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Verruiming openingstijden Hinthamerstraat  

Goed nieuws: vanaf maandag 31 augustus hanteert Huis73 aan 

Hinthamerstraat 72-74 in Den Bosch ruimere openingstijden. Op 

maandag t/m vrijdag openen we om 9.00 uur onze deuren, waarna er 

tot maar liefst 21.00 uur in de avond* gebruik kan worden gemaakt 

van onze dienstverlening. In het weekend zijn we van 10.00 - 17.00 

uur geopend.  

 

*Bij avondcursussen en evenementen hanteren we openingstijden op 

maat. Ook tijdens feestdagen en schoolvakanties kunnen de 

openingstijden afwijken. 
 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=3a61e09dba3193bc58586f6621d95b5d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=3a61e09dba3193bc58586f6621d95b5d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=efbbc8b970ed18c1c001238afec2bef3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=efbbc8b970ed18c1c001238afec2bef3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=28e010bbb38291f2f60e626d2af1d9e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=28e010bbb38291f2f60e626d2af1d9e5
https://twitter.com/huis73
https://www.facebook.com/Huis73.nl
http://www.youtube.com/user/biebdenbosch
https://www.instagram.com/huis73.nl/
https://www.linkedin.com/company/huis73
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=3a61e09dba3193bc58586f6621d95b5d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=efbbc8b970ed18c1c001238afec2bef3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=28e010bbb38291f2f60e626d2af1d9e5


 

Babel heet voortaan Huis73  

Onze naam verandert, onze missie niet. Huis73 staat voor Huis voor 

bibliotheek en cultuur, een plek waar iedereen welkom is en zich thuis 

voelt. Hier lees je meer over onze naamswijziging. Volg jij Huis73 al 

op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn? 

lees meer >  

  

 

 

Webinar: Symboliek in de 17e eeuwse Hollandse 

schilderkunst  

In de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw verbergt een 

ogenschijnlijk naturalistisch uiterlijk van een schilderij vaak symboliek. 

Niet alleen personen, maar ook dieren, planten en voorwerpen hebben 

vaak een tweede betekenis. 

 

Portretten, doktersbezoeken, spreekwoorden, parels, brieven schrijven 

en nog meer zullen in dit webinar, gegeven door Erna Charbon- van 

Heck, behandeld worden. Na afloop zul je vele schilderijen met andere 

ogen bekijken! 

 

27 aug. | Huis73 | 20.00 - 21.15 uur | gratis aanmelden 

lees meer >  

  

 

 

Het nieuwe cursusseizoen gaat weer van start  

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

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

we lessen aan in alle denkbare disciplines en op verschillende niveaus. 

Van muziek, dans en theater tot beeldende kunst, body & mind, 

literatuur, digitale media en meer. Kijk op cursussen.huis73.nl en 

schrijf je snel in! 

lees meer >  

  

 

 

Maand van het Schrijven  

September is de Maand van het Schrijven bij Huis73. Heb je ooit zelf 

willen schrijven, maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan 

deel aan een van de workshops. Luister verder naar boekpresentaties, 

volg een masterclass poëzie of neem een kijkje in het leven van 

verschillende auteurs. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=00aee3c8290bc5ac3267e94242fd526a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=00aee3c8290bc5ac3267e94242fd526a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=6fac1f4767324d3f3500f304a7d6a644
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=7dd8960a010c314f2361c8e2980cdf59
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=c42b79a87f20d256706ffc9dc487b13c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=0abff95ba37ef19fc8b1c2238ad75d21
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=00aee3c8290bc5ac3267e94242fd526a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=b028d7bab657f20f6d6f593b8ea8d809
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=b028d7bab657f20f6d6f593b8ea8d809
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=aee52c071efe74be258cebf4ab0256a7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=b028d7bab657f20f6d6f593b8ea8d809
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=510e0effc0c4cdf01ada800a3e4a91e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=510e0effc0c4cdf01ada800a3e4a91e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=510e0effc0c4cdf01ada800a3e4a91e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=9ae35a5d281faad2e352f1e6ade4136a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=9ae35a5d281faad2e352f1e6ade4136a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=00aee3c8290bc5ac3267e94242fd526a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=b028d7bab657f20f6d6f593b8ea8d809
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=510e0effc0c4cdf01ada800a3e4a91e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=9ae35a5d281faad2e352f1e6ade4136a


 

VerhaalTijd  

Beleef het plezier van samen luisteren naar een mooi verhaal 

 

Voorlezen voor volwassenen draait om ontmoeting en samen verhalen 

delen. Samen naar een verhaal luisteren levert plezier, nieuwe 

ontmoetingen en goede gesprekken op. We delen vaak meer met 

elkaar dan we weten. 

 

Huis73 is een mooie plek om mensen en verhalen samen te brengen. 

Heb je zin in een gezellig uurtje op vrijdag, dan kun je komen 

luisteren naar een mooi verhaal. Samen of alleen, met familie of een 

bekende, je bent van harte welkom. 

 

4 sept. | Huis73 | 11.00 - 12.00 uur | gratis aanmelden via de 

kaartverkoop 

lees meer >  

  

 

 

Voorlezen 2+  

Elke week kunnen peuters op verschillende momenten naar een 

verhaaltje komen luisteren, samen liedjes zingen en muziek maken. 

Het is altijd een feestje! Ouders en opa's en oma's zijn ook van harte 

welkom. 

 

Vanaf 1 september starten we weer stapsgewijs met onze 

voorleesactiviteiten in de verschillende vestigingen. Houd de 

informatie op de site in de gaten voor actuele aanpassingen. 

lees meer >  

  

 

 

Boekproeverij  

Kom langs bij de Boekproeverij en weet wat er speelt op het gebied 

van boeken. We praten je bij en je ontdekt nieuwe auteurs en 

verhalen. 

 

8 & 9 sept. | verschillende vestigingen en tijden | gratis aanmelden 

via kaartverkoop 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=19b48405d6cfab32091826341d0a8229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=dad8848710704c412a4f7af6adf5b7c2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=19b48405d6cfab32091826341d0a8229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=5c841b30596b0b63445a6607eb411613
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=5c841b30596b0b63445a6607eb411613
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=5c841b30596b0b63445a6607eb411613
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=a9dde425e66b17ddca6cf62a7c6b840f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=a9dde425e66b17ddca6cf62a7c6b840f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=a9dde425e66b17ddca6cf62a7c6b840f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=19b48405d6cfab32091826341d0a8229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=5c841b30596b0b63445a6607eb411613
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=a9dde425e66b17ddca6cf62a7c6b840f


 

Zin op Zondag met Arthur Japin en Jeroen Thijssen  

Zin op Zondag is dé Literaire Talkshow waarin presentator Marja Käss 

auteurs voorstelt aan het publiek. De gasten van vandaag zijn Arthur 

Japin en Jeroen Thijssen. 

 

Arthur Japin vertelt over zijn nieuwe boek Mrs. Degas. Van Jeroen 

Thijssen verscheen onlangs De Terugkeer. Je kunt erbij zijn in Huis73 

óf volg Zin op Zondag via de livestream. 

 

13 sept. | Huis73 | 15.00 – 17.00 uur | regulier ticket €12,50 | 

livestream ticket €5,- 

lees meer >  

     

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  

 

Klik hier om uw abonnement op deze nieuwsbrief te wijzigen. 

 60 
   

 

 
 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=b1b340c82f635ab42e38c500aec3b54c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=85fae4eca7c603cd963203354ef71288
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=072abfacf566808bfd57a742aef3f0f8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=b1b340c82f635ab42e38c500aec3b54c
mailto:nieuws@huis73.nl
https://www.huis73.nl/
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?event=dl&sid=999&dli=2f6070af6e410e1e88bef0988ed8f0c0&vestnr=9995
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=48ccf41b293b393454b0407b9a03b200&li=b1b340c82f635ab42e38c500aec3b54c

