellen dan ben je welkom, geef je 

dan telefonisch op via het telefoonnummer in de agenda. 

lees meer >  

  

 

 

Gastvrouwen/gastheren gezocht voor het Geheugenhuis  

Huis73 zoekt gastvrouwen en gastheren voor het Geheugenhuis. Je 

biedt een gastvrije ontvangst aan bezoekers, gaat in gesprek met 

mensen, beantwoordt vragen en informeert mensen over 

mogelijkheden. Heb je affiniteit met de doelgroep, ben je 

sociaalvoelend en voor langere tijd beschikbaar? Meld je dan aan via 

geheugenhuis@huis73.nl. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=4458101beba2c4a53cfbbe16a0426ca1
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=37f825a3db371229aaea4909847e0899&li=fafe3adc19e34d85fb3e250080c8fa33
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English Storytime is looking for new readers!  

Calling all mommies & daddies (or grannies & grandads!) who love 

nothing more than the giggle and smile of a young child as they fall 

under the spell of a good book... 

For the past two years we have been running English Storytime at 

Rosmalen library. Once a month, on a Saturday morning, we read an 

English book, sing some famous nursery rhymes and do a little 

artwork. Our books are for kids aged 2-6 but everyone is welcome. It 

is great way to meet other parents in the (international) community.  

 

We've loved doing this, but we need to expand our group of readers if 

this service is to continue.  

 

Rosmalen library are looking for dependable, English-speaking 

volunteers to join the reading roster. Ideally your English level is 

(near-) native, and you have experience reading to young 

kids...where reading to your own (grand)kids counts too! 

 

Interested? Contact Jori den Teuling (joridenteuling@gmail.com) or 

join us at the final reading session before summer break on June 25th 

at 10.15 in Rosmalen library. 
 

 

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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