
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 | 2 juni 
  

  

 

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Cursussen, 
muzieklessen en 

workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Verhaaltjestijd 2+ in Arabisch  

Vind je het leuk om je kind iets van jouw eigen taal mee te geven? 

Kom dan luisteren naar Sosan. Zij leest het verhaal Coco kan het! in 

het Arabisch voor. Daarna gaan we samen liedjes zingen, tekenen én 

de naam van Coco in het Arabisch schrijven. 

 

za. 4 juni | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 14.30 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=9718d23171d3735a7f3b72a62a2c2e74
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=9718d23171d3735a7f3b72a62a2c2e74
https://twitter.com/huis73
https://www.facebook.com/Huis73.nl
http://www.youtube.com/channel/UCFC_IPqTvZriRgRhrLsZldQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/huis73.nl/
https://www.linkedin.com/company/huis73
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=9718d23171d3735a7f3b72a62a2c2e74


 

Tekenen met Scratch  

Scratch is een programmeertaal speciaal voor kinderen. Door de 

speciale programmablokjes te verslepen kun je leuke spelletjes en 

mooie tekeningen maken. Programmeer je mee? 

 

wo. 8 juni | Bibliotheek Berlicum | 14.30 - 16.30 uur | €2,50 

lees meer >  

  

 

 

BoekProeverij Thriller editie  

Op zoek naar nieuwe spannende boeken en series? Kom dan boeken 

proeven en doe nieuwe leesinspiratie op! Op de vooravond van de 

bekendmaking van de Gouden Strop (de literatuurprijs voor de beste 

Nederlandstalige spannende roman) en de Hebban Thrillerprijs 

vertellen we je over onlangs verschenen en bijzondere thrillers. 

 

wo. 8 juni | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 19.30 -20.30 uur | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

PRAAT! | Over geld praten we niet  

In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen zorgen over geld, 

omdat ze niet of nauwelijks rond kunnen komen. In rap tempo wordt 

het erger. De Inflatie in Nederland is torenhoog en alles wordt almaar 

duurder. Wat als je energierekening zo hoog wordt dat je aan het 

einde van het jaar ineens duizenden euro’s bij moet betalen? 

 

Tijdens PRAAT: Over geld praten we niet gaan we dieper in op dit 

thema. Hoe staat het er in onze gemeente voor? Wat doen we op dit 

moment in onze gemeente om mensen in nood te helpen? Wat kan er 

beter? 

 

do. 9 juni | Het Goed Boxtel | 20.00 uur | gratis aanmelden via 

website 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=d8d068f810556d6a956d3bb65f9a1c57
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=d8d068f810556d6a956d3bb65f9a1c57
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=a757b72872a0fd9dc3d9c3e3f10b7ec6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=a757b72872a0fd9dc3d9c3e3f10b7ec6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=1e83d60410369313265db5dbfb59c8d0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=1e83d60410369313265db5dbfb59c8d0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=d8d068f810556d6a956d3bb65f9a1c57
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=a757b72872a0fd9dc3d9c3e3f10b7ec6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=1e83d60410369313265db5dbfb59c8d0


 

Verse Algoritmes | Wat weet het internet van jou?  

Deze avond kun je op het Ds. Pierson College onderzoeken wat het 

internet van je weet en hoe je je algoritmes vers en origineel kunt 

houden. Met mediakunstenaar Dries DePoorter, grafisch journalist 

Rogier Klomp en samen met jou gaan we op onderzoek en in gesprek! 

 

di. 14 juni | Ds. Pierson College | 19.30 - 21.45 u | gratis, aanmelden 

lees meer >  

  

 

 

Expositie | Gaat dat zien!  

Van woensdag 15 juni t/m maandag 18 juli exposeren leerlingen van 

Mytylschool Gabriel, Schakelklas Bossche vakschool (ISK), Sint-

Janslyceum en het Pierson college zelfgemaakte prenten bij Huis73. 

Het werk bestaat uit etsen en zeefdrukken die zij gedurende de 

afgelopen maanden bij het Grafisch Atelier in Den Bosch hebben 

gemaakt voor het onderwijsproject Zien! 

 

15 juni t/m 18 juli | Huis73 Den Bosch | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Balletvoorstelling 'Belle en het Beest'  

Op zaterdag 18 juni 2022 voeren 160 dansers van onze huisgenoot 

Balletschool Liesbeth Hagenaar, de Balletvoorstelling ‘Belle en het 

Beest’ uit in het Parktheater te Eindhoven. Dansers van de locatie ’s-

Hertogenbosch en Eindhoven (in de leeftijd van 4 tot 79 jaar) 

schitteren – nadat de voorstelling twee keer werd uitgesteld vanwege 

corona – eindelijk weer op het toneel. 

 

za. 18 juni | Parktheater Eindhoven | 16.00 – 18.15 uur | €20,- 

lees meer >  

  

 

 

In gesprek met Michel Krielaars  

Op uitnodiging van boekhandel de Omslag en Huis73 is op maandag 

20 juni Michel Krielaars te gast in PERRON-3. Hij gaat in gesprek met 

het publiek over zijn nieuw verschenen boek Oorlog met Rusland. 

Michel Krielaars is bekend als Chef Boeken van het NRC Handelsblad 

en als oud-Rusland correspondent. Voor zijn werk in Rusland maakte 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=9f2c0c918ddbf920d716c7f0eb054d0b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=9f2c0c918ddbf920d716c7f0eb054d0b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=865602ff963758fe0f1a12e17515826d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=865602ff963758fe0f1a12e17515826d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=906b69ebba8fab219ff6771cbf8e81d1
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=906b69ebba8fab219ff6771cbf8e81d1
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=c3e34f6ce652ee1128fd6689a74e2e85
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=9f2c0c918ddbf920d716c7f0eb054d0b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=865602ff963758fe0f1a12e17515826d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=906b69ebba8fab219ff6771cbf8e81d1
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=5bc3807b3747397ad140df3960245cf0&li=c3e34f6ce652ee1128fd6689a74e2e85


hij veel reizen door Rusland. 

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

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 >  

  

 

 

Minecraft Mini Hackathon 8+  

Tijdens de Hackathon gaan we onder begeleiding van zeer ervaren 

Minecraft spelers onze ideale droomwereld bouwen. Hoe ver reikt 

jouw creativiteit? Aan het einde van de Hackathon presenteren we 

onze werelden aan elkaar.  

 

zo. 26 juni | Bibliotheek Vught | 15.00 - 17.00 | €2,50 

lees meer >  

  

 

 

Jazz Dansante met muziek van Royal Buckets Jazz  

Op zaterdag 4 juni kunnen bij Huis73 de voetjes van de vloer! In 

samenwerking met Jazz in Duketown organiseren we in de Hofzaal 

namelijk een heuse Jazz Dansante. De band Royal Buckets Jazz 

brengt sfeer en gezelligheid en speelt muziek om lekker op te dansen. 

 

za. 4 juni | Huis73 Den Bosch | 14.00 – 17.00 uur | gratis 

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. 
    

. 
 

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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