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Fijne feestdagen en een gezond 2022 
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Cursussen, muzieklessen 
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Bibliotheek blijft open  

Onze bibliotheken blijven open en je bent van harte welkom voor 

lenen en studeren. Zo heb je tijdens de vakantie altijd nieuwe boeken 

in huis. Kunst- en cultuurbeoefening is helaas tijdelijk niet mogelijk, 

daarom is Hinthamerstraat 74 tijdelijk gesloten voor publiek.  

Volg je een cursus of workshop bij ons? Dan neemt de docent contact 

met je op. Online zijn we er 24/7. Klik hier voor een overzicht van de 

coronamaatregelen en meer informatie over een veilig bezoek aan 

Huis73. 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
https://twitter.com/huis73
https://www.facebook.com/Huis73.nl
http://www.youtube.com/channel/UCFC_IPqTvZriRgRhrLsZldQ?view_as=subscriber
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=528860b0762427431058195012e33f91&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
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December is geefmaand  

Wist je dat één derde deel van het jaarlijkse donatiegeld in december 

wordt gedoneerd? Op onze thematafel ‘Geefgedrag’ vind je boeken 

over schenken en nalaten naast informatie over bijna 70 goede doelen 

die zijn opgenomen in Goededoelengids ’s-Hertogenbosch. De 

thematafels vind je in de bibliotheekvestigingen van Rosmalen, Vught 

en ’s-Hertogenbosch. 

 

Steun lokaal 

Lokale goede doelen zijn uw steun waard: 46.000 vrijwilligers 

besteden circa 9,5 miljoen uur om de stad en haar omliggende dorpen 

leuker, groener, socialer, gezelliger en mooier te maken. Zo’n 750 

organisaties zetten zich in voor u, uw ouders, kinderen, familie, buren 

en kennissen. Zij kunnen dit niet alleen, uw hulp en steun is meer dan 

welkom! 
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Verhaaltjestijd ONLINE  

Wat is er leuker dan even lekker wegdromen bij een fijn verhaaltje? 

We lezen nu niet voor in de bieb, maar bij jou thuis in de woonkamer. 

Wekelijks op woensdag- en vrijdagochtend om 10:15 uur (2+) en op 

woensdagmiddag om 15:00 uur (3+) live via Zoom. We maken er een 

online-feestje van met een mooi verhaaltje, leuke interactie en 

natuurlijk ook muziek! Luister je mee? 

 

Verhaaltjestijd 2+ | elke woensdag & vrijdag om 10.15 uur | online | 

gratis aanmelden via website 

Verhaaltjestijd 3+ | elke woensdag om 15.00 uur | online | gratis 

aanmelden via website 
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Hulp bij afspraak boosterprik  

Binnenkort krijgen 3 miljoen Nederlanders vanaf 60 jaar en ouder een 

uitnodiging om een afspraak te maken voor een extra 

coronavaccinatie, de boosterprik. Vanaf het moment dat uw 

geboortejaar aan de beurt is kunt u online een prikafspraak maken. U 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=61b19aec54a97b44b245cac56fd0f1b7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=61b19aec54a97b44b245cac56fd0f1b7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=84f36a84abf164468f77838f7e5363e9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=84f36a84abf164468f77838f7e5363e9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=84f36a84abf164468f77838f7e5363e9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=84f36a84abf164468f77838f7e5363e9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=84f36a84abf164468f77838f7e5363e9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a617edd38b66072bb63307dd6a6e132d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=61b19aec54a97b44b245cac56fd0f1b7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=84f36a84abf164468f77838f7e5363e9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a617edd38b66072bb63307dd6a6e132d


krijgt hiervoor een brief. Een afspraak maken kan telefonisch, maar 

ook online met uw DigiD.  

 

Om u hierop voor te bereiden is er een demo met uitleg beschikbaar. 

Hier wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe dit werkt. De online uitleg is 

te vinden op www.uitlegprikafspraak.nl. Vindt u het toch lastig om zelf 

een afspraak te maken? Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de 

bibliotheek helpen we u verder. 
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Genereer je persoonlijke kookadvies door de VERSE 

ALGORITMES-generator!  

De komende maand staat in Huis73 een kar naast de infobalie waar je 

je persoonlijke algoritme kunt laten genereren! Aan de hand van een 

aantal vragen krijg je een recept op basis van jouw voorkeuren. 

Handig, want het helpt je te kiezen wat je moet doen.  

De generator is onderdeel van het project VERSE ALGORITMES. In dit 

project verkennen we de rol van algoritmes in ons leven samen met 

kunstenaars, filosofen, journalisten, het onderwijs en 

geïnteresseerden uit de stad.  

 

doorlopend | Huis73 Den Bosch | gratis 
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UitvindersLab - Papieren Machines  

Wist je dat je door het vouwen van papier dingen kunt laten 

bewegen? Dit UitvindersLab kun je weer volgen vanuit huis en gebruik 

je wat je thuis voor handen hebt. Zoals papier, lijm en een schaar. 

Doe je ook mee? 

 

zaterdag 8 januari | Online | 11.00 - 12.00 uur | €2,50 
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Workshop | Maak je eigen website  

Loop je al langer rond met het idee om een website te ontwerpen? 

Moet je een drempel over om het daadwerkelijk te doen en weet je 

niet welk platform het meest geschikt voor je is en waar je moet 

beginnen? Neem dan deel aan deze online workshop, want een 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a617edd38b66072bb63307dd6a6e132d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=858df4c8b487af5daae0cda3bd487dda
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a617edd38b66072bb63307dd6a6e132d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=d10eaec1c1b44afa3475d71bbc78f18c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=d10eaec1c1b44afa3475d71bbc78f18c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=d10eaec1c1b44afa3475d71bbc78f18c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=d10eaec1c1b44afa3475d71bbc78f18c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=1daf22f9fd046fb2ee20a41072e90189
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=1daf22f9fd046fb2ee20a41072e90189
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=1daf22f9fd046fb2ee20a41072e90189
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a11d8b7f89fd67823ad3c05513a97609
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=d10eaec1c1b44afa3475d71bbc78f18c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=1daf22f9fd046fb2ee20a41072e90189
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a11d8b7f89fd67823ad3c05513a97609


website maken is helemaal niet moeilijk. 

 

dinsdag 18 januari | Online | 19.00 - 21.00 uur | gratis aanmelden via 

website 
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Hele mooie feestdagen!  

2021 zit er bijna op en we kijken reikhalzend uit naar een mooi en 

gezond nieuw jaar, waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten. Huis73 

wenst iedereen een fantastisch fijn nieuwjaar en hopen jullie weer 

snel te kunnen zien. Wees lief voor elkaar en blijf gezond!  

Ben je van plan om in het staartje van 2021 Huis73 nog te bezoeken? 

Houd dan rekening met aangepaste openingstijden tijdens de 

feestdagen:  

• Op vrijdag 24 en 31 december zijn we geopend tot 16.00 uur 

• Op 25 en 26 december en 1 januari zijn we gesloten. 

 

Raadpleeg voor een veilig bezoek aan Huis73 onze website. 

lees meer >  

  

 

Praat mee!  

Over kunst, cultuur en de bibliotheek raken wij nooit uitgepraat. Heb je vragen, suggesties, een 

opmerking of een compliment? Bel ons dan op 073-680 29 00, stuur een e-mail naar 

info@huis73.nl of bericht ons via whatsapp 06-15666324. 
 

 

     

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
   

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a11d8b7f89fd67823ad3c05513a97609
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a11d8b7f89fd67823ad3c05513a97609
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=a11d8b7f89fd67823ad3c05513a97609
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
mailto:info@huis73.nl
mailto:nieuws@huis73.nl
https://www.huis73.nl/
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=098a4ec3b9d863ba06683e2f19803a26
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=528860b0762427431058195012e33f91&li=4767a9dd36885d112f929d8212f1329f

