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Het RUW EuropaLab | Panelleden gezocht  

Wil jij jouw vragen over Europa bespreekbaar maken, meepraten, 

meedenken en jóúw toekomstvisie op Europa aan de Europese Unie 

overbrengen? Dan is dit je kans... word panellid van het EuropaLab! 

 

WAT IS HET EUROPALAB? 

In het EuropaLab gaan twintig inwoners uit Brabant met RUW aan de 

slag rondom Europa: tijdens vier openbare sessies in Huis73 (Den 

Bosch) onderzoeken ze vanuit een open houding en in het openbaar 
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(met publiek) met deskundigen en denkers de mogelijke richtingen 

over de toekomst van Europa rondom vier wezenlijke thema’s waar de 

EU-lidstaten en instituties mee worstelen.  

 

Tijdens de vijfde en laatste bijeenkomst, de EuropaLab 

Eindconferentie, brengen de twintig leden van het EuropaLab 

BurgerPanel verslag uit van hun reis en hun bevindingen.  

 

Het EuropaLab is een unieke kans om meer te weten te komen over 

belangrijke onderwerpen binnen de unie. Je krijgt de mogelijkheid om 

met experts van gedachten te wisselen om oplossingen te vinden voor 

verschillende vraagstukken. 

lees meer >  

  

 

 

Maand van het Schrijven  

De Maand van het Schrijven is in volle gang. Schrijf je nog in voor één 

van de volgende activiteiten.  

 

Schrijfinspiratie: de hobbels van een debutant | Koosje de 

Leeuw 

Van schrijfcafe, de eerste pennenstreken op papier tot het uitbrengen 

van een boek in eigen beheer. Koosje kijkt met een glimlach terug op 

dit voor haar bijzondere proces. Laat je meenemen tijdens deze 

presentatie!  

 

Workshop: worden wat je wil | Kinderboekenschrijver Jeanet 

Kingma 

Wil jij misschien later ook kinderboekenschrijver worden? Meld je dan 

nu gratis aan voor deze workshop! 

 

Vrouwen schrijven geschiedenis 

Een nieuw initiatief van vijf schrijvers (van verschillende uitgeverijen), 

die rondom of tijdens de coronacrisis hun eerste historische roman 

publiceerden. In gesprekken met elkaar en het publiek dwalen ze dan 

door de tijd aan de hand van hun romans. 

 

Masterclass: De magie van het verhalen schrijven door Thomas 

Olde Heuvelt 

In deze 5 uur durende masterclass vertelt Thomas over thematiek, 

verhaalopbouw, personages en dialoog, over beschrijvingen, setting 
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en redigeren. Hij wijst ook op de valkuilen die je onderweg tegen kunt 

komen. 

lees meer >  

  

 

 

Bibliotheek Boxtel start met de BabyBiEB  

Vanaf 4 oktober organiseren we in Bibliotheek Boxtel tweewekelijks 

speciale baby bijeenkomsten. We gaan in een rustig tempo aan de 

slag met allerlei materialen, liedjes en natuurlijk boekjes. Speellezen 

noemen we het ook wel. Een gezellig moment voor jou en je baby vol 

met bruikbare tips, de mooiste babyboekjes en leuke activiteiten. 

 

tweewekelijks op maandag | Bibliotheek Boxtel | 11.15 - 11.45 uur | 

gratis 

lees meer >  

  

 

 

Doe jij mee met de expositie over de Sint-Jan?  

Voor het meerdaags event Shift Talks van Huis73 zijn we op zoek naar 

kunstenaars die werk maken van of over de Sint-Jan. Shift Talks biedt 

een serie aan Talks, Debat & Kunst en vormt jaarlijks jouw kompas 

voor de grote maatschappelijke thema’s van deze tijd.  

 

In 2021 spreekt Roman Krznaric in de Sint-Janskathedraal in Den 

Bosch. Deze eerste editie van Shift Talks staat in het teken van 

‘kathedraaldenken’. Dat wil zeggen: het vermogen om projecten te 

starten die pas na je eigen dood voltooid zijn. In die geest willen we 

de Sint-Jan eren met een mooie expositie.  

 

Oproep 

Ben je (amateur)kunstenaar, enthousiast en wil je graag deelnemen? 

Klik dan hier voor meer informatie. Huis73 maakt uit alle 

aanmeldingen een selectie die samen van 15 t/m 21 november 2021 

de expositie vormen tijdens Shift Talks. 

lees meer >  

  

 

 

De Kleine Aarde | De Pionier van de Toekomst?  

Vanaf woensdag 22 september opent in Bibliotheek Boxtel de 

expositie ‘Gevonden Voorwerpen’. In 17 vitrines van kunstenaar 

Matthijs Bosman wordt aan de hand van ogenschijnlijk waardeloze 
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voorwerpen teruggekeken op het leven van pioniers op De Kleine 

Aarde. 

 

Gesprek over pionieren 

We openen de expositie van Matthijs met een interessante avond 

waarop we met het publiek dieper in de rol van de pionier in de 

samenleving willen duiken. Dat doen we door terug te kijken en 

vooruit te kijken. De rode draad die avond is ‘de pionier’. Wat bezielt 

iemand die van het gebaande pad afgaat om iets te proberen dat nog 

niet is gedaan? 

 

22 september | Bibliotheek Boxtel | 19.30 -21.00 uur | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Cursus Vughtologie  

Wie in de gemeente Vught kwam wonen, moest tot nu toe zelf maar 

uitzoeken hoe het zat met die nieuwe woonplaats. Hoe vind je er de 

weg? Waar zijn de voorzieningen die je nodig hebt? Wat heeft Vught 

voor geschiedenis? En hoe zit het met de natuur om ons heen? Om 

antwoord te geven op al deze vragen is een cursus Vughtologie 

ontwikkeld om nieuwe inwoners wegwijs te maken en inwoners die er 

lang(er) wonen te inspireren.De cursus Vughtologie is een co-

productie van het Vughts Museum, ABZ, Bibliotheek Vught en 

Stichting Erfgoed Vught. 

 

22 september: Wegwijs door Cees Slegers 

29 september: Natuur in Vught door Frans Kapteijns 

13 oktober: Geschiedenis door Henk Smeets 

 

Bibliotheek Vught | 19.30 - 21.30 uur | Aanmelden via 

www.abzvught.nl 
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Nationale Voorleeslunch  

Op vrijdag 1 oktober, Nationale Ouderendag, vindt de negende editie 

plaats van de Nationale Voorleeslunch, waarbij ouderen in heel 

Nederland worden voorgelezen. Bij Huis73 kun je in elke vestiging 

luisteren naar een mooi verhaal dat is geschreven door Mensje van 
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Keulen. Na het verhaal is er een lunch en kun je met elkaar napraten. 

 

vrijdag 1 oktober | alle vestigingen | 11.30 - 13.00 uur | gratis 

aanmelden via website 
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WZC Nieuwehagen zoekt voorleesvrijwilligers  

Voor het project Luisteren in je leunstoel is BrabantZorg voor locatie 

Nieuwehagen op zoek naar vrijwilligers die iedere twee weken op 

donderdag willen voorlezen aan ouderen met lichte 

geheugenproblemen. Luisteren in je Leunstoel gaat om ontspanning, 

plezier beleven aan een verhaal, genieten van de sfeer en de 

contacten met elkaar. 

 

Hou je van verhalen en heb je affiniteit met de doelgroep? Neem dan 

contact op met Patricia de Weerd via: 

patricia.deweerd@brabantzorg.eu. 
 

 

 

Kom jij ons horecateam versterken?  

Heb jij een hart voor kunst en cultuur, ben je gastvrij en op zoek naar 

een leuke baan in onze mooie Bossche binnenstad? Ons horecateam 

zoekt versterking! We zoeken een oproepkracht én vaste medewerker 

voor (vooral) de avonden en de weekenden.  

Meer weten? Bel of mail naar Victor, via 088-2800222 of 

victorrijneveld@huis73.nl. Of loop bij ons binnen en meld je bij de bar. 

Adres: Hinthamerstraat 74, Den Bosch. 

lees meer >  

  

 

 

Geheugenhuis start met activiteiten  

Ontmoeting, kunst en beweging hebben een positief effect op het 

geheugen. Daarom kan je vanaf 20 september bij het Geheugenhuis 

meedoen met diverse activiteiten zoals Beweeg je Blij, bewegen op 

muziek, het Meezingcafé, Kleur je dag of keramiek.  

Deelname is €5 per keer. Kaartjes zijn ook verkrijgbaar bij onze 

klantenservice. Voor vragen en informatie over het geheugen ben je 

vanaf 4 oktober welkom bij de inloop. Je vindt het Geheugenhuis bij 

Huis73 Den Bosch (Hinthamerstraat 72-74). 

lees meer >  
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Loket Amateurkunst  

Ben je individueel of binnen een gezelschap of vereniging actief in de 

amateurkunst? En kun je wel wat advies en ondersteuning gebruiken 

bij je bedrijfsvoering? Of wil je eens sparren met anderen? Dan ben je 

bij Huis73 aan het juiste adres!  

 

Huis73 is de plek waar vragen, initiatieven, ideeën, informatie van en 

voor amateurkunstenaars verzameld en beantwoord worden. Bij het 

Loket ben je iedere donderdag van 17.00 tot 18.00 uur welkom voor 

al je vragen op het gebied van bijvoorbeeld fondsenwerving, 

crowdfunding, vergunningen aanvragen en info over 

subsidiemogelijkheden. 

 

Online zijn we voortaan te vinden op www.huis73.nl/amateurkunst. 

Op Facebook kun je lid worden van de groep Huis73 Amateurkunst. 

Meer weten? Neem gerust contact op via amateurkunst@huis73.nl. 

lees meer >  

  

 

 

Digitaal Atelier  

Op vrijdag 3 september vierde Huis73 twee nieuwe innovatieve 

plekken en programma’s rondom Digital Crafts en innovatief 

makerschap. De feestelijke opening was een voorbode van wat je de 

komende jaren van het Digitaal Atelier en de Keramiekstudio kan 

verwachten. Huis73 biedt met deze twee nieuwe ruimtes bezoekers de 

mogelijkheid om zelf kennis te maken, te experimenteren en te 

ontwerpen met innovatieve apparatuur.  

 

Check hier het programma van het Digitaal Atelier. 

lees meer >  

  

 

 

Herfstfestival  

Van 23 t/m 31 oktober organiseert Huis73 het Herfstfestival. In alle 

bibliotheekvestigingen van gemeente ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel 

en Sint-Michielsgestel zijn er iedere dag leuke activiteiten voor 

kinderen van 0 tot 14 jaar. 

 

Van de Kennisbende met YouTubers @Furtjuh en @Gewoon Thomas, 

workshops Minecraft en Mad Science tot en met voorlezen. Kortom, 
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een week bomvol activiteiten en leesplezier! Klik hier voor alle data, 

tijden, locaties en kaartverkoop. 

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. 
    

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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