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Wethouder Mike van der Geld opent doorgang Huis73  

Op dinsdag 1 september om 16.30 uur heeft wethouder Mike van der 

Geld de verbinding tussen de beide panden van Huis73 aan de 

Hinthamerstraat in ’s-Hertogenbosch geopend. 

De doorgang tussen de twee monumentale panden van Huis73 aan de 

Hinthamerstraat zorgt ervoor dat bezoekers binnendoor vrij heen en 

weer bewegen tussen bibliotheek en cultuur. Maar dat niet alleen, het 

betekent ook ruimere openingstijden, nieuwe horeca, meer 

samenhang tussen "de boeken" en "cultuur" én uitbreiding van het 

aantal werk- en studieplekken. 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=3a61e09dba3193bc58586f6621d95b5d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=3a61e09dba3193bc58586f6621d95b5d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=28e010bbb38291f2f60e626d2af1d9e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=28e010bbb38291f2f60e626d2af1d9e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=737246db2af9fb64c309ff22765fc5b5
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=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=3a61e09dba3193bc58586f6621d95b5d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=28e010bbb38291f2f60e626d2af1d9e5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=737246db2af9fb64c309ff22765fc5b5


Huis73 staat nu nog meer voor het samengaan van bibliotheek en 

cultuur in Den Bosch, de plek waar iedereen zich thuis voelt. 
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Vacature: Leesconsulent  

Vanuit Huis73 werk je op De Bibliotheek op school. Je werkt op 

scholen, de kinderopvang en de peuterarrangementen. Je ondersteunt 

de directie, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers bij 

de uitvoering van het lees- en taalbeleid door activiteiten te faciliteren, 

te initiëren en in gezamenlijkheid uit te voeren. Je voert 

werkzaamheden uit op het gebied van taalontwikkeling, 

leesbevordering en mediawijsheid en je begeleidt de vrijwilligers die 

aan jouw school verbonden zijn. Per week werk je meer uren zodat je 

in de schoolvakanties vrij bent. Bekijk de hele vacature. 
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Start nu met een leuke cursus of workshop!  

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 in alle denkbare disciplines, op verschillende niveaus. Van 

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

digitale media en meer. Hieronder volgt een greep uit ons aanbod. 

Kijk voor alle cursussen en workshops op cursussen.huis73.nl.  

 

Muziek - de basis 

Start: vrijdagmiddag 11 september 

Duur: 12 lessen 

Kosten: € 102,00  

 

Illustreren - introductie cursus 

Start: dinsdagmiddag 29 september 

Duur: 8 lessen 

Kosten: € 150,00  

 

Illustreren 

Start: woensdagochtend 30 september 

Duur: 15 lessen 

Kosten: € 280,00  

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=737246db2af9fb64c309ff22765fc5b5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4165871ad447d51fc93557c9ba089f75
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4165871ad447d51fc93557c9ba089f75
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4165871ad447d51fc93557c9ba089f75
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=06a9b3cdeadd1527ef5940bdd1215811
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=06a9b3cdeadd1527ef5940bdd1215811
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=8615bb192842002b6322089981af6cbf
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=6d4d2c78864427b0e556d04f83922442
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=add85dc236df32fc498ad913788beb38
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4165871ad447d51fc93557c9ba089f75
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=06a9b3cdeadd1527ef5940bdd1215811


Tekenen & schilderen (10-18 jaar) 

Start: donderdagmiddag 10 september 

Duur: 15 lessen 

Kosten: € 185,00  

 

Adobe InDesign - basis 

Start: donderdagavond 24 september 

Duur: 4 lessen 

Kosten: € 54,00 
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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. 

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. | Bibliotheek Sint-Michielsgestel & Berlicum | 11.00 - 12.00 

uur | gratis 
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Proefles yoga  

Vrijdag 4 september organiseert onze huisgenoot Ciske van Present 

Moment een proefles yoga. Of je nu al langer yoga doet of nog nooit 

een voet op de mat gezet hebt, je bent van harte welkom! Yoga is 

voor iedereen en letterlijk for every body. De les is van 10.30 tot 

11.30 uur bij Huis73 in lokaal 4.1. Kosten proefles: 5 euro pp. 

Aanmelden kan via info@presentmoment.nl. 

 

Je mag je eigen mat meenemen of gebruik maken van de aanwezige 

studio-mat. In dat laatste geval wordt je wel verzocht een grote 

handdoek mee te brengen.  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=663aa37800780d2985156e2f06aaeff2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=1f922086ebfe86397b40722a4e0481cd
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=06a9b3cdeadd1527ef5940bdd1215811
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=19b48405d6cfab32091826341d0a8229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=19b48405d6cfab32091826341d0a8229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=6faf1d1129ee7545787278311ae4046a
mailto:info@presentmoment.nl
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=19b48405d6cfab32091826341d0a8229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=6faf1d1129ee7545787278311ae4046a


De matten liggen ruim opgesteld, volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Ook is er een goede luchtzuivering. Kom alleen naar de les als jijzelf 

en eventuele huisgenoten klachtenvrij zijn. Zo houden we de lessen 

safe en nog steeds ontspannen! 
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Download de gratis online Bibliotheek app!  

Altijd en overal genieten van de mooiste e-books en luisterboeken? 

Download de gratis online Bibliotheek app! 

 

Met de online Bibliotheek App download je gratis e-books en 

luisterboeken voor je tablet of smartphone. Je moet wel lid zijn van de 

bibliotheek en je registreren bij de Online Bibliotheek. Lenen van e-

books voor de e-reader, doe je gewoon via de website van de Online 

Bibliotheek. Je kunt kiezen uit e-books en luisterboeken in alle genres: 

van spanning tot literair en van hoorspelen tot hoorcolleges. Er zijn 

ook veel luisterboeken voor kinderen en scholieren in diverse 

leeftijdscategorieën. 

 

Download de app in de App Store en de Google Play Store. 
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Vrijwilligers gezocht! Kom in actie tegen laaggeletterdheid  

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale 

vaardigheden. Van 7 tot en met 13 september vragen we hier 

aandacht voor tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Huis73 helpt 

mensen door middel van verschillende activiteiten met het beter 

worden in taal en digitale vaardigheden.  

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die daar graag een bijdrage aan 

willen leveren. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op 

met taalhuiscoördinator Ton van Bijnen, via tonvanbijnen@huis73.nl. 
 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=6faf1d1129ee7545787278311ae4046a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4809314ea7a589b996cc71673367f25d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4809314ea7a589b996cc71673367f25d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=51933d1a8260dcee600cb38674913f6e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4809314ea7a589b996cc71673367f25d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=86de45d42ea383a3e07ea8cd34cf8a20
mailto:tonvanbijnen@huis73.nl
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=4809314ea7a589b996cc71673367f25d


 

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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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=9197aa53ec070e4326685fc7707fefdb
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=9197aa53ec070e4326685fc7707fefdb
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=9197aa53ec070e4326685fc7707fefdb
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=9197aa53ec070e4326685fc7707fefdb
mailto:nieuws@huis73.nl
https://www.huis73.nl/
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=9197aa53ec070e4326685fc7707fefdb
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=dedd2411fd662921f281e339680a89b0&li=9ac480514eff3245b30f8892bb75d361

