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Word Citytrainer Senior!  

Heeft u uw geraniums geteld? Behoefte aan iets anders? Tijd en 

energie om een culturele activiteit te organiseren? Dat kán! Met uw 

kennis en kunde zet u zich actief in voor de stad. In een groep van 

maximaal 15 personen werkt u, in drie maanden tijd en onder 

begeleiding, aan een door u op te zetten culturele activiteit. 

 

Op dinsdag 22 september start van 10.00 - 12.00 uur een nieuwe 

reeks Citytrainer bij Huis73 (Hinthamerstraat 74, 's-Hertogenbosch). 

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten (22 en 29 september - 6, 13 
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en 27 oktober - 3, 10, 17 en 24 november), 15 uur praktijkervaring en 

de certificaatuitreiking. Deelname is gratis! 

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met: 

Anita Putters (Farent), 06-46768118, anitaputters@farent.nl, of Jane 

van de Lest (Huis73), 088-2800 232, janevandelest@huis73.nl. 

Kijk ook eens op: www.citytrainersdenbosch.nl. 
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'Toren van verlangen of een tweesnijdend zwaard?'  

In het kader van de Maand van het Schrijven en de Bossche 

Schrijverskast toont Huis73 de hele maand september de werken van 

de Bossche schrijver en beeldend kunstenaar Bettine Uhe. De 

expositie met de titel ‘Toren van verlangen of een tweesnijdend 

zwaard?’ toont haar schilderijen en collages, op papier en in 

gemengde technieken. Haar kunstwerken gaan in dialoog met de 

getekende torens van Eek Hacfoort. 

 

2 t/m 27 september | Tijdens openingsuren | Huis73 | gratis 
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Voorstelling: De 100-jarige man die uit het raam klom  

De voorstelling 'De 100-jarige man die uit het raam klom' vertelt het 

verhaal van Allan Karlsson, die op zijn 100e verjaardag uit het raam 

van het bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. Zijn unieke kijk op 

het leven en de wonderlijke lieden die zijn pad kruisen maken van 'de 

100-jarige' een feest. Het begint dat Allan er vandoor gaat met een 

koffer waar hij even op moet passen. De koffer blijkt vol crimineel geld 

te zitten en dat is het begin van een roadtrip dwars door Zweden.  

 

24 september | Bibliotheek Berlicum | 20.00 – 22.15 uur | €7,50 

(leden) €10,- (niet-leden) 
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Creatief met... is back!  

Samen met Jos en stagiaires Mitch, Claire en Isla kun je meedoen met 

een creatieve Studi073 activiteit! De avond staat in teken van een 

spannende speurroute door de bieb waar je ingrediënten verzamelt 
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voor jouw eigen verhaal! Dit verhaal maak je samen met iemand 

anders en mag je presenteren aan de rest van de groep. Je krijgt alle 

vrijheid om je eigen stijl te kiezen, denk bijvoorbeeld aan een 

songtekst, rap, spoken word, toneelstuk etc. 

Enthousiast en nieuwsgierig geworden? 

 

Creatief met Jos, Mitch, Claire en Isla vindt plaats op maandag 28 

september vanaf 19.00 uur bij Huis73 in de Hinthamerstraat. Twijfel 

niet, want vol = vol… Inschrijven kan via: 

- Mail naar studi073@huis73.nl 

- Appje naar 06-48401370 

- Chatbericht via Facebook of Instagram 
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Jouw boek in de Bossche Schrijverskast!  

Heb je altijd al gedroomd van roem? Dan is dit jouw kans! Huis73 

opent een boekenkast voor lokale schrijvers. Ben je een Bosschenaar 

of woon je in de gemeente ’s-Hertogenbosch en heb je een boek 

geschreven? Lever deze dan in! Jouw boek wordt in de kast geplaatst 

en ter beschikking gesteld aan onze bibliotheekleden. Misschien is dit 

wel de start van een glansrijke carrière als schrijver? 

 

In de Bossche Schrijverskast komen kinderboeken, volwassen romans, 

verhalen en gedichten te staan. Tijdens de opening op woensdag 30 

september kun je tussen 14.00 en 16.00 uur een exemplaar van jouw 

boek inleveren. Luister dan ook meteen naar lokale schrijvers van de 

Bossche Schrijverswerkplaats. Zij lezen 1-op-1 voor uit lokaal eigen 

werk. In een ‘stiltekamer’, volledig coronaproof.  

 

Woensdag 30 september | Huis73 | Hinthamerstraat 72 | 14.00 – 

16.00 uur | gratis 
 

 

 

Voorleeslunch 2020  

Het luisteren naar een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is 

vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te 

halen. Tijdens de Nationale Voorleeslunch lezen we voor en praten we 

met elkaar na terwijl we genieten van een smakelijk broodje. Het 

verhaal dit jaar is geschreven door Kees van Kooten en wordt 

voorgelezen door de vaste vrijwilligers van VerhaalTijd of door een 
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speciale gast (dat verschilt per vestiging). 

Meld je voor 28 september aan door een gratis kaartje via onze 

website te reserveren. Het aantal plaatsen is beperkt i.v.m. 

coronamaatregelen. De Voorleeslunch vindt plaats in al onze 

vestigingen. Let op: in Vught wordt deze activiteit verzorgd in de vorm 

van een Voorlees High Tea van 15.00 - 16.30 uur bij Huize Elisabeth 

 

Vr 2 oktober | alle vestigingen | 11.30 – 13.00 uur | gratis 
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Inloopspreekuur SeniorWeb  

Voor alledaagse vragen over digitale zaken! Sinds kort is er niet alleen 

bij Bibliotheek Boxtel, maar ook bij Huis73 in Den Bosch een digitaal 

inloopspreekuur. Samen met SeniorWeb helpen we senioren op weg. 

Het team staat klaar om te helpen met uiteenlopende vragen. Van het 

toevoegen van een e-mailaccount op de telefoon, tot het geven van 

tips over videobellen. Een afspraak maken is niet nodig. 

 

Elke dinsdag | Hinthamerstraat 72 | 13.30 – 15.00 uur | Gratis 

Elke dinsdag | Bibliotheek Boxtel | 15.00 – 17.00 uur | Gratis 
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Nieuw DigiTAALpunt geopend!  

Op 10 september opende in BBS de Hambaken DigiTAALpunt Noord, 

een samenwerkingsproject van Farent, KWIC en Huis73. Het 

DigiTAALpunt is een plek in de wijk waar buurtbewoners terecht 

kunnen die beter willen worden in taal, rekenen en in het omgaan met 

de computer en telefoon. Directeur Nan van Schendel van Huis73 en 

Asya van Wamel, beleidsmedewerker Gemeente 's-Hertogenbosch 

openden het digiTAALpunt.  
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Doe ik het eigenlijk wel goed als ouder?  

De Week van de Opvoeding staat dit jaar in het kader van Staan en 

Opvallen. Hoe houd je je als ouder staande? Wat verandert er als je 

kinderen hebt? Hoe begeleid je ze zo goed mogelijk en wat is daarvoor 

nodig? Het consultatiebureau doet zoveel meer dan alleen vaccineren, 
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wegen en meten. Twee jeugdverpleegkundigen vertellen je alles over 

hun ervaringen en bespreken waar je in Vught terecht kan met al je 

vragen.  

 

di 6 oktober | Bibliotheek Vught | DePetrus | 19.30 – 21.00 uur | 

€2,50 
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Schrijfcafé Berlicum en Middelrode  

Bij het Schrijfcafé moedigen inspirerende schrijfoefeningen aan tot 

schrijven vanuit de eigen fantasie. De fictieve teksten die uit de 

verbeelding ontstaan, groeien uit tot een verhaal, een column of 

beschouwende tekst. Een verhaal bouwen we op langs personages, 

plotontwikkeling, spanningsboog en ontknoping, m.b.v. diverse 

verteltechnieken. De eerste 3 bijeenkomsten zijn workshops gegeven 

door Annemieke Elfers. Zij geeft je tips en tricks om beter te 

schrijven. Daarna start het Schrijfcafé en komen jullie 1x per maand 

samen.  

 

Aanmelden 

Vind je het leuk om deel te nemen aan het Schrijfcafé, meld je dan 

aan via inevandenbrand@huis73.nl of loop binnen bij de Dorpstafel. 

Het schrijfcafé komt 1x in de maand samen in d’n Durpsherd en is 

gratis. Er is plek voor 10 personen dus wees er snel bij.  

 

woensdag 7 okt, 4 nov en 2 dec. | Bibliotheek Berlicum | 19.30 - 

22.00 uur | gratis 
 

 

 

Workshop: Hoe maak je een podcast?  

Altijd zelf al een podcast willen maken? Podcastspecialist Michiel van 

de Weerthof leert je in 8 lessen hoe je aan de slag kunt gaan met het 

ontwikkelen van je eigen podcast. Van idee-ontwikkeling en 

stemgebruik tot technische details zoals sound design en monteren. 

De start is op dinsdagavond 13 oktober. Schrijf je snel in, want vol = 

vol.  

 

13-10 t/m 15-12 | Huis 73 | 19.30 uur - 22.00 uur | €120,- 
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Herfstfestival in Bibliotheek Boxtel  

Vervelen hoeft niet in de herfstvakantie, want er is tijdens het 

herfstfestival bij Bibliotheek Boxtel iedere dag wel iets leuks te doen! 

Kom genieten van workshops, Mad Science, Kennisbende, voorlezen, 

Milja Praagman, robots en nog veel meer. Kijk voor meer informatie 

en het volledige programma op de website.  

 

19 t/m 24 oktober | Bibliotheek Boxtel 
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