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lees meer >  
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muzieklessen en 

workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Vanaf september weer volledig open!  

Vanaf woensdag 1 september staan onze deuren weer open tijdens de 

vertrouwde openingstijden:  

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur 

Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur 
 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
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=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e


 

Week van Lezen en Schrijven  

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met 

bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Noordoost-Brabant 

gaat het om 10% van de volwassenen. Moeite hebben met lezen en 

schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder 

zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde 

mensen. Van maandag 6 tot en met zondag 12 september staat 

Huis73 daarom in het teken van de Week van Lezen en Schrijven.  

 

Activiteiten 

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven kun je je aanmelden voor 

activiteiten waarmee je je (online) basisvaardigheden verbetert. Zo 

kun je bijvoorbeeld beter Nederlands leren spreken in het Taalhuis, 

meedoen met de workshop cv schrijven, gedichten schrijven, beter 

leren werken met de computer tijdens de cursus Klik&Tik en kun je je 

aanmelden voor de Beter Spreken Groep. 

 

Kijk voor het hele programma op de website.  

 

Kijk voor alle activiteiten in Den Bosch 

Kijk voor alle activiteiten in Vught 

Kijk voor alle activiteiten in Berlicum 

Kijk voor alle activiteiten in Sint-Michielsgestel 

Kijk voor alle activiteiten in Boxtel 

Kijk voor alle activiteiten in de Taalpunten 

lees meer >  

  

 

 

Start Geheugenhuis  

Herken je dat? Als je wat ouder wordt laat je geheugen je soms in de 

steek. Vanaf 20 september start bij Huis73 het Geheugenhuis. Een 

plek voor ontmoeting, informatie en activiteiten voor mensen met 

vragen over het geheugen of die willen werken aan een fit geheugen.  

Loop eens binnen, haal informatie of meld je aan voor activiteiten als 

dans, zang, tekenen en keramiek. Want bewegen en dingen doen die 

je leuk vindt, zijn goed voor je geheugen. In het Geheugenhuis 

werken Huis73, Farent en Tao of Care samen. Het wordt officieel 

geopend op 6 oktober door dr. Paul Dautzenberg, geriater bij het JBZ. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6d0d92a90ad6b4dff2e5d016573a8ca6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=365239ae3c5b76002e12fe9b855ad61a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=c1e1d9d6efdc8da0d72929ae479e2fd0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=edba069e2fb54b9cffe2fac00022d328
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=64cb8458a33b44bfb7abdaa6027b8bc5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=7d63a0ca36ada127340cb6dcc3a63186
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6d0d92a90ad6b4dff2e5d016573a8ca6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=c637b0b210d116784af67559374d8e1f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=1180e44191d5ff51eb697a11514de6f7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=69c570e397a3496b60f3dbfc5b134d62
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=decf26a9916233060c0e1dd50ed5a751
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=a078697fb1cab72b143e5d0fcfb50e3f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6ca56610d70f702b509c882806308d64
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6d0d92a90ad6b4dff2e5d016573a8ca6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=1353975f00e7515d91cdffe90366a9e8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=dc364cfa53db7019b3400790d3bd1b04
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=1353975f00e7515d91cdffe90366a9e8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6d0d92a90ad6b4dff2e5d016573a8ca6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=1353975f00e7515d91cdffe90366a9e8


 

Ontdek nieuwe auteurs tijdens de BoekProeverij  

Elke week komen er nieuwe titels uit en zijn er startende auteurs die 

de wereld gaan veroveren met de mooiste verhalen. Tijdens de 

BoekProeverij vertellen onze Verhalencoaches het laatste nieuws uit 

boekenland en helpen ze je met jouw zoektocht naar je volgende 

boek. Kom langs en ontdek een nieuwe wereld! 

 

7 & 8 september | verschillende vestigingen & tijden | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Zin op Zondag met Herman Koch en Vrouwkje Tuinman  

Literaire talkshow met Marja Käss als interviewer waarin auteurs 

voorgesteld worden aan het publiek. Met in deze editie Vrouwkje 

Tuinman en Herman Koch. 

 

Herman Koch vertelt over 'Een film met Sophia'. Deze spannende 

roman verhaalt over de vaderlijke liefde voor een jonge actrice, de 

verdorven filmwereld en de kunst van het thuisblijven.  

 

Vrouwkje Tuinman is de auteur van het 3e Brabants Boek Present dat 

verschijnt onder de titel 'Tijdelijk verblijf'. De Bossche schrijfster 

treedt daarmee in de voetsporen van Jeroen Thijssen en Henk van 

Straten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en literair 

productiehuis Tilt bouwen met dit geschenk door aan een literaire 

traditie in de provincie. 

 

Zondag 12 september | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 17.00 uur | 

€12,50  

lees meer >  

  

 

 

PRAAT | De Talkshow van Bibliotheek Boxtel  

Bibliotheek Boxtel start samen met Brabants Centrum de Talkshow 

PRAAT. Met PRAAT brengen we grote landelijke thema's terug naar 

het lokale Boxtelse niveau.In deze eerste editie van PRAAT spreken 

we over de functie die kunst en cultuur kan en moet hebben in het 

‘goede leven’ in Boxtel 

 

We gaan in gesprek met o.a. expert Merlijn Twaalfhoven, Boxtelse 

bewoners, cultuurmakers, kunstenaars, initiatiefnemers en politiek 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=9ea628d2b2fddce43c59e8cffc8d5e4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=9ea628d2b2fddce43c59e8cffc8d5e4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=da9b5ecc186644d01da474084de2ea0f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=dfe511123a9a4648834521bfc436a4ca
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=da9b5ecc186644d01da474084de2ea0f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=69d51fd511670e774e517ab1d71cea47
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=9ea628d2b2fddce43c59e8cffc8d5e4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=da9b5ecc186644d01da474084de2ea0f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=69d51fd511670e774e517ab1d71cea47


over de rol die kunst en cultuur speelt in ons dagelijkse leven en hoe 

dit kan bijdragen aan de toekomst van Boxtel. Daarin kijken we ook 

hoe er verbinding gemaakt kan worden met andere wezenlijke zaken 

zoals bijvoorbeeld natuur en het sociale domein.  

 

zaterdag 18 september | Podium Boxtel | 10.30 - 12.00 uur | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Roman Krznaric trapt eerste editie Shift Talks af in Sint-
Jan  

Internationale spreker, denker en schrijver Roman Krznaric is te gast 

tijdens de eerste editie van Shift Talks - een nieuw, meerdaags event 

van Huis73. Op woensdag 17 november geeft hij in de Sint-Jan van ’s-

Hertogenbosch een lezing over de ideeën in zijn veelvuldig vertaalde 

boek: De Goede Voorouder: langetermijndenken voor een 

kortetermijn wereld. 

 

Shift Talks 

Shift Talks is een meerdaags event van Huis73. Jaarlijks nodigt Shift 

Talks een dwarse denker van internationale allure uit die de wereld de 

weg wijst in een urgent vraagstuk. In de dagen daarna pakken 

schrijvers, denkers of politici uit heel Nederland de handschoen op. Ze 

reageren in diverse talks en discussies op de ideeën van de hoofdgast. 

 

Zet 17 november in je agenda want hier wil je bij zijn! Meer informatie 

en kaartverkoop volgt snel. 

lees meer >  

  

 

 

Cultuurweek DePetrus  

Van 11 tot en met 19 september 2021 vindt de allereerste 

Cultuurweek van Cromvoirt, Helvoirt en Vught plaats. Met dit initiatief 

van Plaza Cultura, de Speeldoos, Huis73 en vele andere 

cultuurpartners vieren we de opening van het culturele seizoen, 

(hopelijk) het einde van de coronacrisis én het samengaan van de drie 

kernen. Drie redenen voor een cultureel feestje.  

 

De Cultuurweek wordt gestart met de Open Dag in DePetrus. Op 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=69d51fd511670e774e517ab1d71cea47
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=69d51fd511670e774e517ab1d71cea47
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6732d9b60ec0de8a703a326b8a9ced07
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6732d9b60ec0de8a703a326b8a9ced07
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6732d9b60ec0de8a703a326b8a9ced07
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=bcfaa88026b79e8c62d10c2fe526981d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=6732d9b60ec0de8a703a326b8a9ced07
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=bcfaa88026b79e8c62d10c2fe526981d


zaterdag 11 september laten alle gebruikers samen zien wat er te 

beleven is en wat het nieuwe seizoen te bieden heeft. Tijdens de 

Cultuurweek kun je bij Bibliotheek Vught terecht voor verschillende 

activiteiten, waaronder Uitvinderslab 

en Code Tape 

 

Bekijk het hele programma op de website. 

lees meer >  

  

 

 

Ontdek je talent bij Huis73  

Droom jij van een glansrol in het theater? Of is het eindelijk tijd om je 

zangkunsten verder te brengen dan de badkamermuren? In 

september start het cursusseizoen bij Huis73 weer. Van fotobewerking 

tot zang- en muziekles, van theater tot hiphop. Ontdek je talent en 

schrijf je in!  

 

 

 

Een huis vol muziek  

Leren, luisteren, spelen, begrijpen, beleven: Huis73 heeft ook 

muzikaal heel veel te bieden! Of je nu komt voor een eerste 

kennismaking, of juist op zoek bent naar verdieping, onze docenten 

kunnen je alle in's & outs’s op muziekgebied laten zien en horen. 

Benieuwd wie onze docenten zijn? We stellen ze graag aan je voor! 

Klik hier 

lees meer >  

  

 

 

Rondje Brabant Presenteert | Teun van de Keuken  

Elke maand nodigt één van de Brabantse Bibliotheken een 

interessante spreker uit. Een spreker die gespecialiseerd is in een 

actueel onderwerp dat naadloos aansluit op onze snel veranderende 

samenleving. Dit keer is Teun van de Keuken te gast bij Bibliotheek 

Eindhoven. 

Al jaren is Teun van de Keuken één van de gezichten van 

Keuringsdienst van Waarde (KRO) dat inzicht probeert te geven in de 

wondere wereld achter ons voedsel. Daarnaast is hij auteur van drie 

boeken: van een roman over de schrijnende ongelijkheid in de 

maatschappij eind jaren zeventig tot ‘De Supermarkt Survivalgids’: 

keuzes maken in de supermarkt waar veel misleidingen op de loer 

liggen. 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=2bf126eb5a5c8f395744073cbd7795ba
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=bcfaa88026b79e8c62d10c2fe526981d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=bcfaa88026b79e8c62d10c2fe526981d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=7234c8ebe02b70cc3dc5c9f660aa6c26
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=1e6665d985ffe38ef3372d50bc9b5299
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=4f7d6bfc4070ffb3fea404b2af08b633
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=2f55f097b5c0c6f800d597f137749532
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=948d0f04f29c4132f66806ae6dece044
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=ce739009c21846fffec5292676ffdc17
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=acf267bda2676b3e923a52d05d59691b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=acf267bda2676b3e923a52d05d59691b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=da3a96ef9e6c702012e92a92faf5114e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=acf267bda2676b3e923a52d05d59691b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=da3a96ef9e6c702012e92a92faf5114e


 

Rondje Brabant Presenteert is een samenwerking tussen de Brabantse 

Bibliotheken Breda, De Kempen, Huis73, Dommeldal, Eindhoven, 

Helmond-Peel, Heusden, Midden-Brabant, Veldhoven & Cubiss. 

 

woensdag 15 september | Bibliotheek Eindhoven | 20.00 -21.30 uur | 

entree €12,50, livestream €7,50 

lees meer >  

  

 

 

Wortelen in de NAzomer  

Tijdens Festival Bockesprongen Boxtel brengt Bibliotheek Boxtel een 

warm bad voor al je zintuigen. BLAUW GRAS creëert een rustgevend 

programma voor families. Laat je meenemen door het seizoen. Kom 

spelen, maken en verwonderen. Laad jezelf op in een groene 

omgeving vol warmte en speelsheid. Alles staat in het teken van tijd 

nemen voor elkaar, creativiteit, natuur en bewust bezig zijn. Wortel je 

mee? Gratis tickets zijn verkrijgbaar bij de infostand op de markt in 

Boxtel op de dag zelf. 

 

19 september | Bibliotheek Boxtel | 13:30u en 16:00u | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Studi073 | Kick- Off  

De zomer is voorbij en we gaan weer met frisse energie aan de slag! 

We beginnen met een Kick-Off op 13 september. Tijdens de Kick-Off 

leren we elkaar kennen, leggen we uit hoe we samenwerken en wat je 

allemaal kunt doen bij Studi073. Daarna gaan we gezellig een drankje 

doen!  

 

Wat is studi073? 

Studi073 draait volledig op jullie ervaring, enthousiasme en energie. 

Samen met de crewcoach vormen jullie de Studi073 Crew. Jullie 

bepalen samen wat voor culturele activiteiten en evenementen er 

bedacht en georganiseerd gaan worden. Alles is mogelijk! 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=da3a96ef9e6c702012e92a92faf5114e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=da3a96ef9e6c702012e92a92faf5114e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=32fcd14de0f5b49330ed7f0350319010
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=32fcd14de0f5b49330ed7f0350319010
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=767d62708a02d2a7caa1bf233e37f6ae
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=767d62708a02d2a7caa1bf233e37f6ae
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=767d62708a02d2a7caa1bf233e37f6ae
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=32fcd14de0f5b49330ed7f0350319010
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=f9e9c33d11b90657c2ba7928f4092957&li=767d62708a02d2a7caa1bf233e37f6ae


 

Leesclub gezocht  

Heeft jouw leesclub ruimte voor nieuwe leden? Regelmatig melden 

zich bij ons mensen die graag willen deelnemen aan een leesclub. Heb 

je plek, laat het ons weten! Dan brengen we jullie met elkaar in 

contact. Stuur een mail naar info@huis73.nl 
 

 

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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