Nieuwsbrief 21 januari
Nationale Voorleesdagen in volle gang
11 dagen lang lezen we voor aan kleuters en peuters tijdens de
Nationale Voorleesdagen. En dat het zo 'n succes zou worden hadden
wij niet gedacht. Elke dag zitten tweehonderd gezinnen te genieten
van de leukste verhalen die in de prentenboek top tien staan.
Benieuwd welke boeken al online zijn voorgelezen? Check de filmpjes!
Morgen wordt er weer online een verhaal voorgelezen. Om 10.15 uur
komt het verhaal Mijn handen dansen, mijn mondje is een rondje tot
leven.Luister je mee?
*foto Angeline Swinkels
lees meer >

Thuisgebonden? Laat je boeken thuisbezorgen via Bieb
aan huis!
Ken je of ben je iemand die in deze tijd moeilijk het huis uit kan? Niet
alleen vanwege corona, maar ook omdat diegene wat minder mobiel is
en niet zelfstandig naar de bibliotheek kan komen? Meld je dan aan
voor Bieb aan Huis. Een vaste vrijwilliger brengt de boeken thuis en
haalt ze op. Alles coronaproof. Ook luisterboeken, grootletterboeken
en e-books behoren tot de mogelijkheden. Op die manier kun je

blijven lezen en breng je de wintermaanden thuis door in gezelschap
van een goed boek.
Voor deze Bieb aan huis-service zoeken we tevens vrijwilligers. Dus
wil jij je inzetten voor ouderen in jouw buurt en draag je de
bibliotheek een warm hart toe? In Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel
en Berlicum kunnen we nog paar extra handen gebruiken.
Aanmelden? Neem contact op met de bibliotheek bij jou in de buurt of
stuur een mail naar info@huis73.nl (ovv bieb aan huis en jouw
telefoonnummer).
Kijk voor meer informatie op www.huis73.nl/biebaanhuis
lees meer >

LIVESTREAM | Zorgen om de de wolf
Sinds een half jaar woont er een wolf op de Groote Heide tussen
Eindhoven en Weert. Het is natuurlijk heel leuk dat de wolf terugkeert
in Nederland, maar wat betekent dit voor de mensen, de landbouw en
natuurlijk voor de wolf zelf? Wolven zorgden in 2020 voor heel wat
onrust in Noord-Brabant. Steeds vaker werden schapen aangevallen
en omdat de wolf een beschermd dier is hebben boeren weinig
middelen om er iets tegen te doen.
Hoe fascinerend de komst van zo'n groot roofdier ook is, het roept tal
van vragen op. Tijdens de livestream praten we met onze gasten over
onze zorgen om de wolf. Hebben we iets te vrezen van de wolf? Gaan
grote roofdieren eigenlijk wel samen met onze economische belangen
in de landbouw?
Gasten
- Elies Lemkes-Straver: Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur
Provincie Brabant (CDA).
- Johan Mees, ecoloog Provincie Brabant.
- Jeanette van de Ven van ZLTO.
27 januari | 18.30 - 19.45 uur | gratis | naar livestream
lees meer >

Telefonisch spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid
Begin december opende Huis73 in Vught en Den Bosch een
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor iedereen die moeite heeft
met het regelen van overheidszaken via internet. Vanaf deze week
kun je voor vragen ook terecht bij het telefonisch spreekuur.
Iedere dinsdag en donderdag van 13.30 - 14.30 uur is ons IDO-team
bereikbaar op 073- 680 2900. Ook eventuele vragen over de
donorwet kunnen door onze specialisten beantwoord worden. Kijk
voor alle info op: www.huis73.nl/IDO
*foto Angeline Swinkels
lees meer >

Digitaal inbelspreekuur
Herken je dat? Je wilt een e-mailaccount aanmaken op de je nieuwe
mobiel, graag eens skypen met de kleinkinderen, je dochter een
fotoboek cadeau doen, maar er staat zoveel op je laptop dat je het
overzicht kwijt bent. Een paar voorbeelden waar je in het dagelijks
leven tegenaan kunt lopen. Hoe los je dit op?
Met alledaagse vragen over digitale zaken kun je terecht bij het
digitaal inbelspreekuur van Seniorweb Rosmalen via 06-20372776.
lees meer >

Creatieve plannen maken met studi073
Studi073 crewmember en vlogger Eef van den Boom bedacht een
Q&A. In deze vlog vertellen Eef en crewmembers Claire, Mitch en Isla
over hun creativiteit tijdens de lockdown.
Al zitten we voorlopig nog even thuis, ook deze periode is Studi073 er
voor jullie! We blijven samen creatieve plannen maken en online
activiteiten hosten. Lijkt het je leuk om samen met andere jongeren
(online) bezig te zijn of iets te bedenken vanuit jouw eigen creatieve
passie? Laat het ons weten. We zijn er om je te helpen je creativiteit
de ruimte te geven.
Stuur een mail naar studi073@huis73.nl of app naar 06-80180509 als
je aan de slag wil.
lees meer >

Hulp bij het voorlezen met de Voorleesexpress
Voorlezen is leuk en gezellig. De VoorleesExpress helpt je erbij. Ben je
of ken je iemand die wat extra hulp kan gebruiken bij het voorlezen?
Of wil je meedoen als vrijwilliger en trakteer je een kind uit een ander
gezin op 20 weken voorleesplezier? Kijk dan op
www.huis73.nl/voorleesexpress.
Digitale Voorleestas
Wil je thuis met je kind actief aan de slag met prentenboeken? De
Digitale Voorleestas geeft je iedere week tips en activiteiten bij
bekende prentenboeken. Zo maak je voorlezen nog leuker! Kijk voor
meer informatie op www.huis73.nl/de-digitale-voorleestas.
lees meer >

Stopmotion - een minicursus via zoom
Wegens succes bieden we een tweede minicursus stopmotion aan! In
deze online lessen ga je onder begeleiding van docent Perla van
Kessel een stopmotion video maken. We hanteren een echte Do It
Yourself aanpak. Met spulletjes in die je in huis hebt maak je een
statief, bouw je een set en creër je een verhaal.
26 januari & 2 februari | 19.30 - 21.00 uur | €25,lees meer >

werken bij Huis73
Huis73 is op zoek naar een:
- Projectleider (36 uur per week)
- Projectmedewerker (23 uur per week).
Projectleider
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor cultuurprojecten in en
voor het onderwijs. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de
uitvoerende werkzaamheden – daar waar mogelijk ondersteund door
een projectmedewerker – maar ook voor de beleidsmatige en
financiële kant. Je coördineert de uitvoering van deze
onderwijsprojecten, innoveert, zoekt verbanden tussen disciplines en
verlegt grenzen. Je werkt zelfstandig en hebt een gezonde dosis
overtuigingskracht: de projecten die je gaat leiden vereisen de
vaardigheid om te netwerken, bruggen te slaan tussen disciplines en

op het juiste moment een stap terug te kunnen doen.
Kijk voor de gehele vacature op de website.
Projectmedewerker
Als projectmedewerker ondersteun je de projectleiders en manager
Onderwijs & Educatie met uitvoerende werkzaamheden. Je heb
ervaring met administratieve processen, facturatie en roosteringen én
een opleiding die aansluit bij de genoemde zaken. Je zorgt voor een
goed lopende administratie van cultuurprojecten in en voor het
onderwijs en houdt daarbij regelmatig het culturele aanbod op de
website bij.
Kijk voor de gehele vacature op de website.
lees meer >
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