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Architectenbureau Korteknie Stuhlmacher ontwerpt nieuw 

Huis73  

Korteknie Stuhlmacher Architecten gaat het ontwerp maken voor de 

verbouwing van Huis73. Daar zijn we blij mee! Zo kunnen we verder 

uitgroeien tot die fijne plek waar écht alle Bosschenaren graag komen. 

Dit bureau laat een overtuigende visie zien op de geschiedenis en het 

DNA van de gebouwen aan de Hinthamerstraat en de culturele- en 

maatschappelijke functies van Huis73. Bovendien leggen ze prachtig 

de verbinding met de historische binnenstad. Nieuwsgierig? Kom 
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kennismaken met de architect op donderdagavond 2 juni bij Huis73! 

 

Inschrijven en meer info over de plannen op 

www.bouwmeeaanhuis73.nl. 

lees meer >  

  

 

 

Studi073 | workshop Muziektherapie  

Tijdens de muziektherapie ga je met een kleine groep verschillende 

muziekactiviteiten doen en leer je waarom deze meer zijn dan alleen 

leuk. Nieuwsgierig en wil jij hier bij zijn? Meld je gratis aan via de 

website of stuur een mailtje naar: cayarozenberg@huis73.nl. Deze 

activiteit is voor jongeren van 12 t/m 28 jaar. 

 

dinsdag 10 mei | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 20.30 uur | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Reisloket  

Met welke bus kan ik naar mijn familie en hoe zit dat nou met de OV-

chipkaart? Bij het Reisloket kun je terecht met al je vragen over het 

openbaar vervoer. Voor het persoonlijk reisadvies zoeken we samen 

welke reizen je met het OV kunt maken. Ook helpen we met het 

installeren van een reisplanner op de smartphone.  

 

donderdag 12 & dinsdag 31 mei | Huis73 Den Bosch | 13.00 - 16.30 

uur | gratis inloop 

zaterdag 14 mei | Bibliotheek Vught | 13.00 - 16.30 uur | gratis inloop 

lees meer >  

  

 

 

Kleisymposium  

Op 14 mei 2022 vindt in Huis73 het Kleisymposium plaats. Zes 

topkeramisten komen het verhaal achter hun werk vertellen. Een 

inspiratiebron voor een ieder die met klei werkt of geïnteresseerd is in 

klei. De entreeprijs is inclusief lunch, bijwonen van drie lezingen, 

borrel en een keramische mok van een gerenommeerde keramist.  

 

zaterdag 14 mei | Huis73 Den Bosch | 09.30 - 17.00 uur | €90,- 

lees meer >  
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Digitaal Atelier  

Familieatelier 

In deze workshop ga je met je papa of mama of een ander familielid 

creatief te werk. Met de 3d-pen maak je objecten met filamenten van 

bio-plastic die samen met natuurlijke materialen in een klein doosje 

komen. Zo scheppen jullie samen een zelfbedachte fantasiewereld. Dit 

heet ook wel een diorama. 

 

zaterdag 14 mei | Bibliotheek Berlicum | 10.00 - 12.30 uur | €5,- 

 

Maak je eigen muursticker 

Wil je graag een mooie tekst of afbeelding op je muur? En wil je die 

zelf ontwerpen? Dan is dit je kans. Deze middag leer je een 2d-

ontwerp maken en laat je deze vervolgens door de snijplotter in het 

Digitaal Atelier snijden. Aan het einde van de workshop ga je met 

eigen sticker naar huis!  

 

zaterdag 21 mei | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 16.00 | €15,- 

lees meer >  

  

 

 

Masterclass deDansPunt. bij Huis73  

Samen met Huis73 organiseert deDansPunt. op 15 mei een 

inspirerende masterclass. Nadat we fysiek zijn uitgedaagd, gaat 

docent Tara naast ‘structuur bouwen’ en ‘buiten de gebaande paden 

treden’ bij deze masterclass verder in op de mentale kant van de 

dansers. Ben jij dansdocent, vergevorderde of professionele danser? 

Schrijf je dan snel in! 

 

zondag 15 mei | Bank van Leening | 12.30 - 15.30 uur | €38,11 

lees meer >  

  

 

 

Vrijwilliger gezocht  

WZC Noorderkroon zoekt een vrijwilliger voor de 

koffie/voorleesochtend. Samen met drie andere vrijwilligers haal je 

bewoners op en verzorg je een gezellige ochtend met een thema, 

liedjes, een kletspot of een kort verhaal. Vaak ontstaan hieruit mooie 

gesprekken. De doelgroep zijn ouderen met dementie.  

Vind je het leuk om zelf een thema voor te bereiden, ben je een 

makkelijke verbinder en ben je beschikbaar op maandagmorgen van 
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half 10 - half 12? Neem dan contact op met Celianne de Bruijn, via 

celianne.debruin@brabantzorg.eu. 
 

 

 

De toekomst van ons voedsel  

De aarde staat onder druk. Er komen steeds meer mensen bij en 

voedsel, de eerste levensbehoefte van de mens, wordt steeds 

belangrijker. Om te zorgen dat alle monden gevoed kunnen worden, 

zullen we moeten veranderen. Maar botst deze behoefte aan meer 

voedsel niet met de behoefte om zuiniger met de aarde om te gaan? 

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel er eigenlijk uit?  

De toekomst van ons voedsel is een initiatief van Bibliotheek Boxtel, 

ZLTO Dommel en Aa en Transitie Boxtel. 

 

Dinsdag 24 mei | Gemeenschapshuis De Rots (Nieuwe Nieuwstraat 7, 

Boxtel) | 20.00 – 22.00 uur | gratis aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

BoekProeverij  

Vind jij het leuk te lezen? Tijdens de BoekProeverij is er aandacht voor 

specifieke genres, bijzondere boeken en activiteiten van de bieb. Je 

ontdekt nieuwe genres, auteurs en titels. Wil jij op de hoogte zijn? 

Kom dan vooral langs! 

 

dinsdag 31 mei | Huis73 Den Bosch | 10.30 -11.30 uur | gratis 

aanmelden via website 

dinsdag 31 mei | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 -20.30 uur | gratis 

aanmelden via website 

woensdag 1juni | Bibliotheek Berlicum | 10.30 -11.30 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. 
    

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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