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De afhaalbieb is weer open!
Helaas heeft Huis73 weer haar deuren moeten sluiten. Maar niet
getreurd, want morgen is de afhaalbieb weer open! Reserveer nu een
verrassingstasje met boeken en haal deze op een afgesproken tijd op.
Ook kun je jouw reservering(en) ophalen.
Lees hier hoe het werkt.

Ophaaltijden
Den Bosch: maandag t/m zaterdag 9:30 - 13:00 uur
Rosmalen: maandag t/m zaterdag 9:30 - 12:30 uur
Sint-Michielsgestel: maandag t/m vrijdag 10:00 - 11:00 uur
Berlicum: maandag t/m vrijdag 10:00 - 11:00 uur
Vught: maandag t/m zaterdag 10:00 - 11:00 uur
Boxtel: maandag t/m zaterdag 10:00 - 11:00 uur
lees meer >

Actiefindenbosch voor jong en oud
Actiefindenbosch (voorheen Sjors Creatief en Sjors Sportief) is hét
online platform met creatieve en sportieve kennismakingsactiviteiten
voor jong en oud!
Al 4 jaar lang boekt Sjors veel succes bij kinderen van 0-12 jaar. Dit
succes gaan we nu uitbreiden! Vanaf 9 december 2020 kan elke
creatieve en sportieve aanbieder in onze gemeente gratis
kennismakingaanbod online zetten voor iedereen van 0 - 100 jaar!
Hoe werkt het?
Aanbieders kunnen via een gratis account op www.actiefindenbosch.nl
kennismakingsaanbod online zetten. Alle aangeboden activiteiten
worden daarnaast één keer per jaar in een boekje gebundeld en
verspreid binnen de gemeente 's-Hertogenbosch. Deelnemers kunnen
zich via de website het hele jaar door inschrijven voor deze
activiteiten.
Meer weten? Kijk op www.actiefindenbosch.nl.
Actiefindenbosch is een samenwerking tussen de gemeente 'sHertogenbosch, 'S-PORT en Huis73.
lees meer >

Speurtocht Sint-Michielsgestel
‘Kijk daar! Daar hebben bevers de bomen stukgebeten. Zie je hoe
goed ze kunnen knagen?’ De Nederlandse natuur is mooi en zeker in
Sint-Michielsgestel. De gemeentebossen en de Zegenwerp zijn mooie
natuurgebieden om lekker door heen te struinen.
Speurtocht
In de kerstvakantie kun je op de websites van Huis73 en Natuurgroep
Gestel een gratis speurtocht downloaden. De speurtocht leid je door
de mooiste stukjes natuur in Gestel. Met een beetje geluk kom je
verschillende dieren tegen. In het gebied vind je o.a. dassen,
eekhoorns en bijen. Een leuk uitje om even een frisse neus te halen!
Er zijn 2 speurtochten. De één gaat door de Zegenwerp en de ander
door de Gemeentebossen. De speurtochten vind je online op de
website van Huis73 en de website van Natuurgroep Gestel.
lees meer >

RUW kijkt hoopvol naar het nieuwe jaar en gaat vlammend
van start!
Het jaar 2020 is een gek jaar geweest, waarbij we sommige debatten
hebben moeten cancelen, snel hebben moeten reageren op de
veranderlijke samenleving en onszelf bewust werden van wat echt
belangrijk is.
Paul Verhaeghe
Het nieuwe jaar staat voor de deur en we gaan een hoopvol 2021 in.
Een jaar dat gekenmerkt wordt door herstel en waarbij we meer van
ons ‘oude’ leven terug gaan zien. Op 4 januari gaan we daarom van
start met een gesprek met Paul Verhaeghe over ‘een nieuwe tijd’. De
hoofdvraag die we proberen te beantwoorden is: wat moeten we
veranderen in de samenleving om onszelf en de wereld in balans te
houden?
Kerncentrale in onze achtertuin
Op 12 januari kijken we naar de toekomst van energie. In ‘Een
kerncentrale in onze achtertuin!’ vragen we ons af of het dé manier is
om duurzaam energie op te wekken. De landelijke politiek is langzaam

bezig om ons erop voor te bereiden, maar wat zijn de mogelijkheden?
De Wolf
Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar sinds een half jaar woont er
een wolf op de Groote Heide tussen Eindhoven en Weert. Hoe
fascinerend de komst van zo'n grote predator ook is, het roept tal van
vragen op. Hebben we iets te vrezen van dit prachtige dier? Zijn ze
beschermd? Gaan grote predatoren eigenlijk wel samen met onze
economische belangen in de landbouw en heeft de wolf nog wel
bestaansrecht in onze moderne samenleving? Praat met ons mee op
27 januari tijdens de livestream.
lees meer >

Start Citytrainer Rosmalen
In februari start de nieuwe reeks Citytrainer Rosmalen, een
samenwerking van Huis73, PowerUp073, Sportalliantie Rosmalen en
JC Number One.
Wil jij:
• Activiteiten bedenken en organiseren voor je vrienden?
• Beter worden in presenteren, organiseren, begeleiden en
samenwerken?
• Jezelf klaar stomen voor je vervolgopleiding? Bijvoorbeeld binnen de
sport, sociale of creatieve sector?
• Een goede aanvulling op je CV?
• Je creatieve of sportieve talenten verbeteren?
• Je eigen ideeën uitwerken en ook echt uitvoeren?
• Je netwerk vergroten en meer mensen leren kennen?
Word dan Citytrainer!
Een Citytrainer is na de cursus in staat om activiteiten en/of trainingen
te organiseren en te begeleiden. De Citytrainer heeft zowel het
trainingsgedeelte als de praktijk goed doorlopen, én heeft zich op
eigen niveau kunnen ontwikkelen in zijn of haar talent. Een Citytrainer
zet kennis en ervaring in voor de eigen stad, school, wijk,
vriendengroep of vereniging.
Check de aftermovie van de certificaatuitreiking van Citytrainers.

Meedoen of wil je meer weten? Stuur een berichtje naar Teun op
0611226748 of mail naar Bas via b.v.d.elzen@rodenborch.nl.
Kennismaking / kick-off op Woensdag 3 februari 2021, 15:30-17:30
uur
Start training op Woensdag 10 februari 2021, 15:30-17:30 uur
Certificaatuitreiking halverwege juni.
Cursuslocaties
Rodenborch College bij sporthal de Hazelaar en Jongerencentrum
Number One in Rosmalen.

Verhaaltjestijd 2+ ONLINE
Jammer hè, dat ook onze voorleesmomentjes niet doorgaan nu. Maar
niet getreurd! Elke woensdag- en vrijdagochtend lezen we voor onze
kleine fans online voor via Zoom. Zijn we tóch een beetje dichtbij.
Meegenieten?
Klik hier voor meer informatie.
lees meer >

E-books hulplijn
Wil je graag e-books lenen van de bibliotheek maar loop je tegen een
probleem aan? Wij helpen je! Bel (doordeweeks) tussen 9.00 - 13.00
uur naar 073 - 680 29 00 voor het maken van een telefonische
afspraak.
Het is ook mogelijk om een mailtje te sturen naar: ebooks@huis73.nl. Vermeld dan in de mail je lidmaatschapsnummer en
je telefoonnummer zodat we je terug kunnen bellen.
lees meer >

Fijne feestdagen en een gezond 2021
Het is een raar jaar geweest. Een jaar waarin we met zijn allen
moesten wennen aan het vaker thuis zijn. Een jaar waarin we extra op
elkaar moesten letten, maar ook een jaar waarin we steeds beter
werden in het flexibel zijn. De maatregelen hebben veel van ons

gevraagd en doen dat nog steeds, maar samen komen we er
doorheen. Samen.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2021.
Een klein, groot gedichtje
Hoe ver is dichtbij?
Hoe groot is iets kleins
Hoe grof is iets fijns
Hoe gewoon is bijzonder
Hoe ver boven is onder
Hoe donker is licht
Hoe gesloten is dicht
Hoe hard klinkt zacht
Hoe licht is de nacht
Hoe rechtuit is opzij
Hoe ver weg ben jij?
Door Meta de Zeeuw, docent Huis73 (gemaakt voor Klas en Kunst).
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