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Tarieven blijven gelijk in 2021  

We hebben goed nieuws: de tarieven van alle 

bibliotheekabonnementen blijven in 2021 gelijk. Onze dienstverlening 

passen we per 1-1-2021 maar op één punt aan: het aantal 

verlengingen brengen we terug van 'onbeperkt' naar 'maximaal 3 

keer.' Hierdoor is onze collectie voor iedereen nog ruimer beschikbaar. 

Kijk hier voor alle tarieven en voorwaarden. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=e69ac227dfd78f436e658c5892ebcd16
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=e69ac227dfd78f436e658c5892ebcd16
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=e69ac227dfd78f436e658c5892ebcd16
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=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=e69ac227dfd78f436e658c5892ebcd16


 

Walk&Talk: de koffiepauze voor werkzoekenden  

Iedere tweede dinsdag van de maand is er een gratis Walk&Talk 

bijeenkomst waarbij werkzoekenden ervaringen uit kunnen wisselen in 

een inspirerende omgeving. Voor herkenning, inspiratie en praktische 

tips. Met wisselende onderwerpen, ervaringen van andere deelnemers, 

gastsprekers en natuurlijk een gastvrije ontvangst met koffie en thee. 

 

Op 8 december komt Tamara de Jong van Galant ons bijpraten over 

de mogelijkheden van vrijwilligerswerk als doel of middel naar betaald 

werk. 

 

8 december | Huis73 | 10.00 - 12.00 uur | gratis via kaartverkoop 

lees meer >  

  

 

 

Studi073 presenteert: Friends Blind Date  

Wat is er nu leuker dan nieuwe mensen leren kennen met dezelfde 

interesses? Als jij daar wel oren naar hebt, dan is dit DE activiteit voor 

jou! In deze gekke tijd waarin iedereen veel thuis zit, helpt Studi073 

je graag een handje. Op basis van een paar korte vragen (naar 

bijvoorbeeld hobby's en interesses) maken we een indeling voor een 

paar gezellige ontmoetingen. No stress: het gaat om de gezelligheid!  

 

Lijkt je dit leuk? Meld je dan aan en ga aan de slag met de vragenlijst. 

Inschrijven of vragen stellen kan via: studi073@huis73.nl of stuur een 

appje naar 06-18795241 (Mitch & Claire). 

 

Deze activiteit is voor jongeren van 12 t/m 25 jaar.  

 

9 december | Huis73 | 19.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Zin op Zondag  

Op zondag 13 december presenteren Huis73 en Adr. Heinen voor de 

vijfde keer Zin op Zondag; hét programma op de zondagmiddag met 

aanstormend literair talent én bekende schrijvers. De schrijvers die 

deze editie in de spotlight staan zijn: Ernest van der Kwast en Judith 

Visser. 
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Ernest van der Kwast over Iliyas 

Nadat de net ontslagen Conservator Peter Lindke zijn schoonmaakster 

helpt om haar leven op de rit te krijgen komt ze langs met haar 

Marokkaans-Nederlandse achterneefje Iliyas. Een jongen zonder 

woning en geld, maar met een schuld van twintig duizend euro. Hij 

gaat hem helpen. Wat volgt is een meeslepende roman waarin Ernest 

van der Kwast de dringendste vragen van deze tijd aan de orde stelt. 

 

Judith Visser over Zondagsleven  

In haar autobiografische roman Zondagsleven vertelt Visser over 

leven met autisme. In Zondagsleven zien we hoe het leven van 

Jasmijn Vink (uit Zondagskind) verder is gegaan. Jasmijn werkt op 

kantoor en voor haar is dat een ware beproeving. In Zondagsleven 

geeft Judith Visser in de vorm van hoofdpersonage Jasmijn een 

inkijkje in het leven en het hoofd van een vrouw met autisme.  

 

Zowel live als thuis te volgen 

Als je snel bent kun je nog een kaartje bemachtigen om Zin op 

Zondag live bij te wonen, maar je kunt ook via een livestream vanuit 

huis naar de literaire talkshow kijken. Dus ben je aan huis gebonden 

of viste je net achter het net voor een live-ticket? Bekijk Zin op 

Zondag dan vanuit je luie stoel! 

 

Zondag 13 december | Huis73 | 15.00 – 17.00 uur | €12,50 (of kijk 

via livestream €5,-) 

lees meer >  

  

 

 

Digitaal Inloopspreekuur  

Herken je dat? Je wilt een e-mailaccount aanmaken op je nieuwe 

mobiel, graag eens skypen met de kleinkinderen of je dochter een 

fotoboek cadeau doen. Er staat zoveel op je laptop dat je het 

overzicht kwijt bent en je tablet wordt steeds trager. Een paar 

voorbeelden waar je in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen. Want 

hoe pak je dit aan? 

 

Met alledaagse vragen over digitale zaken kun je terecht bij het 

digitaal inloopspreekuur. Vrijwilligers van Seniorweb Rosmalen staan 

iedere dinsdagmiddag voor je klaar om je te helpen. Loop eens binnen 
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en neem je mobiel of tablet mee. Vooraf een afspraak maken is niet 

nodig. 

 

Elke dinsdag | Huis73 | 13.30 – 15.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Rondje Brabant presenteert: Teun van de Keuken  

Elke maand nodigt één van de Brabantse Bibliotheken een 

interessante spreker uit. Een spreker die gespecialiseerd is in een 

actueel onderwerp dat naadloos aansluit op onze snel veranderende 

samenleving. Onze interviewer Theo Verbruggen daagt elke spreker 

uit de diepte in te gaan en antwoord te geven op vragen over 

bijvoorbeeld het milieu, mensen en cultuur. Dát is Rondje Brabant 

Presenteert. 

 

De eerste gast van Rondje Brabant Presenteert is Teun van de 

Keuken. 

 

Al jaren is Teun van de Keuken één van de gezichten van 

Keuringsdienst van Waarde (KRO) dat inzicht probeert te geven in de 

wondere wereld achter ons voedsel. Vanuit de Keuringsdienst 

ontstond ook Tony’s Chocolonely, de slaafvrije chocolade waarvan 

Teun de naamgever en initiatiefnemer is. Hij is een echte out-of-the-

box denker en maatschappelijk verantwoord ondernemer. 

 

Live en online 

Rondje Brabant Preseteert vindt elke maand plaats op een andere 

locatie in Brabant, met ruimte voor een kleine groep live publiek en 

een livestream. Dit event is live online te volgen. Er komt géén 

opname beschikbaar! Rondje Brabant Presenteert is een 

samenwerking tussen de Brabantse Bibliotheken Breda, De Kempen, 

Den Bosch (Huis73), Dommeldal, Eindhoven, Helmond-Peel, Heusden, 

Midden-Brabant, Veldhoven & Cubiss. 

 

16 december | Bibliotheek Eindhoven | 20.00 – 21.00 uur | €12,50 

entree of €7,50 via de livestream 
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Opening IDO in Den Bosch en Vught  

Vanaf 1 december biedt Huis73 een nieuwe dienst aan in Den Bosch 

en Vught (DePetrus): het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Ken 

of ben je iemand die moeite heeft met het regelen van 

overheidszaken via internet? Loop dan eens binnen en stel je vragen 

aan onze medewerkers. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft ook geen 

afspraak te maken. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.huis73.nl/IDO. 

lees meer >  

  

 

 

Aftermovie Certificaatuitreiking Citytrainers  

Wat was het een spannende ontknoping dit seizoen! De allereerste 

online Certificaatuitreiking van Citytrainer ooit! De energie spatte van 

het scherm af: enthousiaste presentaties en spellen door de 

Citytrainers, live speeches en een online quiz. Maar het mooiste voor 

ons was toch dat alle ouders, broers en zussen vanuit huis mee 

konden genieten van de bijzondere prestaties van de nieuwe 

Citytrainers en hun coaches. 

 

Namens Huis73 van harte gefeliciteerd allemaal en we gaan jullie nog 

vaak in actie zien in de stad! Benieuwd naar de after movie? Deze 

vind je hier! 

 

Zelf ook Citytrainer worden? Houd onze socials in de gaten voor 

nieuwe startdata en schrijf je in via www.citytrainersdenbosch.nl. 

lees meer >  

  

 

 

December = geefmaand  

Huis73 en Goede Doelen ’s-Hertogenbosch realiseren voor de tweede 

keer een thematafel rondom geefgedrag in de december geefmaand. 

De 69 organisaties die in de lokale goededdoelengids staan zijn 

gevraagd materiaal aan te leveren voor deze thematafel bij de 

bibliotheek aan de Hinthamerstraat. 

 

Volgens Amerikaans onderzoek wordt namelijk bijna een derde van de 

donaties in de maand december gedaan. De laatste drie dagen zijn 

zelfs goed voor 12% van de schenkingen. Begin december wordt 
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wereldwijd de campagne #GivingTuesday georganiseerd. In Nederland 

wordt hier voor het tweede achtereenvolgende jaar aan meegedaan. 

Vorig jaar namen 13 organisaties deel. Dit jaar staat de teller al op 

meer dan 150, waaronder drie Bossche organisaties. 
 

 

 

Huis73 helpt mensen met vragen over donorwet  

Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Met deze wet komt iedereen 

in Nederland vanaf 18 jaar in het Donorregister. Heb je nog geen 

keuze ingevuld? Dan ontvang je in de komende periode een brief met 

de vraag om dat alsnog te doen. Heb je vragen over de Donorwet? In 

onze bibliotheekvestigingen zijn er speciale spreekuren ingericht 

rondom donorregistratie. Je kunt als zowel bezoeken, als telefonisch 

contact opnemen.  

 

Klik hier voor een overzicht van alle spreekuren. 

lees meer >  

  

 

 

Download de TijdschriftenBieb-app  

De TijdschriftenBieb is een nieuwe gratis app voor iedereen die lid is 

van de Bibliotheek. Met deze app kan je als lid kennismaken met het 

online lezen van tijdschriften op je telefoon of tablet. Je kunt uit totaal 

16 tijdschriften kiezen, van AutoWeek tot Yoga Magazine.  

 

Zo werkt het 

Je kunt in de app previews bekijken van de tijdschriften. Na inloggen 

met je bibliotheekgegevens kun je een tijdschrift kiezen, downloaden 

naar je leesmap, lezen en ook weer verwijderen. Er zit geen limiet op 

het aantal tijdschriften. Na drie weken worden tijdschriften 

automatisch uit de leesmap verwijderd. 

Download de TijdschriftenBieb in de App Store of de Google Play 

Store. De app is zowel geschikt voor tablets als smartphones. 

De TijdschriftenBieb is een pilot van de online Bibliotheek. 

lees meer >  

     

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  

  
   

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=f038261eab5decd47e9e5d9542b9cb34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=f038261eab5decd47e9e5d9542b9cb34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=f038261eab5decd47e9e5d9542b9cb34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=271ddc13eb0709318bf207152a594c25
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=29c4df8aa6021c5e2c1c14c2d964f47a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=271ddc13eb0709318bf207152a594c25
mailto:nieuws@huis73.nl
https://www.huis73.nl/
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=f038261eab5decd47e9e5d9542b9cb34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=8aceaa7a256430009ff98be95590ffbf&li=271ddc13eb0709318bf207152a594c25


 


