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Update maatregelen  

Je bent van harte welkom bij Huis73! Onze deuren zijn tot 17.00 uur 

op alle vestigingen voor je geopend en online kun je ons 24/7 

bezoeken. Activiteiten en cursussen die na 17.00 uur plaatsvinden 

gaan helaas niet door. Volg je een cursus bij ons die na 17.00 uur 

plaatsvindt? Dan neemt de docent zo snel mogelijk contact met je op.  

 

Kijk voor meer informatie op onze website. 

lees meer >  

  

 

 

Nederland Leest: Adriaan van Dis  

De grootste leesclub van Nederland ging in de maand november weer 

van start. Een boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met 

elkaar. Dat is het idee achter Nederland Leest. In november leest heel 

Nederland daarom één boek, dat je cadeau krijgt van de bibliotheek. 

Dit jaar is dat 'De wandelaar' van Adriaan van Dis. Leden en niet-leden 

kunnen nog steeds gratis deze speciale uitgave ophalen bij onze 

bibliotheekvestigingen. (op = op). 

lees meer >  
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6f44289a32884fe83d4e22f6be28047b&li=90b496cafa2aa95606cc93d99146c0ac
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Online Kennisbank van de Bibliotheek  

Met je bibliotheek abonnement kun je meer dan alleen boeken lenen. 

Zo heb je ook gratis toegang tot online kranten, tests van de 

Consumentenbond, boekrecensies en uittreksels. Ook kun je oefenen 

voor het theorie-examen van je rijbewijs of voorgelezen worden uit 

bekende (prenten) boeken met beeld en muziek.  

 

Deze handige online bronnen kun je gebruiken via de Bibliotheek, 

maar ook vanuit huis. Inloggen doe je met je pasnummer en 

wachtwoord van je bibliotheekabonnement. 

lees meer >  

  

 

 

Werken bij Huis73  

Bij Huis73 ben je thuis voor bibliotheek en cultuur en ontwikkel je 

jezelf een leven lang. Wij zijn er écht voor iedereen, dichtbij en overal! 

Of je nu in onze panden aan de Hinthamerstraat of thuis bent, in je 

wijk, op school, in de regio of online.  

 

Bij ons komen kennis, ontmoeting en cultuur samen. We brengen 

mensen bij elkaar én ondersteunen het onderwijs en de 

cultuurpartners in de stad. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, 

creativiteit en burgerschap en bieden een cultuur-educatief platform 

voor kennis en talentontwikkeling. Dat doen we niet alleen binnen de 

gemeente ’s-Hertogenbosch, met de bibliotheek zijn we ook te vinden 

in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught. 

 

Bekijk hieronder alle openstaande vacatures. 

• Medewerker horeca (24 - 36 uur per week) 

• Oproepmedewerker horeca (minimaal 3 uur per week) 

• Muziekdocent Basisonderwijs (14 uur per week) 

• Bibliotheekmedewerker oproepbasis (minimaal 3 uur per week) 

lees meer >  

  

 

 

Studi073  

Bij Studi073 staat in december weer van alles op de planning! 

Hieronder een greep uit onze activiteiten. Check de agenda en onze 

socials @studi073 voor meer info. 

Crewmeeting 

29 november | Online | 20.00 - 21.00 uur | gratis 
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Bij de crewmeeting komen we samen om te kletsen en praten we over 

ideeën en activiteiten. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaat de 

crewmeeting live niet door. Als alternatief is er tussen 20.00 en 21.00 

uur een online meeting via teams.  

 

Kledingruil 

11 december (onder voorbehoud) | Huis73 Den Bosch | gratis 

Ga niet huilen, kom ruilen! Weet jij ook niet wat je aan moet of heb je 

geen geld voor nieuwe kleding? Neem kleding mee die je niet meer 

draagt en ruil dit met anderen. Deze datum is nog onder voorbehoud, 

check onze socials voor updates. 

lees meer >  

  

 

 

Fotografie expositie: Verrassende Ontmoeting  

Janssen en Vervloed zijn al tientallen jaren met veel enthousiasme 

bezig met fotografie. Beiden hebben nog de tijd gekend dat er alleen 

analoge fotografie bestond. Met de opkomst van de digitale fotografie 

zijn ze overgestapt en ontdekten ze gaandeweg het foto bewerken.  

Foto bewerken is een belangrijk onderdeel van het werk geworden. 

Door middel van het manipuleren van beeld verdraaien ze de 

werkelijkheid waardoor de kijker op het verkeerde been worden gezet. 

Hierbij wordt vaak humor gebruikt. Janssen noemt dit heel 

toepasselijk “Crealistic Images”. 

 

23-11-2021 t/m 16-01-2022 | Huis73 Den Bosch | tijdens 

openingstijden | gratis 

lees meer >  

  

 

 

VerhaalTijd  

Iedere eerste vrijdag van de maand is het VerhaalTijd. Een 

voorleesmoment voor volwassenen, want iedereen vindt het leuk om 

naar verhalen te luisteren toch? Kom langs en luister naar de mooiste 

verhalen onder het genot van een kop koffie! 

 

elke eerste vrijdag van de maand | verschillende vestigingen | 

Verschillende tijden | gratis 

lees meer >  
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Digitaal Inloopspreekuur  

Heb je vragen over de laptop, tablet of smartphone? Dan kun je 

terecht bij het digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek Boxtel. De 

vrijwilligers van Seniorweb en Hobbycentrum Boxtel zitten iedere 

dinsdagmiddag voor je klaar om te helpen bij vragen over o.a. Apple, 

Windows, e-mail, internetbankieren, Facebook en WhatsApp. 

elke dinsdag | Bibliotheek Boxtel | 15.00 -17.00 uur | gratis 

 

Klik&Tik 

Wil je graag meer met de computer doen, maar weet je niet goed hoe 

het werkt? Of wil je met het internet aan de slag? Volg dan de gratis 

computercursus Klik&Tik. 

elke maandag | Bibliotheek Boxtel | 13.30 - 15.30 uur | gratis 

aanmelden via website 

elke donderdag | Bibliotheek Boxtel | 10:00 - 12:00 uur | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Babybieb  

Iedere maandagochtend is er in Bibliotheek Boxtel een gezellig 

moment voor jou en je baby. We gaan in een rustig tempo aan de slag 

met allerlei materialen, liedjes en boekjes. Na afloop is er gelegenheid 

om te spelen en ervaringen uit te wisselen. Nieuwsgierig? Kom een 

keer met je baby meedoen.  

elke maandag | Bibliotheek Boxtel | 11.15 - 11.45 uur | gratis 

aanmelden via website 

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. 
 

 

     

. 
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