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Coronamaatregelen  

De stijging van het aantal coronabesmettingen vraagt ook bij Huis73 

om nieuwe maatregelen. Samen zorgen we ervoor dat het voor 

iedereen veilig is om langs te komen. Bezoek je onze vestigingen? We 

adviseren iedereen vanaf 13 jaar dringend om een mondkapje te 

dragen. Lees meer over een veilig bezoek op onze website. 

lees meer >  
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https://www.linkedin.com/company/huis73
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1cd7977a8a7d0a36b2641078f985f1b8&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1cd7977a8a7d0a36b2641078f985f1b8&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1cd7977a8a7d0a36b2641078f985f1b8&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1cd7977a8a7d0a36b2641078f985f1b8&li=217f3035ebb784cebdf0982fb0d9b1d0


 

Schrijf je nu in voor een leuke cursus of workshop!  

Hoe oud je ook bent, bij Huis73 volg je altijd een cursus of workshop 

die je op het lijf geschreven is. Samen met onze huisgenoten bieden 

we lessen aan in allerlei disciplines, op verschillende niveaus. Van 

muziek, dans en theater tot beeldende kunst, literatuur en digitale 

media. Betaalbaar en midden in het centrum van Den Bosch. 

 

Het nieuwe seizoen is inmiddels van start en er zijn nog genoeg leuke 

lessen waar jij deel aan kan nemen. Zo kun je bijvoorbeeld aan de 

slag met Japanse bloemsierkunst (Ikebana), of verdiep jezelf in 

architectuurgeschiedenis tijdens de cursus Iconen van de 20ste eeuw. 

Leer in 8 lessen hoe je zelf een podcast maakt, of duik in De 

Theaterproeverij en ga aan de slag met de belangrijkste facetten van 

het theater vak. Of misschien trekt Digitaal Tekenen in Adobe 

Illustrator je wel? 

 

Bovenstaande cursussen zijn slechts een greep uit ons totale aanbod. 

Kijk voor het complete aanbod op www.cursussen.huis73.nl. Heb je 

een cursus uitgekozen? Schrijf je meteen online in. Tot snel! 

lees meer >  

  

 

 

Creatief Met...  

Nog een Creatief Met? Jazeker! Dit keer samen met stagiaires Claire 

en Mitch. Zij nemen je mee naar de mooiste plekken in Den Bosch om 

foto's te maken met meest rare (of juist normale) objecten. Objecten 

waar je normaal niet eens aan zou denken als je een foto opdracht 

zou krijgen. 

 

Inschrijven kan via: 

Mail naar studi073@huis73.nl 

Appje naar 06-18795241 

Chatbericht via Instagram of Facebook  

 

11 oktober | 13.00 uur | Huis73 
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Oproep voor bijzonder project  

De gebouwen van Huis73 aan de Hinthamerstraat hebben vele 

functies gekend. Zo was het huidige bibliotheekgebouw tot 1968 een 

bejaardentehuis. Voor een bijzonder project zijn wij op zoek naar 

iemand wiens (groot-)ouder in dat bejaardentehuis gewoond heeft. 

Deze persoon - bij voorkeur een vrouw – wordt geïnterviewd. Dat 

interview is onderdeel van een project. Ben of ken je zo iemand? Dan 

horen we het graag.  

Je kunt mailen naar janevandelest@huis73.nl of bel 088 2800232. 
 

 

 

Zin op Zondag  

Literaire talkshow van Huis73 en Adr.Heinen waarin presentator Marja 

Käss deze keer Manon Uphoff en Bibi Duman Tak ontvangt. Met 

muzikale omlijsting door wisselende musici. 

Manon Uphoff schref met "Vallen is als vliegen" een indringende en 

eerlijke roman over seksueel misbruik in het gezin, deels gebaseerd 

op eigen ervaringen. Bibi Dumon Tak beschrijft in haar 

autobiografische roman De dag dat ik mijn naam veranderde hoe ze 

door haar ex-zwager na de dood van haar zus uit het leven van haar 

neefjes werd verbannen. 

 

18 oktober | Huis73 Hinthamerstraat 72 | 15.00 - 17.00 uur | €12,50 

lees meer >  

  

 

 

Kennisbende  

Speciaal voor leergierige kinderen (8-12 jaar) organiseert Huis73 

iedere schoolvakantie de Kennisbende. Dit zijn kindercolleges waar je 

meer leert over verschillende leuke onderwerpen. De Kennisbendes 

staan dit jaar in het teken van beroepen. 

Molenaar 

Kom alles te weten over het het beroep molenaar. Je hoort alles over 

het eeuwenoude ambacht en krijgt een rondleiding door Molen de 

Zwaan in Vinkel én de Standaardmolen in Rosmalen. We starten en 

eindigen bij Bibliotheek Rosmalen en voor het vervoer wordt gezorgd.  

19 oktober | Parkeerplaats Perron-3 | 13.00 - 17.00 uur | €5,- (leden) 

€7,50 (niet-leden) 

Dierenverzorger 

Tijdens het herfstfestival in Bibliotheek Boxtel komt dierenverzorger 

mailto:janevandelest@huis73.nl
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=1cd7977a8a7d0a36b2641078f985f1b8&li=745a098584f72f2c6fdbd36ef0e7f06a


Bram alles vertellen over zijn werk. Hij werkt in Safaripark Beekse 

Bergen waar allerlei bijzondere dieren leven, zoals tijgers, leeuwen, 

cheeta’s, nijlpaarden en stokstaartjes. Ben je benieuwd wat Bram daar 

allemaal doet? Kom dan luisteren naar zijn verhaal en vraag hem het 

hemd van het lijf.  

22 oktober | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €2,50 (leden) 

€5,- (niet-leden) 

lees meer >  

  

 

 

Expositie "Klei in beweging"  

Vanwege het 40-jarig bestaan van het keramiek magazine KLEI 

schreef het blad eerder dit jaar een jubileumwedstrijd uit onder haar 

abonnees. Van de 225 inzendingen selecteerde een jury 42 werken die 

van 1 t/m 25 oktober bij Huis73 worden tentoongesteld. Prachtige 

keramiekwerken van zowel professionals als hobbyisten. 

De juryprijzen worden op 4 oktober bekendgemaakt, maar het publiek 

heeft ook een stem via de publieksprijs. Alle bezoekers aan de 

expositie kunnen een stem geven aan hun favoriete werkstuk. Kijk 

voor meer informatie op www.klei.nl.  

1 t/m 25 oktober | Tijdens openingsuren | Huis73 | gratis 

 

Foto: Hilde Boterman, Dordrecht, 2020; steengoed, zwartbakkende klei, ongeglazuurd; 

h. 22 cm, Ø 20 cm 

lees meer >  

  

 

Leen titels van álle Openbare Bibliotheken in Nederland  

Alle materialen van Huis73 kun je in onze digitale catalogus opzoeken en reserveren. Kun je in 

onze catalogus niet vinden wat je zoekt? Klik dan, om landelijk te zoeken, op 'In heel Nederland' 

voor de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC). Per 1 september 2020 zijn de tarieven voor het 

lenen van materialen buiten Huis73 aangepast. Een aanvraag uit de NBC kost € 2,00 voor alle 

materialen die geleverd worden uit de provincie Noord Brabant. Materialen die geleverd worden 

van buiten de provincie en van universiteiten kosten € 5,00 per aanvraag. Bekijk alle tarieven. 

lees meer >  
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