
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 | 24 maart 
  

  

 

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Cursussen, 
muzieklessen en 

workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Hulp bij belastingaangifte  

Heb je jouw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting al ingediend? Nog 

niet? Dan is dit je reminder! Vanuit Huis73 organiseren we in maart en 

april diverse spreekuren. In Den Bosch en Vught is het op afspraak, in 

Boxtel kun je op 5 en 14 april terecht. Alle info is te vinden op 

huis73.nl/belastingaangifte 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ef81fb1fc7559c5ecebe7357e75e6a7d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=407fc30c891b5aa09f57545ab1031631
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ef81fb1fc7559c5ecebe7357e75e6a7d
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=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ef81fb1fc7559c5ecebe7357e75e6a7d


 

Workshop voor trompettisten met Eric Vloeimans  

Ben jij/ken jij een amateurtrompettist uit de regio Den Bosch? Lees 

dan snel verder! Op zaterdag 26 maart is Eric Vloeimans te gast bij 

Huis73 en geeft hij een inspirerende gratis workshop aan 

trompettisten van alle leeftijden en alle niveau's. Je gaat aan de slag 

met je instrument, speelt samen een paar mooie stukken en je krijgt 

tips & tricks van de grootmeester zelf.  

 

zaterdag 26 maart | Huis73 Den Bosch | 13.00 - 15.30 uur | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Mad Science | Werken met warmte (6-8jr.)  

Lekker warm, ijskoud, gloeiend heet; je meet de temperatuur met een 

thermometer. Maar waarom stijgt de vloeistof in de thermometer als 

de warmte toeneemt en hoe gedragen moleculen zich? Ga aan de slag 

met waanzinnig leuke experimenten samen met onze Mad Science 

docent! 

 

zaterdag 26 maart | Bibliotheek Rosmalen | 14.00 -15.00 uur | €2,50 

(biebleden) €5,- (niet-leden) 

lees meer >  

  

 

 

Werken bij Huis73  

Leesconsulent (tijdelijk, 6 maanden) 

Vanuit Huis73 werk je op De Bibliotheek op school. Je werkt op 

scholen, de kinderopvang en de peuterarrangementen. Je ondersteunt 

de directie, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers bij 

de uitvoering van het lees- en taalbeleid door activiteiten te faciliteren, 

te initiëren en in gezamenlijkheid uit te voeren. 

 

Floormanager (36 uur p/w) 

De floormanager bij Huis73 is het visitekaartje en eerste 

aanspreekpunt voor collega’s, bezoekers en klanten. Je managet 

dagelijks de werkafspraken die worden uitgevoerd door de 

medewerkers in de horeca en facilitair. Je bent de vakinhoudelijke spin 

in het web en vraagbaak voor je collega's. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=55d82218fe7e3bc56c8295204a7d23b9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=55d82218fe7e3bc56c8295204a7d23b9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=023b0b1192156db9554cdbb8e484fee3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=46daa5c47ef91a442f0121d4fbe02c68
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=46daa5c47ef91a442f0121d4fbe02c68
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=023b0b1192156db9554cdbb8e484fee3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=c9a14d60ece1eb87b6130d0fdbf5f76f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=f92525481daef1c5297429601fac72c4
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=d1356d00bc3d8e5576a5db3888f101eb
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=c9a14d60ece1eb87b6130d0fdbf5f76f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=55d82218fe7e3bc56c8295204a7d23b9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=023b0b1192156db9554cdbb8e484fee3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=c9a14d60ece1eb87b6130d0fdbf5f76f


 

Benefietconcert Mercator et Musica   

Drie (jeugd)orkesten geven op 27 maart samen een benefietconcert in 

Huis73 in Den Bosch. Het concert staat in het teken van stichting 

Muziek voor Kinderen. Dit is een organisatie die kinderen in 

achterstandsposities een mogelijkheid wil geven tot muziekonderwijs 

en zo nieuwe ervaringen en perspectieven wil bieden. Hiermee 

probeert de stichting de kinderen een grotere kans te geven op 

financiële onafhankelijkheid. Kom je ook? 

 

zondag 27 maart | Huis73 Den Bosch | 15.00 -17.00 uur | €5,- 

lees meer >  

  

 

 

Kledingruil Studi073  

Weet jij ook niet wat je aan moet of heb je geen geld voor nieuwe 

kleding? Wil je geen fast fashion kopen? Kom dan naar de kledingruil! 

Neem kleding mee die je niet meer draagt en ruil dit met anderen.  

 

woensdag 30 maart | Huis73 Den Bosch | 18.30 - 20.30 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

VerhaalTijd  

Naast voorlezen voor kinderen, lezen we ook voor aan volwassenen 

tijdens VerhaalTijd. Naar verhalen luisteren is namelijk voor alle 

leeftijden! Kom ook luisteren! 

 

vrijdag 1 april | verschillende vestigingen | verschillende tijden | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Uitvinderslab | Trillende machines (6+)  

Elke maand is er een nieuw UitvindersLab vanuit het Digitaal Atelier 

met steeds weer een ander thema, materiaal of technologie. Dit keer 

is het thema Trillende machines. Een elektrische tandenborstel maakt 

je tanden schoon met trillingen. Aan jou de uitdaging om ook een 

trillende uitvinding te ontwerpen! 

 

zaterdag 2 april | Huis73 Den Bosch | 11.00 -12.00 uur | €2,50 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ff34f813ac6df24b6a5140f4f2557967
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ff34f813ac6df24b6a5140f4f2557967
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ff34f813ac6df24b6a5140f4f2557967
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=9dc074477d85e97b7b08a07f5d0276a2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=9dc074477d85e97b7b08a07f5d0276a2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=13e9cb9b35e04092154994535fe74799
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=13e9cb9b35e04092154994535fe74799
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=13e9cb9b35e04092154994535fe74799
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=13e9cb9b35e04092154994535fe74799
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=43f1874b2aed22a3de4edcf04125cda5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ed46b89f018f4d2c52fd9d19d8f4d0e8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=43f1874b2aed22a3de4edcf04125cda5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ff34f813ac6df24b6a5140f4f2557967
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=9dc074477d85e97b7b08a07f5d0276a2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=13e9cb9b35e04092154994535fe74799
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=43f1874b2aed22a3de4edcf04125cda5


 

EuropaLab #1 | Welke invloed wil Europa in de Wereld?  

Met de oorlog in Oekraïne leeft in de EU het volle besef dat het niet 

langer achterover kan leunen in het verdedigen van haar waarden, 

wereldwijde belangen én grenzen. Welke invloed wil Europa uitoefenen 

in de wereld? 

 

dinsdag 5 april | Huis73 Den Bosch | 20.00 uur | gratis aanmelden via 

website 

lees meer >  

  

 

 

Lever je inktcartridge in!  

Alleen in Europa verdwijnen er ieder jaar 212 miljoen lege cartridges 

op de afvalberg. Dit is enorm zonde, want een lege cartridge kan wel 

2 à 3 keer worden hergebruikt. RecycleClub zamelt deze lege 

inktcartridges in en stort de vergoeding voor de lege cartridge(s) in de 

kas van het goede doel. Bij Bibliotheek Rosmalen staat een 

inzamelbox voor HP-, Canon en huismerk inktcartridges (voor HP- en 

Canon printers) van stichting Dream4Kids. 
 

 

 

Van de Boekenweek krijg je zin om te lezen!  

Van 9 tot en met 18 april is het weer Boekenweek en het thema is 

deze keer: Eerste liefde! De Boekenweek wordt bij Huis73 afgetrapt 

door PYURE; een feelgood kleinkunstprogramma over Eerste liefde. 

Een dag later zijn bij Zin op Zondag Toine Heijmans en Philip Huff te 

gast en in Rosmalen vertelt de Afghaanse schrijfster Forugh Karimi 

over haar debuutroman De moeders van Mahipar.  

In het weekend na de boekenweek is er in Den Bosch de workshop 

Verhalen Vertellen en in Vught de talkshow Onbekend Bemind met 

Corine Koole en Ronit Palache. Kijk voor het complete programma op 

de website. 

lees meer >  

  

 

 

Programmeren met kinderen  

Heb jij interesse om kinderen te leren programmeren, maar weet je 

niet hoe je dit moet aanpakken? Huis73 organiseert een cursus voor 

ouders, leerkrachten en vrijwilligers. In drie bijeenkomsten leer je de 

basisprincipes van het programmeren (Computational Thinking), ga je 

aan de slag met Scratch en MakeCode voor de micro:bit en leer je hoe 

je dit aan kinderen uitlegt. 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=274d54726a876b1dde55ece20207aab5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=274d54726a876b1dde55ece20207aab5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=274d54726a876b1dde55ece20207aab5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=274d54726a876b1dde55ece20207aab5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=5f7feef7c213ed105d4c2b4c8450ffa9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=63241ca13f79203049aea0a4c2b68cd4
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=be90e11d1b61d40a0456f5e88ecb7c76
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=89122df9f278c20e7625ec230313c0f7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ece5f165e942de4bd7642ba1a6bc4794
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=4ae06026d03a023cf87cd976806d6122
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=4ae06026d03a023cf87cd976806d6122
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=f71ab362dad6229505ced703c7ab98a0
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=63241ca13f79203049aea0a4c2b68cd4
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=63241ca13f79203049aea0a4c2b68cd4
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=cb514f659ca1be0bf0810ce37abd567a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=274d54726a876b1dde55ece20207aab5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=63241ca13f79203049aea0a4c2b68cd4
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=cb514f659ca1be0bf0810ce37abd567a


 

dinsdagen 12+26 april+24 mei | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 - 21.30 

uur | gratis aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Agenda Digitaal Atelier  

Welkom in de metaverse | Een interactieve show in 2032 

Het is 2032 en een groot deel van ons leven is verplaatst naar een 

online 3d-wereld waarin alles verbonden is. Deze avond bespreken we 

de vraagstukken waar we mee te maken hebben gekregen. 

 

vrijdag 25 maart | 20.00 - 21.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis 

 

Verse Algorimtes Expo 

Hoe houden we onze algoritmes vers en origineel? In diverse 

uitingsvormen hebben we deze vraag op uiteenlopende manieren 

onderzocht, samen met burgers, kunstenaars, filosofen, het onderwijs 

en andere experts. In deze expo tonen we de oogst tot nu toe!  

 

dinsdag 29 maart t/m 3 april | Huis73 Den Bosch | 09.00 - 18.00 uur | 

gratis 

 

Publieke Codetalk #1 

Geef je op voor een kijkje bij de jonge creatieve professionals van Wij 

Doen Dingen. Een creatief bureau, gevestigd in Den Bosch dat zich 

richt op multi-zintuigelijke ervaringen en mixed media. Ze vertellen 

over hun werk, missie en hun opdrachtgevers. 

 

dinsdag 12 april | 19.30 - 21.00 uur | Wij Doen Dingen Den Bosch | 

gratis 

 

Workshop Useless Box 

The Useless Box, een doosje dat zichzelf uitschakelt, is waarschijnlijk 

de meest nutteloze machine ter wereld. In deze workshop maak je 

hem zelf! Met behulp van de lasercutter en servomotoren. Geen 

technische kennis nodig! 

 

zaterdag 16 april | 14.00 - 17.00 uur | Huis73 Den Bosch | €15,- 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=cb514f659ca1be0bf0810ce37abd567a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=cb514f659ca1be0bf0810ce37abd567a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=0bbe6bf44a53b440c2641345c90ce51c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=26c927689175129ea3ef07c9aed2b0b2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=ed8105bdd791fe89f171a52996d074b6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=bd5a0b488b5a5afb02c041be9857d7ae
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=9ec3912c0d434dc957074e979dd3d984
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1554a551737af043273d0d439d7fc5d2&li=0bbe6bf44a53b440c2641345c90ce51c
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Gratis livemuziek op zaterdagmiddag!  

Na het winkelen nog even een bandje kijken? Die borrel met je 

vrienden net dat beetje extra’s geven? Kom dan naar H73 live!, de 

muzikale zaterdagmiddagborrel bij Huis73. Pop, jazz, bigband of 

singer-songwriter: elke zaterdag om 16.00 uur staat er weer een 

ander bandje uit de stad op het podium van Huis73. Loop binnen en 

ontdek met een drankje in de hand nieuwe muziek. GRATIS 

TOEGANG! 

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. 
    

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  

.   
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