Nieuwsbrief Huis73 - 4 maart
Verhaaltjestijd 2+ ONLINE
Elke woensdag- en vrijdagochtend lezen we aan onze kleine fans
online voor via Zoom. Niet in de bibliotheek, maar rechtstreeks in
jouw woonkamer! We maken er een online-feestje van met een mooi
verhaaltje, leuke interactie en natuurlijk ook muziek! Doe je mee?
elke woensdag & vrijdag | 10.15 - 10.45 uur | gratis via website
lees meer >

Debat voor Noord-Oost Brabant
RUW en DTV Nieuws slaan de handen ineen voor een Brabants debat
naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen. Acht Tweede
Kamer-kandidaten nemen deel aan het debat dat op zaterdag 6 maart
wordt uitgezonden. In het debat komen vier thema’s aan bod:
woningbouw, banen, de energietransitie en de luchtkwaliteit in
Brabant. Elk thema wordt ingeleid door een gesprek met
ervaringsdeskundigen uit de regio. Op wie stem jij?
Deelnemende Tweede Kamer-kandidaten
CDA - René Peters
PvdA - Stan Peters

SP - Bram Roovers
Ja21 - Willem Rutjens
Partij voor de Dieren - Pascale Plusquin
VVD - Ruben Brekelmans
Groen Links - Hagar Roijackers
D'66 - Faissal Boulakjar
6 maart | 19.00 uur | uitzending op DTV en RUW kanalen
lees meer >

Actiefindenbosch heeft een kennismakingsaanbod voor
iedereen van 0 – 100 jaar!
Ben je op zoek naar een leuke activiteit? Dan ben je bij
Actiefindenbosch aan het juiste adres! Niet alleen
basisschoolleerlingen kunnen laagdrempelig kennismaken met cultuur
en sport, er is nu aanbod voor iedereen van 0 – 100 jaar! Je kunt
allerlei activiteiten uitproberen zonder meteen lid te worden van
bijvoorbeeld een club of vereniging.
Inschrijven kan vanaf 8 maart
Deze keer delen we geen Sjorsboekjes uit via de basisscholen in onze
gemeente. Bekijk het aanbod online op www.actiefindebosch.nl.
Natuurlijk vinden al deze activiteiten alleen doorgang wanneer er
voldaan wordt aan de door de overheid gestelde Corona richtlijnen.
Vanaf maandag 8 maart om 19.00 kan íedereen zich inschrijven op
www.actiefindenbosch.nl.
lees meer >

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. Leer bijvoorbeeld werken met het Adobe pakket
tijdens een cursus Photoshop.
Wil jij leren werken met photoshop of Illustrator? Docent Perla van
Kessel vertelt je wat je kunt verwachten. 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 >

Ontwerp een website tijdens de CoderDojo
Tijdens deze CoderDojo leer je hoe je een eigen website maakt. Super
leuk en super handig, want zeker nu vind je alles online! Wil je straks
snel aan de slag dan is het handig als je van te voren alvast
afbeeldingen van je favoriete huisdier, gerecht, hobby of bezigheid
zoekt. Deze kun je mooi gebruiken om je website te vullen, er teksten
bij te schrijven en je site persoonlijk te maken.
Tot de zomer gaat de CoderDojo online. Je leert hierin bijv.
programmeren, ontwerpen en games bedenken. Lekker makkelijk
vanuit huis. De CoderDojo is zowel geschikt voor kinderen die nog
nooit hebben geprogrammeerd als voor kinderen die al meer ervaring
hebben.
Reserveer je plek en je ontvangt kort voordat de CoderDojo
plaatsvindt een uitnodigingsmail met de info om deel te nemen via
Zoom.
13 maart | 10.00 - 11.30 uur | gratis aanmelden via website
lees meer >

Workshop Overal Poëzie
Petra van den Eerembeemt, dorpsdichter van Vught neemt je mee op
een reis vol poëzie. We gaan op zoek naar mooie, verrassende
verhalen om ons heen. De regen die niet ophoudt, de ekster in het
raamkozijn, maar ook die kop in de krant waar je oog op valt en zelfs
het boodschappenbriefje van je moeder. Overal schuilen verhalen.
Voor aanvang krijg je een mail waarin je via Zoom wordt uitgenodigd
om deel te nemen aan de workshop. Er zijn maar een paar plekjes,
dus schrijf je snel in.
13 maart | 15.00 - 16.00 uur | gratis aanmelden via website
lees meer >

Huis73 biedt hulp bij belastingaangifte
Kun je wel wat hulp gebruiken bij jouw belastingaangifte via de
computer? Een expert die met je meekijkt? Of wil je gewoon weer
even opgefrist worden over wat er allemaal bij komt kijken? Bij
Huis73 kunnen we je op verschillende manieren helpen zodat jij zelf
digitaal je belastingaangifte kunt doen.
Even opfrissen --> Webinar Belastingaangifte
13 maart | 10.00 - 11.00 uur | gratis | via Zoom
Specifieke vraag/hulp --> Eén-op-één-spreekuren
maart & april | op afspraak | Den Bosch en Vught | gratis | aanmelden
via 073-680 2900
Digitaalvaardiger worden? → Cursus Digisterker
Vragen over de digitale overheid? → Telefonisch spreekuur
Informatiepunt Digitale Overheid
Telefonisch IDO-spreekuur | Iedere dinsdag en donderdag | 13.30 14.30 uur | 073-680 2900
Kijk voor alle informatie over Hulp bij Belastingaangifte op
www.huis73.nl/belastingaangifte
lees meer >

Boekentips tijdens het Voorwoord van de Boekenweek
De Boekenweek is dit jaar uitgesteld tot de zomer, maar van 6 t/m 14
maart is er wel Het voorwoord van de Boekenweek. Geen
Boekenweek, maar wel een week vol boeken. Want de mooiste
gedichten en verhalen vind je in de boekhandel en de bibliotheek, juist
in deze tijd!
Ook vanuit Huis73 steunen we natuurlijk de boekhandel. We roepen
dan ook graag op om jouw favoriete boekhandel te (blijven) steunen.
Tijdens het Voorwoord van de Boekenweek tippen onze collega’s én de
collega’s van de boekhandels in de regio daarom iedere dag een ander
boek via onze social media-kanalen.
De Avond van het Boek
Tijdens het Voorwoord van de Boekenweek vindt op zaterdag 13

maart De Avond van het Boek plaats. Een avond die online te volgen
is voor iedereen die in boeken en literatuur is geïnteresseerd. De
bekende auteurs Marieke Lucas Rijneveld (winnaar Booker Prize) en
Hanna Bervoets (schrijfster Boekenweekgeschenk) staan deze avond
in de spotlights.
Tickets kunnen worden besteld via www.nachtvandeliteratuur.nl/13maart-2021-avond-van-het-boek
lees meer >

Lancering Digitaal Atelier
Op zaterdag 27 maart lanceren we het Digitaal Atelier van Huis73!
Een plek waar je kunt kennismaken, experimenteren en ontwerpen
met nieuwe technologie. Verwacht een inspirerend programma met
gasten, veel info en een leuke korte workshop! De lancering is van
10.00 – 10.45 uur via livestream te volgen op het YouTube-kanaal en
de Facebookpagina van Huis73.
27 maart | 10.00 - 10.45 uur | online | gratis
lees meer >

FamilieAtelier: PinholeCamera
Maak met behulp van een chips bus en een frisdrankblikje je eigen
fototoestel. Vervolgens ga je op zoek naar iets waar je een foto van
wilt maken. Ten slotte wordt deze foto ontwikkeld in een heuse popup doka (donkere kamer). Als je deelneemt ontvang je per mail uitleg
om een fototoestel te maken en een tijdslot om fotopapier op te
komen halen.
Het FamilieAtelier is een programma van het Digitaal Atelier. Check
hier de agenda voor meer activiteiten.
28 maart: Bibliotheek Vught | 18 april: Huis73Den Bosch | 15 mei
Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur | €5,lees meer >

Doe mee met Art United!
Bij Art United krijg je de kans om uit te proberen wat jij leuk vindt en
wat bij jou past. Art United is er speciaal voor alle Bossche jongeren
van 10 tot 18 jaar. Of je gek bent van muziek, vette dansjes doet op
TikTok, tekent in al je schriften of de hele dag foto’s maakt voor je
insta. Je krijgt de kans om samen met andere jongeren en de coaches
uit te proberen wat jij leuk vindt en wat bij jou past. Iedereen is
welkom! Ontmoet de coaches.
lees meer >

Vacatures
Leesconsulent
Lijkt het jou leuk om op scholen, de kinderopvang en de
peuterarrangementen te werken? In de functie van leesconsulent
ondersteun je 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. Je voert werkzaamheden uit op het gebied van
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid en je begeleidt de
vrijwilligers die aan jouw school verbonden zijn.
Community Librarian
Ben jij onze nieuwe collega die de maatschappelijke bibliotheek mede
vorm geeft en zich vooral inzet voor het voorkomen van
laaggeletterdheid bij volwassenen? Je organiseert programma’s en
activiteiten voor volwassenen vanuit maatschappelijke betrokkenheid,
maar verliest het zakelijke belang niet uit het oog. Je weet op
innovatieve wijze behoeften van de doelgroep te vertalen naar
passende producten en diensten zoals het organiseren van cursussen,
spreekuren en taalontmoetingen voor volwassenen. De Community
Librarian die we zoeken is een bouwer en legt gemakkelijk contact
met de doelgroep, de partners van het Taalnetwerk in Den Bosch en
andere maatschappelijke organisaties.
lees meer >
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