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Zomertijd bij Huis73
Wat zijn we blij om deze zomer voor iedereen de deuren open te
zetten! We laten je graag zien wat we allemaal in huis hebben. Maak
kennis met Zomertijd: de zonnigste workshops van de stad. Zomertijd
is er voor jong en oud. Bekijk het volledige aanbod, of schrijf je direct
in voor één van onderstaande workshops.
Boekenclub 15+
Aan alle leesfanaten en boekenwurmen: lees je regelmatig boeken én

vind je het leuk om daar met anderen over te praten? Dan zoeken we
jou! Ter voorbereiding lees je één boek. Welk boek dat voor de eerste
bijeenkomst zal zijn, hoor je via de mail. Tijdens de eerste
bijeenkomst kiezen we samen een titel voor de volgende keer.
26 juli | Huis73 | 16.00 - 17.30 uur | gratis
Gitaar bij het kampvuur - the basics
Wat is er leuker dan op een warme zomeravond rond een kampvuur
te zitten en dan je gitaar te kunnen pakken? Ook geschikt voor de
'absolute beginners'. Neem je wel zelf een gitaar mee?
27 juli | 19.00 - 21.00 uur | Huis73 Den Bosch | €20
lees meer >

Huis73 | Bossche cultuurhistorie vanaf 1268
Huis73 is een plek met een ongekende historie. Na samenvoeging van
bibliotheek en ‘Muzerije' omvat het een compleet bouwblok tussen de
Hinthamerstraat en de Binnendieze. In de loop der eeuwen hebben de
gebouwen verschillende bestemmingen gehad. Oude Mannen- en
Vrouwenhuis, bibliotheek, Refugiehuis, Bisschoppelijk Paleis,
Commandement, kazerne, rechtbank, lyceum, muziekschool, maar
het begon allemaal met het ‘Geefhuis’, ruim 700 jaar geleden...
lees meer >

Werken bij Huis73
Bibliotheekmedewerker op oproepbasis (gem. 6 uur p/w)
Huis73 is per direct op zoek naar een bibliotheekmedewerker voor de
diverse vestigingen. Als bibliotheekmedewerker ben je hét gezicht van
de bibliotheek. Je straalt passie en gedrevenheid uit. Bestaande en
nieuwe klanten weet jij te binden en te boeien middels jouw
innemende benadering. Bekijk de vacature
Medewerker horeca (24-36 uur p/w)
Voor Huis73 Eten & Drinken zijn wij opzoek naar een ervaren allround
Medewerker Horeca die blij wordt van veel afwisseling! Een fijne,
enthousiaste collega die een hart heeft voor kunst, cultuur en
maatschappelijk betrokken is. Bekijk de vacature

Oproepmedewerker horeca (voor een aantal uur per week)
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan voor een nader te
overleggen aantal uur op een mooie plek in hartje Den Bosch? Bekijk
dan snel deze vacature bij Huis73 Eten en Drinken! Bekijk de vacature
lees meer >

QR game | ik ga op vakantie en lees mee (7+)
Kom deze zomervakantie onze spiksplinternieuwe QR game spelen! Al
speurend door de bibliotheek ga je op jacht naar zoekgeraakte
zomerspullen. Zorg jij dat onze koffer, aan de hand van dilemma’s,
vragen en opdrachten weer gevuld wordt? Kom samen met je
vrienden, broertjes, zusjes, papa, mama of misschien wel met je opa
gamen.
Om de QR game 'ik ga op vakantie en lees mee' te spelen heb je een
smartphone of tablet nodig! Download thuis alvast de Bibendo app op
jouw device. Klik om naar de Google Play of App Store te gaan.
24 juli t/m 5 sept. | alle vestigingen | gratis
lees meer >

Studi073 | Friends Blind Date
Na de lange periode waarin iedereen veel thuis moest zijn, is dit je
kans om weer nieuwe mensen te leren kennen! Het werkt als een
blind date, maar dan zonder de romantiek. Alleen maar gezelligheid
en vriendschappen vormen!
27 juli | Huis73 | 19.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

Verhaal in het Park: Oefenen met de Nederlandse taal
Verhaal in het Park is een zomer - activiteit van het Taalhuis. In het
Taalhuis van Huis73 bieden we workshops en ontmoetingen voor
iedereen die beter Nederlands wil leren spreken, schrijven en
begrijpen. We gaan van 10.00 uur tot 11.30 samen in een park
dichtbij Huis73 verhalen uitwisselen. Het maakt niet uit hoe goed je al
Nederlands spreekt want het gaat erom te oefenen.
Wil je meedoen? Stuur een mail naar taalhuis@huis73.nl.

28 juli | Huis73 | 10.00 - 11.30 uur | gratis aanmelden via
taalhuis@huis73.nl
lees meer >

Studi073 & De Dobbelsteen | Bordspellenavond
Wil je een nieuw spel leren spelen of met andere liefhebbers een spel
spelen dat je al kent maar graag weer eens op tafel zet? Dat kan
vanavond bij Huis73 in samenwerking met De Dobbelsteen.
De Dobbelsteen neemt een paar toffe spellen mee zoals El Dorado en
Wingspan de wat strategische spellen en geeft daar uitleg over. Heb je
zelf nog een spel in de kast liggen die je graag wilt spelen of uitleg
over wilt neem die dan gerust mee! Kom je gezellig meedoen? Let the
games begin!
28 juli | Huis73 | 19.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

Voorlezen buiten de deur | Luister naar een zomers
verhaal
In de zomer lezen we de mooiste verhalen voor aan kinderen op de
leukste plekjes. Dat kan zijn in een park, restaurant of een
natuurspeelplaats. Kom jij ook luisteren? We lezen voor op locaties in
de buurt van al onze vestigingen. Kijk op de website voor data en
locaties!
Hele zomer | alle vestigingen | data en locaties | gratis
lees meer >

Voorleessessies 2+ | 4+ | 6+ op Theaterfestival Boulevard
Van vrijdag 6 tot en met zondag 22 augustus vinden Voorleessessies
plaats voor kinderen. Verschillende acteurs lezen van 13.30 - 13.50
uur voor uit spannende, grappige of troostrijke kinderboeken. Elke
dag is een andere leeftijdsgroep aan de beurt. De boeken sluiten
thematisch aan op de jeugdvoorstelling in het BLVRD Theater. Schuif
aan en luister lekker mee.

Kaarten zijn gratis en kun je vooraf bestellen via
www.festivalboulevard.nl. Het programma komt binnenkort online.
Dit programma is ontstaan in samenwerking met Boekhandel Adr.
Heinen en Huis73, die gezamenlijk de selectie hebben gemaakt en de
boeken beschikbaar hebben gesteld.
lees meer >

Huis73 wenst iedereen een fijne zomer
Blijf je thuis: kom dan gezellig bij ons langs. En ga je op vakantie:
neem ons dan mee! Wat jouw plan deze zomer ook is, blijf samen met
ons lezen leren, ontdekken en vooral genieten. Veel plezier deze
zomer!

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.
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