
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 | donderdag 8 juli 
  

  

 

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Zomertijd bij Huis73  

Maak kennis met de zonnigste workshops van de stad. Leren hoe je 

een tekening van een bloem, plant of ander natuurlijk element maakt? 

De basics van gitaar spelen onder de knie krijgen? Kennismaken met 

keramische technieken?  

 

Ontdek het bij Huis73. Zomertijd is er voor iedereen van 6 - 100 jaar. 

Schrijf je snel in om zeker te zijn van een plekje! 

lees meer >  
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Exposities bij Huis73  

Down en Rembrandt 

De expositie "Down en Rembrandt" is ontstaan naar aanleiding van 

een museumbezoek door een moeder van een kind met het 

Downsyndroom. Al kijkende naar de werken van Rembrandt, 

constateerde zij dat de grootmeester mogelijk een jongere met het 

Downsyndroom geportretteerd heeft. Deze levensgrote fotoreportage 

bij Huis73 toont dat de schoonheid van mensen met het 

Downsyndroom net zo groot is als portretten van Rembrandt.  

 

3 t/m 31 juli | Huis73 | tijdens openingstijden | gratis 

 

Je grens voorbij 

Kunst helpt je grenzen verleggen. Dat is extra belangrijk voor 

kinderen met een beperking, vindt Wim Creemers. Hij is vakleerkracht 

cultuur op Mytylschool Gabriël, de school voor speciaal onderwijs in 

Den Bosch. 'Via onderzoek, ontdekken, uitproberen én verwondering 

komt er linksom of rechtsom een resultaat.' Dit resultaat is van 8 tot 

en met 24 juli te zien in de zeer gevarieerde expositie ‘Je grens 

voorbij’ bij Huis73. 

 

8 t/m 24 juli | Huis73 | tijdens openingstijden | gratis 

lees meer >  

  

 

 

CoderDojo: Robots programmeren (9-13 jr)  

Gaat jouw hart sneller kloppen van programmeren, technologie en het 

maken van games? Neem dan deel aan een CoderDojo! Naast het 

leren programmeren, ontmoeten deelnemers ook anderen die 

interesse hebben in technologie. 

 

Tijdens deze CoderDojo leer je robots programmeren en ga je er een 

parcours mee rijden!  

 

zaterdag 10 juli | Bibliotheek Vught | 10.30 - 12.30 uur | gratis via 

kaartverkoop 

lees meer >  
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Het Taalhuis | Dé plek voor voor basisvaardigheden  

Het Taalhuis is er voor iedereen met een hulpvraag op het gebied van 

lezen, spreken of schrijven van de Nederlandse taal, rekenen of 

werken met de computer te bespreken. Wil je de Nederlandse taal 

leren dan kunnen we je koppelen aan een Taalmaatje. Heb je meer 

moeite om met de computer te werken dan kun je een gratis cursus 

doen. We kijken samen met jou wat de beste manier is. 

Wil jij je basisvaardigheden verbeteren? Kom dan langs bij het 

Taalhuis! 

 

Taalhuis Sint-Michielsgestel | elke maandag | 10.00 - 12.00 uur | 

gratis 

Taalhuis Boxtel | elke maandag | 10.00 - 12.00 uur | gratis 

Taalhuis Vught | elke woensdag | 10.00 - 12.00 uur | gratis 

Taalhuis Den Bosch | elke woensdag | 10.00 - 12.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Speel de VR Game Smikkel (8-12 jr.)  

Het Voedingscentrum heeft voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar 

de VR-game ‘Smikkel’ ontwikkeld. Zodra je de VR-bril opzet, beland je 

in een achtertuin waar zich ook een fictief wezen bevindt, Smikkel. De 

speler kiest op een aantal eetmomenten (ontbijt, lunch, tussendoor, 

avondeten) welk eten ze aan Smikkel willen geven. Ze hebben steeds 

keuze tussen 2 producten, waarvan de een uit de Schijf van Vijf en de 

andere erbuiten. Afhankelijk van hoe gezond de totale maaltijd was, 

wordt Smikkel vrolijk en actief of juist wat duffig en minder vrolijk. 

Weet jij hoe je Smikkel gezond houdt? 

 

7 juli t/m 5 sept. | Bibliotheek Rosmalen | tijdens openingstijden | 

gratis 

lees meer >  

  

 

 

Blog: van kiekje tot vakantiefoto  

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een "kiekje" en een 

vakantiefoto? Collega Manon vertelt je er alles over in haar blog. En ze 

geeft je ook nog wat handige tips mee om zelf aan te slag te gaan, 

mocht je binnenkort afreizen naar een mooie vakantiebestemming! 

lees meer >  
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Klik&Tik  

Het lijkt vanzelfsprekend om te kunnen werken met een computer en 

het internet, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom biedt 

Bibliotheek Boxtel de gratis cursus Klik & Tik aan waarbij je kennis 

maakt met verschillende programma’s en zo jouw digitale 

vaardigheden ontwikkelt.  

 

Klik&Tik | Gebruik van computer en internet 

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

het werkt? Dan zijn de verschillende modules van het online 

oefenprogramma Klik & Tik iets voor jou. Wil je echt bij de basis 

beginnen, dan kiest je voor de module 'De Start'. Wil je leren hoe het 

internet werkt en wat je daar allemaal mee kunt? Dan begin je bij de 

module 'Het internet op'. 

 

Iedere maandag | Bibliotheek Boxtel | 13.30 – 15.30 uur | gratis  

Iedere donderdag | Bibliotheek Boxtel | 10.00 – 12.00 uur | gratis 

 

Neem om aan te melden contact op met Marjolein Borgerers via 

marjoleinborgers@huis73.nl of bel naar 073-680 29 60. 

lees meer >  

  

 

 

Tas met een boodschap  

Huis73 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt 

daarnaast graag samen met lokale ondernemers. In onze zoektocht 

naar een manier om oud promotiemateriaal te recyclen, kwamen we in 

contact met de Bossche Ellen Willink van ‘Tas met een boodschap’. 

Ellen geeft onbruikbare materialen een nieuwe functie met een hogere 

duurzaamheid. Zo toverde ze onze oude reclamebanieren en vlaggen 

om tot tassen! 

Door het kopen van een tas met een boodschap loop je er niet alleen 

trendy bij, maar ben je ook nog eens milieubewust bezig. Daarnaast is 

zo’n tas hartstikke handig om bijvoorbeeld je geleende boeken, 

bladmuziek, gereedschap, cursusmaterialen of dansschoenen in mee 

te nemen. Wist je trouwens dat elk exemplaar uniek is? 

De tassen zijn verkrijgbaar bij Huis73 in Den Bosch en bij Bibliotheek 

Rosmalen. Ook hebben we nog een aantal "zakken setjes" te koop. 

Leuk om een plant in te zetten of spulletjes in op te bergen! Op=op! 

lees meer >  
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QR game | ik ga op vakantie en lees mee (7+)  

Kom deze zomervakantie onze spiksplinternieuwe QR game spelen! Al 

speurend door de bibliotheek ga je op jacht naar zoekgeraakte 

zomerspullen. Zorg jij dat onze koffer, aan de hand van dilemma’s, 

vragen en opdrachten weer gevuld wordt? Kom samen met je 

vrienden, broertjes, zusjes, papa, mama of misschien wel met je opa 

gamen. 

Om de QR game 'ik ga op vakantie en lees mee' te spelen heb je een 

smartphone of tablet nodig! Download thuis alvast de Bibendo app op 

jouw device. Klik om naar de Google Play of App Store te gaan. 

 

24 juli t/m 5 sept. | alle vestigingen | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Werken bij Huis73  

Leesconsulent(18,7 uur per week) (22 schooluren) 

Huis73 is per 1 september voor een periode van 4 maanden op zoek 

naar een enthousiaste Leesconsulent voor 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. De functie richt zich in het bijzonder op locaties in Vught. 

Bekijk de vacature 

 

Bibliotheekmedewerker (22,5 uur per week) 

Huis73 is per 1 oktober op zoek naar een bibliotheekmedewerker voor 

de locatie Den Bosch. Als bibliotheekmedewerker ben je hét gezicht 

van de bibliotheek. Je straalt passie en gedrevenheid uit. Bestaande 

en nieuwe klanten weet jij te binden en te boeien middels jouw 

innemende benadering. Bekijk de vacature 

 

Bibliotheekmedewerker op oproepbasis (6 uur per week) 

Huis73 is per direct op zoek naar een bibliotheekmedewerker voor de 

diverse vestigingen. Als bibliotheekmedewerker ben je hét gezicht van 

de bibliotheek. Je straalt passie en gedrevenheid uit. Bestaande en 

nieuwe klanten weet jij te binden en te boeien middels jouw 

innemende benadering. Bekijk de vacature 

lees meer >  
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Oproep aan creatieve aanbieders  

Wil jij meer naamsbekendheid én wil je nieuwe cursisten werven? Heb 

jij voor het seizoen 2021 - 2022 creatief kennismakingsaanbod voor 

iedereen van 0-100 jaar? Kan jij aansluitend een cursus aanbieden? 

En is jouw kennismaking betaalbaar? Meld jouw activiteit(en) dan snel 

aan op www.actiefindenbosch.nl! 

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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