
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 18 maart 
  

  

 

Reserveer een studieplek of muziekstudio  

Scholieren en studenten tot 27 jaar kunnen niet alleen weer komen 

studeren bij Huis73, het is nu ook mogelijk om een muziekstudio te 

reserveren!  

 

Vanaf maandag 15 maart kunnen studenten voor het beoefenen van 

muziek gratis gebruik maken van één van onze studio's. Per studio is 

één persoon toegestaan envooraf reserveren is verplicht. Uiteraard 

volgen we de landelijke richtlijnen. Klik hier voor de spelregels en om 

te reserveren. 

 

Ook in Vught kunnen jongeren t/m 18 jaar weer komen studeren, 

daar werkt Huis73 samen met Theater de Speeldoos, Jeugd- en 

jongerencentrum Elzenburg en Welzijn Vught. Reserveer je studieplek 

telefonisch via 073-656 55 88 of stuur een DM via Instagram naar 

@Theater_de_speeldoos_vught  

 

Foto: Angeline Swinkels 

lees meer >  
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Huis73 is ook een Campus073 locatie  

Campus is een plek om je huiswerk te maken of te leren voor 

bijvoorbeeld het theorie-examen voor je bromfiets of werken aan een 

profielwerkstuk. Maar er is ook ruimte voor een goed gesprek, een 

potje schaken, spelletje spelen, iets creatiefs doen met andere 

jongeren of met de begeleiders. De begeleiders van Campus073 

geven géén bijles. Ze hebben niet alle wijsheid in pacht, maar zijn 

meer dan bereid om iets samen met de jongere uit te zoeken als ze 

het zelf ook niet weten. 

 

Campus073 is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar die binnen de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch wonen of naar school gaan. 

 

Aanmelden 

lees meer >  

  

 

 

Huis73 heeft het in huis!  

Wil je jezelf blijven ontwikkelen dan ben je bij Huis73 aan het goede 

adres. Wij zijn een cultuur-educatief platform voor kennis en 

talentontwikkeling. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, 

creativiteit en burgerschap. Huis73 is daarom bij uitstek de plek om 

iets nieuws te leren. 

 

Vind jij het leuk om met je handen te werken? Kies dan voor een 

workshop Keramiek. Met klei kun je oneindig veel maken. Docent Olga 

Pullens vertelt je wat je kunt verwachten. Bekijk het filmpje. 

 

Wil je weten wat je nog meer bij ons kunt doen? Check de website 

want Huis73 heeft het in huis! 

lees meer >  

  

 

 

Boeken op recept met de Culturele Apotheker  

Literatuur kan – net als theater, muziek en beeldende kunst dat 

kunnen – ontspanning, inspiratie of stof tot nadenken bieden. In 

sommige romans kun je schuilen, om andere kun je lachen en soms 

verandert de manier waarop je naar de wereld kijkt door een gedicht, 

songtekst of boek.  

 

Ook kan literatuur je helpen bij alledaagse vragen en kwalen. Neem 
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bijvoorbeeld keuzestress, of liefdesverdriet, of sociale-media moeheid, 

of onvervulde verlangens. Boeken kunnen je een spiegel voorhouden, 

je inspireren om het anders te doen, troosten dat je niet de enige bent 

of je laten grinniken om o zo herkenbare menselijke misère. 

 

De Culturele Apotheek verstrekt geen poedertjes, maar wel dikke 

pillen. Geen zalfjes, maar wel verzachtend leesvoer. Geen pleisters, 

maar wel proza en poëzie die de schaafwonden van het leven helpen 

helen. Kortom: met veel plezier en overtuiging zetten zij literatuur in 

als medicijn om alledaags levensleed te verlichten of na te kunnen 

denken over prangende vragen. Daartoe biedt de Culturele Apotheek 

een heel scala aan literaire activiteiten die gegarandeerd origineel, 

heilzaam en proefdiervrij zijn.  

 

Neem een kijkje. 

lees meer >  

  

 

 

Actiefindenbosch bij Omroep Brabant  

Op donderdag 11 maart werd Janne van Wijnen (beleidsmedewerker 

Cultuur bij de Gemeente 's-Hertogenbosch) door Omroep Brabant 

geïnterviewd over Actiefindenbosch. 

 

Actiefindenbosch is hét platform waar iedereen van 0-100 jaar 

laagdrempelig kennis kan maken met sportieve en culturele 

activiteiten. Met meer dan 700 activiteiten van bijna 160 aanbieders is 

er keuze voor iedereen. Schrijf je nu in via www.actiefindenbosch.nl! 

 

Klik hier om het interview te beluisteren. 

lees meer >  

  

 

 

Filmvertoning CODED BIAS  

Op zondag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme, hosten 

RADAR, Farent, RUW & het Digitaal Atelier van Huis73 de film CODED 

BIAS (trailer). Steeds meer apparaten en systemen worden 

aangestuurd door algoritmes en ook overheden gebruiken steeds 

vaker artificiële intelligentie bij het uitvoeren van beleid. In Coded 

Bias worden mensen geportretteerd die aan den lijve vooringenomen 

technologie hebben ervaren. Het toont het verhaal van sterke 

vrouwen die alarm slaan over de bedreigingen van kunstmatige 
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intelligentie voor de samenleving. Centraal staat het verhaal van Joy 

Buolamwini, onderzoeker aan MIT, die ontdekte dat veel 

gezichtsherkenning-technologie niet reageert op haar huidskleur.  

 

Deze film is op zondag 21 maart gedurende de hele dag gratis te 

bekijken. Na het bestellen van een ticket ontvang je de kijkgegevens 

per mail! 

 

Zondag 21 maart | gratis | ontvang kijkgegevens per mail 

lees meer >  

  

 

 

Webinar Privacy en Veiligheid  

SeniorWeb Nederland heeft de maand maart uitgeroepen tot 

themamaand ‘Online Privacy en Veiligheid en dat is natuurlijk niet 

voor niets. Ook Senioren bewegen zich tijdens corona meer dan ooit 

intensief op de digitale snelweg. En dat is en blijft heel plezierig en 

nodig om sociale kontakten op peil te houden. Helaas zijn er ook 

mensen die minder goede bedoelingen hebben op internet en misbruik 

maken van vertrouwen. Internetcriminelen verzinnen steeds weer 

nieuwe trucs om gebruikers om de tuin te leiden. Om nare ervaringen 

te voorkomen is het bijhouden van de digitale vaardigheid onmisbaar. 

SeniorWeb Rosmalen organiseert daarom op woensdag 24 & 

woensdag 28 maart van 14.00 tot 15.00 uur een Webinar over Privacy 

en Veiligheid.  

 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar 

info@seniorwebrosmalen.nl, deelname is gratis. Ook kun je je 

opgeven door het aanmeldformulier op de website 

www.seniorwebrosmalen.nl in te vullen. Enkele dagen tevoren krijg je 

dan een mailtje met een link die je alleen maar aan hoeft te klikken 

vlak voor de bijeenkomst.  

 

Woensdag 21 maart | online | 14.00 - 15.00 uur | aanmelden 

Woensdag 28 maart | online | 14.00 - 15.00 uur | aanmelden 

lees meer >  
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Lancering Digitaal Atelier  

Op zaterdag 27 maart lanceren we het Digitaal Atelier van Huis73! 

Een plek waar je kunt kennismaken, experimenteren en ontwerpen 

met nieuwe technologie. Verwacht een inspirerend programma met 

gasten, veel info en een leuke korte workshop! De lancering is van 

10.00 – 10.45 uur via livestream te volgen op het YouTube-kanaal en 

de Facebookpagina van Huis73.  

 

Zaterdag 27 maart | 10.00 - 10.45 uur | online | gratis 

lees meer >  

  

 

 

FamilieAtelier: PinholeCamera  

Maak met behulp van een chips bus en een frisdrankblikje je eigen 

fototoestel. Vervolgens ga je op zoek naar iets waar je een foto van 

wilt maken. En ten slotte wordt deze foto ontwikkeld in een heuse 

pop-up doka (donkere kamer). Coronaproof programma!  

 

28 maart in Vught | 18 april in Den Bosch | 15 mei in Rosmalen 

 

Het FamilieAtelier is een programma van het Digitaal Atelier. Check 

hier de agenda voor meer activiteiten.  

lees meer >  

  

 

 

Workshop: Bouw een molen in Minecraft (9 -12 jaar)  

In deze workshop ga je de molen in Rosmalen nabouwen. We starten 

met een leuke rondleiding bij de molen in Rosmalen. Onder 

begeleiding van een ervaren gids krijg je van alles te zien en te horen 

over de geschiedenis van deze bijzondere plek. Trek kleding aan die 

vies mag worden en neem een smartphone of tekenboekje mee zodat 

je het goed in je geheugen op kan slaan. 

 

De tweede en derde bijeenkomst gaan we de molen, onder 

professionele begeleiding, nabouwen in Minecraft! Het is belangrijk dat 

je kennis hebt van Minecraft. Het is ook fijn als je dit programma al op 

je computer hebt staan. Je computer heb je pas nodig bij de tweede 

en derde bijeenkomst. Heb je geen eigen device? Geen zorgen, stuur 

een mailtje naar elskehelmich@huis73.nl 

 

Deze workshop bestaat uit drie bijeenkomsten 
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- Woensdag14 april van 15.00 tot 16.00 uur  

- Woensdag 21 april 15.00 - 16.30 uur.  

- Woensdag 28 april van 15.00 - 16.30 uur. 

 

 

Start wo. 14 april | 15.00 -16.00 uur | 9 - 12 jaar | €10,- 

lees meer >  

  

 

 

Jessica Durlacher en Jan Brokken te gast bij Zin op 
Zondag  

Op zondag 18 april presenteren Huis73 en Boekhandel Adr. Heinen 

weer een nieuwe Zin op Zondag; de literaire talkshow met 

aanstormend literair talent én bekende schrijvers, gepresenteerd door 

Marja Käss. Deze keer zijn niemand minder dan Jessica Durlacher (De 

Stem) en Jan Brokken (De tuinen van Buitenzorg) te gast. 

 

De talkshow is te volgen via een livestream en kaartjes kosten slechts 

€ 5,-. Als de coronamaatregelen het tegen die tijd toelaten, dan is er 

ook publiek welkom bij de talkshow en met jouw livestream-ticket heb 

je voorrang op de kaartverkoop van de live-tickets. Meer info en 

livestream-tickets via huis73.nl  

 

18 april | 15.00 - 17.00 uur | €5,- 

lees meer >  

  

 

 

Babybieb online  

De babybieb is terug van weggeweest, niet in de bibliotheek, maar 

online! De Babybieb is er voor baby's vanaf ca. 4 maanden oud, tot 

het moment dat ze zelfstandig kunnen lopen. Elke maandag en 

donderdag gaan we gaan we in een rustig tempo aan de slag met 

allerlei materialen, liedjes en natuurlijk boekjes. Een gezellig moment 

voor jou en je baby, de mooiste babyboekjes en leuke activiteiten. Na 

afloop is er nog gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. 

 

Maandag en donderdag | 11.00 - 11.30 uur | online | gratis 

 

Gratis lidmaatschap tot 18 jaar 

Wist je dat tot 18 jaar een lidmaatschap bij de bibliotheek gratis is? 

Kinderen onder de 2 jaar ontvangen bij hun inschrijving een koffertje 
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met 2 gratis boekjes cadeau. Ondanks dat we nu gesloten zijn, is het 

gewoon mogelijk om jouw kindje in te schrijven. Als je dan vervolgens 

een tijdslot reserveert op onze website, zorgen wij dat er een pakketje 

klaarstaat met daarin het koffertje, de biebpas en een paar 

babyboekjes die je dan meteen kan lenen.  

 

• Schrijf online je kindje in 

• Reserveer een tijdslot bij de bibliotheek bij jou in de buurt om je 

koffer op te halen. 

lees meer >  

     

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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