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Livestream | Toekomst van de cultuur  

De corona-storm woedt over de Bossche cultuurmakers, festivals en 

organisaties. Afgelast, uitgesteld, tot nader order gesloten, we missen 

jullie, tot snel! Grote én kleine organisaties maken ondanks alle steun, 

onzekere tijden door. En tegelijkertijd, te midden van al deze 

onzekerheid, roept alles en iedereen om een beeld van de toekomst. 

Hoe gaan we verder? Hoe zorgen we ervoor dat er nog iets overblijft 

van het perspectief van de Cultuurstad van het Zuiden? Met o.a. 

wethouder Cultuur, Mike van der Geld praten we over de toekomst 

van cultuur.  

 

Do. 11 maart | 20.00 uur | gratis link via website 

lees meer >  

  

 

 

Verhaaltjestijd 2+ ONLINE  

Elke woensdag- en vrijdagochtend lezen we aan onze kleine fans 

online voor via Zoom. Niet in de bibliotheek, maar rechtstreeks in 

jouw woonkamer! We maken er een online-feestje van met een mooi 

verhaaltje, leuke interactie en natuurlijk ook muziek! Doe je mee?  

 

elke woensdag & vrijdag | 10.15 - 10.45 uur | gratis via website 

lees meer >  
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Oeteldonkse Carnavals Quiz  

Baal jij er ook zo van dat carnaval dit jaar niet door kon gaan? Dan 

heeft Studi073 de oplossing! Meld je nu aan voor de Oeteldonkse 

Carnaval Quiz en kom samen met Studi073 toch nog even in de 

stemming. Doe je best, want we hebben een leuke prijs voor de 

winnaar. 

 

Vr. 19 februari | 19.00 uur | gratis | online 

lees meer >  

  

 

 

F*cking Corona  

Start je dag lekker en begin met deze ontspannen mindfulness 

training. Het vermindert (examen)stress, piekeren en faalangst. Ook is 

de kans minder groot dat sombere gevoelens of depressieve 

stemmingen je leven laten bepalen (en wie wordt er nou niet depri 

van Corona). 

Mindfulness versterkt je aandacht en focus zodat jij emotioneel meer 

in evenwicht bent. Het geeft je fijne tools om je leven te leven hoe jij 

dat wilt! Lekker toch voor een zaterdag ochtend? 

 

Za. 20 februari | 11.00 - 12.00 uur | gratis via website 

lees meer >  

  

 

 

Art United  

Na lang wikken en wegen hebben we de knoop doorgehakt: we gaan 

14 maart starten met de nieuwe editie van Art United. 

 

We willen een positief en creatief alternatief aanbieden voor jongeren 

in de stad om de verveling en eentonigheid van deze periode te 

doorbreken. We wachten niet of het misschien wel of niet kan, maar 

starten met een online programma vol Art, Music en Dance!Je kunt 

rekenen op veel energie, creativiteit, kunst, muziek en dans: een 

gezellige en levendige community van creatieve Bossche scholieren. 

Verwacht motiverende filmpjes, goede uitleg, uitdagende opdrachten 

en feedback van onze coaches. 

 

Zodra het mag gaan we meteen de repetitielokalen in zodat al het 

jonge talent uiteindelijk ook op een podium kan schitteren! 
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Mail voor vragen naar studi073@huis73.nl of bel/ app met 

projectleider Leonie: 06-80180509. Blijf op de hoogte van alle leuke 

activiteiten voor jongeren door Studi073 te volgen op Instagram en 

Facebook. 

lees meer >  

  

 

 

CoderDojo online 3D-party  

Feesten is niet zo makkelijk nu. Daarom gaan we een online feestje 

bouwen! We doen dit met Thinkercad, een programma waarin je 

waanzinnig leuke dingen kunt maken en deze kunt delen met je 

vrienden. Het is super gebruiksvriendelijk en samen gaan we de tofste 

dingen bouwen! Doe je mee? 

 

Za. 20 februari | 10.00 - 11.30 uur | gratis via website 

lees meer >  

  

 

 

Build your own Avatar  

In no-time leer je werken met het 3D-tekenprogramma Tinkercad om 

je eigen avatar te ontwerpen! Een avatar is een plaatje dat als 

persoonlijke afbeelding op het internet gebruikt wordt, bijvoorbeeld op 

Twitter of in chatprogramma's maar waarin je onherkenbaar bent. 

De avatar kun je helemaal persoonlijk maken. Je wordt hierbij 

geholpen door een team van experts. 

Build your own avatar is een samenwerking met Plaza Cultura, Move 

Vught, de Elsenburg en Jongerenwerk Vught.  

 

Za. 27 februari | online via Zoom | 14.00 uur | gratis via website 

lees meer >  

  

 

 

Online Engels voorlezen | English storytime  

Eén keer per maand op zaterdag wordt er bij Bibliotheek Rosmalen in 

het Engels voorgelezen en daar gaan we natuurlijk ONLINE mee door. 

Op zaterdag 27 februari worden de leukste engelstalige kinderboeken 

voorgelezen. Een mooie manier om spelenderwijs de Engelse 

taalontwikkeling van je kind te stimuleren.  

 

Za. 27 februari | 10.15 - 11.00 uur | gratis inloggen via website 

lees meer >  
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Hulp bij belastingaangifte  

De belastingaangifte is niet het leukste werk en veel mensen vinden 

het ingewikkeld om zelf digitaal de belastingaangifte te doen. Huis73 

gaat je daarom helpen!  

 

Bij Huis73 zijn er maatschappelijke dienstverleners die jou helpen bij 

het invullen van de belastingaangifte. Aanmelden gaat makkelijk. Van 

dinsdag t/m vrijdag kun je van 09.00 tot 14.30 uur bellen naar 073 – 

680 29 00 voor een afspraak. Voorwaarde is dat je in het bezit bent 

van een werkzame DigiD. 

 

Maart & april | Huis73, Hinthamerstraat 72 | op afspraak | gratis 
 

 

 

Alle kinderen toegang tot cultuureducatie met kwaliteit  

Onlangs maakte Kunstloc Brabant bekend dat er de komende vier jaar 

7,3 miljoen euro beschikbaar komt voor cultuureducatie in Brabant. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft deze rijksbijdrage toegekend 

voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit (CMK). Huis73 heeft samen met zes uitvoerende instanties in 

Brabant de aanvraag ingediend. 

 

Lees meer 

lees meer >  

  

 

 

Online cursussen voor bibliotheekleden  

Vind jij het leuk om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken? Als lid 

van de Bibliotheek kun je ruim 160 online cursussen volgen. Gratis, op 

een moment dat het jou uitkomt. 

 

Er zijn cursussen over persoonlijke effectiviteit, communicatie, 

gezondheid, positieve psychologie, talen, digitale vaardigheden en 

social media. Neem snel een kijkje op de website. 

lees meer > 
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Verkiezingskrant in gewone taal  

Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Daarom is er 

de Verkiezingskrant in gewone taal. 

 

Heldere informatie in eenvoudige taal 

Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Maar wat 

betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite 

hebben met lezen, schrijven of rekenen? Stemmen is extra lastig als 

je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op 

internet op te zoeken waar politieke partijen nu precies voor staan. Of 

om een stembiljet te begrijpen. Daarom is de Verkiezingskrant in 

gewone taal ontwikkeld. De krant heeft het Keurmerk Gewone Taal 

dat is toegekend door Stichting Makkelijk Lezen. Dit betekent dat de 

informatieve krant begrijpelijk is voor veel mensen. 

 

Wat staat er in de krant? 

Deze editie over de Tweede Kamerverkiezing gaat over: 

Wat doet de Tweede Kamer? 

Wie bestuurt Nederland? 

Op wie ga ik stemmen? 

Stemmen: hoe doe je dat? 

Stemmen: wat mag wel en wat mag niet? 

Ook vertellen Taalambassadeurs waarom zij wel of niet stemmen. 

 

Klik hier om de Verkiezingskrant in gewone taal te bekijken. 

lees meer >  

  

 

 

Samen solliciteren met Walk&Talk  

Vind je het ook lastig om focus te houden in je zoektocht? Om jezelf 

weer op te peppen na een teleurstelling? Om te beslissen wat voor de 

komende week de beste acties zijn om werk te vinden? Bij de online 

training Samen solliciteren met Walk&Talk staat jouw zoektocht 

centraal. Je vindt oefeningen, ideeën en praktische tips waar je 

meteen mee aan de slag kunt. Werk zoeken hoef je niet alleen te 

doen! Samen solliciteren met Walk&Talk wordt georganiseerd door De 

Levende Sollicitatiegids in samenwerking met bibliotheken in 

Nederland. Deelname is altijd kosteloos en vrijblijvend.  

Online training | gratis via website 

lees meer >  
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DVD collectie Huis73  

Wist je dat Huis73 een grote collectie DVD's heeft? Prachtige 

speelfilms en series die niet op netflix of hbo staan. Je kunt kiezen uit 

zowel nieuw aanbod als klassiekers. 

 

Wat dacht je van een mooie boekverfilming of documentaire? Tip: 

toets '*' in de zoekbalk op de website en klik in het menu aan de 

linkerkant op DVD's. Vervolgens kun je nog verder filteren op 

onderwerp, jaar etc.  

 

Duik direct in het DVD aanbod 

lees meer >  
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