
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 4 februari 
  

  

 

Afhaalbieb  

Wauw! Bijna 10.000 tasjes hebben we de afgelopen maanden 

uitgedeeld aan onze biebleden in onze vestigingen in Den Bosch, 

Berlicum, Boxtel, Rosmalen, Sint-Michielsgestel en Vught. Lees maar 

lang en wees gelukkig, lieve leden! Wil jij ook boeken afhalen? 

Reserveer een tijdslot. 

 

Heb je nog boeken van ons thuis liggen die je al uit hebt? Lever deze 

dan in wanneer je een tasje komt afhalen. Zo kan iedereen blijven 

lezen!  

 

*Foto: Angeline Swinkels 

lees meer >  

  

 

 

Week van de Poëzie  

De Week van de Poezië vond officieel plaats van 28 januari t/m 3 

februari, maar wij rekken het een beetje uit met een mooie 

raamexpositie en de zoektocht naar een heuse Vughtse 

jeugddorpsdichter. 

 

Expositie raamgedichten 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=a5387e9d0201081640eb90a41bd35d14
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=9015d008e16a89ee8c2a15ae848be7f8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=a5387e9d0201081640eb90a41bd35d14
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=e254ccb572c0e20479afc3cab697ea99
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=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=a5387e9d0201081640eb90a41bd35d14
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=e254ccb572c0e20479afc3cab697ea99


Tot en met dinsdag16 februari hangen er in de ramen bij Huis73 aan 

de Hinthamerstraat in Den Bosch gedichten, gemaakt door cursisten 

van ‘Dichter op de koffie’. 

Zij schrijven over samen en alleen, over wat hen bezighoudt en over 

verbondenheid. De deelnemers selecteerden recente gedichten die 

iets zeggen over deze tijd. Wandel langs de ramen van Huis73 en laat 

je inspireren! 

 

Op dinsdag 9 februari worden de gedichten gewisseld. Kijk voor meer 

informatie op www.schrijftotaal.nl of www.poezieweek.com.  

 

Jong en oud dicht in Vught 

Samen met Vughtse dichters en het Maurick College organiseert 

Bibliotheek Vught een verkiezing onder middelbare scholieren: wie 

wordt de jeugddichter van Vught? Dorpsdichter Petra van den 

Eerenbeemt vertelt wat je ervoor moet doen. Jongeren schrijven 

gedichten over Samen aan de hand van verschillende thema’s. Zo 

gaat het over pesten, racisme, vrienden en familie. Uit de ruim 1100 

gedichten die geschreven worden, kiest een jury een top 3. De 

winnaar krijgt de titel jeugddichter van Vught. 

 

Naast deze wedstrijd hebben Bibliotheek Vught en het 

Lambertuspodium dichters uit Vught opgeroepen om gedichten te 

schrijven binnen het thema Samen. 

 

Wil je geïnspireerd worden? Kijk dan ook even op onze website: 

https://www.huis73.nl/poezieweek. 

lees meer >  

  

 

 

Online cursussen voor bibliotheekleden  

Vind jij het leuk om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken? Als lid 

van de Bibliotheek kun je ruim 160 online cursussen volgen. Gratis, op 

een moment dat het jou uitkomt. 

 

Er zijn cursussen over persoonlijke effectiviteit, communicatie, 

gezondheid, positieve psychologie, talen, digitale vaardigheden en 

social media. Neem snel een kijkje op de website. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=61d216de08f0e5e8dd1ddc77401b4cfe
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=e3613f933735e828677884d392ac0325
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=2e236352c36abcd53da44f7060519b28
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=23c9f492db8ced50cf7a84e22c7cc75b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=e254ccb572c0e20479afc3cab697ea99
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=6a268bc8d4d48d1c62595ec00ee355a9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=6a268bc8d4d48d1c62595ec00ee355a9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=6a268bc8d4d48d1c62595ec00ee355a9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=6a268bc8d4d48d1c62595ec00ee355a9


 

Maand van de Spiritualiteit  

De hele maand februari 2021 staat in het teken van de Maand van de 

Spiritualiteit. Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en 

zingeving en zijn op zoek naar balans in zowel geestelijk als 

lichamelijk welzijn. Dat geldt zeker in deze tijd. Daarom gaan we in 

februari lekker aan de slag met mindfulness. 

 

Workshop Omgaan met Tegenslag 

In deze online workshop maak je kennis met Mindfulness en wat het 

voor jou kan betekenen. Je krijgt informatie maar we gaan ook echt 

aan de slag door oefeningen en meditatie. We zetten mindfulness 

meditaties in om je flexibeler te maken in het omgaan met 

moeilijkheden en tegenslag. Het zal je helpen om een meer 

accepterende houding ten opzichte van je ervaringen aan te nemen.  

 

Donderdag 18 februari | 19.00 - 20.30 uur | € 3,00 | Online 

 

F*cking Corona 

Start je dag lekker en begin met deze ontspannen mindfulness 

training. Het vermindert (examen)stress, piekeren en faalangst. Ook 

is de kans minder groot dat sombere gevoelens of depressieve 

stemmingen je leven laten bepalen (en wie wordt er nou niet depri 

van Corona). 

Mindfulness versterkt je aandacht en focus zodat jij emotioneel meer 

in evenwicht bent. Het geeft je fijne tools om je leven te leven hoe jij 

dat wilt! Lekker toch voor een zaterdag ochtend? 

 

Zaterdag 20 februari | 11.00 - 12.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Tegenlicht Meet Up: alleen verbonden  

Meer dan 40% van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. 

Dit zijn niet alleen ouderen, ook steeds meer jonge mensen geven aan 

te kampen met eenzaamheid. Mede dankzij het internet leven we 

steeds meer langs elkaar heen in onze zelfgekozen bubbels.  

 

Het is bekend dat té lang alleen zijn mensen ziek maakt. Maar weten 

we nu eigenlijk genoeg om iets aan eenzaamheid te doen? Met tal van 

gasten bespreken we in de meetup hoe we eenzaamheid in stad en 

regio kunnen tegengaan. 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c556305df93542ed5a3c97a0df94f05a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c556305df93542ed5a3c97a0df94f05a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c357e536dd50ee10d19318ca384bf255
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c556305df93542ed5a3c97a0df94f05a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=4802f0ecd24b66bb101eaf891ec4fd7c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c556305df93542ed5a3c97a0df94f05a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=4802f0ecd24b66bb101eaf891ec4fd7c


Praat mee tijdens deze livestream. Je kunt de aflevering van deze 

Tegenlicht Meet Up terug hier kijken.  

 

Donderdag 18 februari | 19.30 uur | gratis | Livestream link 

lees meer >  

  

 

 

CoderDojo online 3d-party!  

Carnaval, verjaardagen... feesten is niet zo makkelijk nu. Daarom 

gaan we een online feestje bouwen! We doen dit met Tinkercad, een 

programma waarin je waanzinnig leuke dingen kan bouwen en deze 

kunt delen met je vrienden. Check dit filmpje maar eens.  

 

Je kunt via je eigen laptop of pc deelnemen via Zoom. Geef je op en 

je ontvangt van ons per mail een instructie hoe je in moet loggen. 

Zorg dat je verkleedt achter de computer zit en je camera aanstaat! 

 

Zaterdag 20 februari | 10.00 - 11.30 uur | gratis | Online 

lees meer >  

  

 

 

Kom werken bij Huis73  

Huis73 is per direct op zoek naar een: Specialist Communicatie & 

Marketing (24 uur per week). 

 

Specialist Communicatie & Marketing 

Ben jij een ervaren allround communicatie & marketingspecialist en op 

zoek naar een nieuwe uitdaging? Huis73 zoekt per direct een fijne, 

enthousiaste collega die een hart heeft voor kunst, cultuur en 

maatschappelijk betrokken is. Lees de vacature.  

 

Gemeente ’s-Hertogenbosch is op zoek naar: 

Commissieleden 

Als commissielid krijg je de kans een bijdrage te leveren aan het 

aanbod van kunst en cultuur in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor 

de beoordeling van subsidieaanvragen bij de drie cultuurfondsen is er 

een onafhankelijke adviescommissie: de Commissie Bosch’ 

Cultuursysteem. Gemeente ’s-Hertogenbosch is op zoek naar nieuwe 

leden voor de Commissie Bosch’ Cultuursysteem. Lees de vacature. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=6d5b1c21835992019a8f93b186dd3d34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=8f5984e1817d8755df81a6e35f403dbe
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=4802f0ecd24b66bb101eaf891ec4fd7c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=29e0f49139f62a039e639354e60e2d8e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=4e4bd492cc1e18d1861136f0bae23729
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=29e0f49139f62a039e639354e60e2d8e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=ad2687fd1d74e8fe0785de3a43419dcd
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=982344b1cf8af449de1a109b36f58382
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=982344b1cf8af449de1a109b36f58382
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=24441b1d5e0619732c32e689ecb36458
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=24441b1d5e0619732c32e689ecb36458
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=ad2687fd1d74e8fe0785de3a43419dcd
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=29e0f49139f62a039e639354e60e2d8e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=ad2687fd1d74e8fe0785de3a43419dcd


 

Huis73 heeft het in huis!  

Wil je jezelf blijven ontwikkelen dan ben je bij Huis73 aan het goede 

adres. Wij zijn een cultuur-educatief platform voor kennis en 

talentontwikkeling. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, 

creativiteit en burgerschap. Huis73 is daarom bij uitstek de plek om 

iets nieuws te leren. Zoals bijvoorbeeld een muziekinstrument.  

 

Wil jij de Cello leren spelen? Docent Cor Coppoolse vertelt je waarom 

het één van de mooiste instrumenten is. Bekijk het filmpje. 

 

Wil je weten wat je nog meer bij ons kunt doen? Check de website 

want Huis73 heeft het in huis! 

lees meer >  

  

 

 

Workshop Kunst van alle kanten  

Studi073 en Kunstbende organiseren samen online workshops voor 

jongeren in 's-Hertogenbosch Kom uit je creatieve winterslaap en doe 

mee aan een van de gratis online workshops van Kunstbende en 

Studi073. Ter voorbereiding op deelname aan de voorronde van 

Kunstbende of om je creatieve skills te trainen. 

 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar kunnen zich inschrijven via de website 

van Kunstbende of door een appje te sturen aan Leonie van Studi073 

op 06-80180509.  

 

Online workshop kunst van alle kanten 

Wat verzamel jij allemaal? En wat zegt dat over jou? Met alle 

materialen die je thuis kan vinden ga je samen met Sarah van 

Rossem aan de slag in deze interactieve online workshop. Sarah is 

kunstenaar en ze begeleidt als coach artistieke maakprocessen. In 

haar werk én begeleiding staat het ontdekken en experimenteren 

centraal. 

 

Zaterdag 20 februari | 15.00 - 17.00 uur | gratis aanmelden 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c378b2870db4ca330edc389d8fb33e5c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=5a77e2d4ff253f370293b71797cd5c27
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=f6f206a10947e2ad55cdec93a8618469
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c378b2870db4ca330edc389d8fb33e5c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=87a054ae8cda3cf13d29faeb4d1b70c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=ea3ce5be8d7b87de45ddb4343fda6d34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=87a054ae8cda3cf13d29faeb4d1b70c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=87a054ae8cda3cf13d29faeb4d1b70c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=87a054ae8cda3cf13d29faeb4d1b70c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=c378b2870db4ca330edc389d8fb33e5c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=6526549f8102ea1ebcacdcc463be018a&li=87a054ae8cda3cf13d29faeb4d1b70c7


 

Speurtocht Gestel: Lever je oplossing in  

Heb je de speurtochten gelopen die Natuurgroep Gestel en Bibliotheek 

Sint-Michielsgestel hebben uitgezet? Dan is dit het moment om de 

oplossing in te leveren. Stuur de antwoorden vóór dinsdag 9 februari 

in en maak kans op een mooi boek! Je kunt de oplossing sturen naar: 

inevandenbrand@huis73.nl.  

De prijswinnaars worden donderdag 11 februari bekend gemaakt via 

de FB pagina van Huis73 én Natuurgroep Gestel. 

 

Denk je hé, die speurtochten heb ik gemist! Je vindt de speurtochten 

hier. Je kunt blijven genieten van de natuur in Gestel, maar na 8 

februari 2021 kun je de oplossing niet meer insturen.  

 

Hoe leuk de speurtochten zijn lees je uit de reacties hieronder :-) 

- “de natuurspeurtocht met veel plezier gedaan! Een leuke tocht zo in 

Coronatijd”.  

“Wat een leuke natuurspeurtocht! Onze grote natuurfan Quyn heeft 

hem vandaag met veel plezier gedaan!” 

- “Vandaag hebben wij met veel plezier de speurtocht bij Zegenwerp 

gedaan. Heel erg leuk deze samenwerking tussen de bibliotheek en de 

Natuurgroep Gestel. Complimenten en hartelijk dank voor iedereen 

die eraan heeft meegewerkt!” 

- “Wij hebben oudjaarsdag de speurtocht Zegenwerp gelopen met 

mijn man en 2 kinderen, Het was erg leuk om te wandelen. Bedankt 

voor dit leuke initiatief”. 

lees meer >  
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