
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 

Een cultureel 2021 
  

  

 

Gelukkig nieuwjaar!  

2020 was een bewogen jaar, waarin we toch op alle mogelijke 

manieren dichtbij zijn geweest. Vol verwachting gaan we het nieuwe 

jaar in, waarin we je weer hopen te ontmoeten. Aan de 

Hinthamerstraat, in de regio, in de wijk en online. Blijf gezond en zorg 

goed voor elkaar! 
 

 

 

Word jij onze nieuwe collega?  

Vacature 

Huis73 is per 1 februari 2021 op zoek naar een: Community Librarian 

(24 uur per week). 

 

Ben jij onze nieuwe collega die kenniscreatie wil stimuleren en zich 

vooral inzet voor digitale educatie voor volwassenen? 

 

Naast het organiseren van cursussen, spreekuren, bijeenkomsten voor 

volwassenen zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de digitale 

samenleving en het coördineren van het Informatiepunt digitale 

overheid (IDO), ben je ook de medewerker die de digitale bibliotheek 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=01c82e26390e90650dfbf06ab2917df5&li=9988fa0b77220f65a4dcaff05c8eb6c4
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=01c82e26390e90650dfbf06ab2917df5&li=9988fa0b77220f65a4dcaff05c8eb6c4


promoot naar jouw collega’s en het publiek. Je volgt de behoeften en 

trends in de maatschappij en weet dit te vertalen naar innovatieve 

programma’s om de maatschappelijke bibliotheek verder vorm te 

geven. Je organiseert programma’s en activiteiten voor volwassenen 

vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar verliest het zakelijke 

belang niet uit het oog. Binnen je team werk je zelfstandig aan 

netwerkopbouw en uitvoering van de projecten. Ook werk je samen 

met vrijwilligers. 

 

De Community Librarian is een bouwer en ontwikkelt een visie op 

digitale educatie voor volwassenen in ’s-Hertogenbosch. Tevens zorg 

je er als Community Librarian voor dat je tijdens de openingstijden 

bezoekers adviseert over de collectie van de bibliotheek. 

lees meer >  

  

 

 

Stilte wordt stem  

Als muren konden praten... Dan hadden we met open mond geluisterd 

naar de verhalen die schuilgaan achter de twee historische panden 

van Huis73 aan de Hinthamerstraat in Den Bosch. Nu een bibliotheek 

en cultuurhuis, maar ooit hebben de gebouwen onder andere een 

rechtbank, geefhuis en een school gehuisvest.  

Met Stilte wordt Stem – Onze huizen verhalen geven we bezoekers 

een kijkje in deze rijke historie. De verhalen zijn geschreven door 

schrijver/historicus Mijke Pol en stadschroniqueur Eric Alink. Lees en 

luister de verhalen op www.stiltewordtstem.nl. 

lees meer >  

  

 

 

Stopmotion - een minicursus via zoom  

In deze workshop van twee online lessen gaan we onder begeleiding 

van docent Perla van Kessel een stopmotion video maken. We 

hanteren een echte Do It Yourself aanpak. Met de spulletjes in ons 

huis maken we een statief, bouwen we een set en creëren we een 

verhaal.  

 

12 & 19 januari 2021 | 19.30-20.30 uur | €25,- 

lees meer >  
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RUW vlammend van start  

Afgelopen dinsdag was Belgisch hoogleraar klinische psychologie en 

psychoanalyse Paul Verhaeghe onze gast tijdens de livestream Een 

nieuwe tijd. Een gesprek over wat we moeten veranderen om tot een 

betere samenleving te komen. Het bleek zo actueel dat de stream 

meer dan drieduizend keer bekeken is. Heb je de livestream gemist, 

maar wil je het nog zien? Bekijk het gesprek terug op 

www.ruwdenbosch.nl. 

 

Livestream: Kerncentrale in je achtertuin 

RUW organiseert het gesprek over de toekomst en kernenergie is 

wellicht dichterbij dan je denkt. In Brabant wordt nu onderzocht of de 

provincie een kerncentrale zou kunnen hosten. Met de livestream: 

Kerncentrale in je achtertuin gaan we in gesprek met dr. David 

Smeulders (hoogleraar Energiesystemen aan de Technische 

Universiteit Eindhoven) en dr. Susanne Agterbosch (onderzoeker bij 

het PON | TELOS op oa. de 'Monitor provinciale uitvoeringsprogramma 

energie.') Zijn er werkelijk geen alternatieven, zoals ons wordt 

voorgehouden of is kernenergie de oplossing? 

 

12 januari | 20.00 uur | gratis | Link livestream 

lees meer >  

  

 

 

Maak samen met Studi073 nieuwe plannen  

2020, wat een gek en bevlogen jaar was dat! Ook voor jongeren een 

pittige tijd, waarin plots alles stilvalt en bijvoorbeeld een creatieve 

uitlaatklep ineens een stukje onbereikbaarder is geworden. Gelukkig 

hebben we bij Studi073 toch nog een aantal mooie activiteiten en 

workshops kunnen organiseren met benodigde Covid-maatregelen. 

Even bijkletsen met elkaar, het huis uit, creatief bezig zijn; wat is dat 

fijn!  

 

Ook in 2021 zullen we, samen met jullie, plannen blijven maken. Lijkt 

jou het ook leuk om samen met andere jongeren lekker bezig te zijn 

of iets te organiseren waar jouw interesse ligt? Laat het ons dan 

weten! We zijn er voor jullie! Vanuit Studi073 willen we jullie een fijn 

en gezond 2021 wensen. Hopelijk tot snel! 

lees meer >  
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Start Citytrainer Rosmalen  

In februari start de nieuwe reeks Citytrainer Rosmalen, een 

samenwerking van Huis73, PowerUp073, Sportalliantie Rosmalen en 

JC Number One.  

 

Wil jij:  

• Activiteiten bedenken en organiseren voor je vrienden? 

• Beter worden in presenteren, organiseren, begeleiden en 

samenwerken? 

• Jezelf klaar stomen voor je vervolgopleiding? Bijvoorbeeld binnen de 

sport, sociale of creatieve sector? 

• Een goede aanvulling op je CV? 

• Je creatieve of sportieve talenten verbeteren? 

• Je eigen ideeën uitwerken en ook echt uitvoeren? 

• Je netwerk vergroten en meer mensen leren kennen? 

 

Word dan Citytrainer! 

Een Citytrainer is na de cursus in staat om activiteiten en/of 

trainingen te organiseren en te begeleiden. De Citytrainer heeft zowel 

het trainingsgedeelte als de praktijk goed doorlopen én heeft zich op 

eigen niveau kunnen ontwikkelen in zijn of haar talent. Een Citytrainer 

zet kennis en ervaring in voor de eigen stad, school, wijk, 

vriendengroep of vereniging. 

 

Check de aftermovie van de certificaatuitreiking van Citytrainers. 

Meedoen of wil je meer weten? Stuur een berichtje naar Teun op 06-

11226748 of mail naar Bas via b.v.d.elzen@rodenborch.nl. 

 

Kennismaking / kick-off op woensdag 3 februari 2021, 15:30-17:30 

uur 

Start training op woensdag 10 februari 2021, 15:30-17:30 uur 

Certificaatuitreiking is halverwege juni. 

 

Cursuslocaties 

Rodenborch College bij sporthal de Hazelaar en Jongerencentrum 

Number One in Rosmalen. 
 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=01c82e26390e90650dfbf06ab2917df5&li=0ae831b9615ab00766f456828013e61a
mailto:b.v.d.elzen@rodenborch.nl


 

Talent School Bossche Vakschool  

Van 15 t/m 19 februari 2021 wordt voor de tweede keer de Talent 

School georganiseerd voor Bossche scholieren op locatie van de 

Bossche Vakschool. Een week vol leuke en leerzame activiteiten, veel 

gezelligheid en de kans om nieuwe leeftijdsgenoten te leren kennen. 

Huis73 en Art United werken natuurlijk ook weer graag mee en zorgen 

voor inspirerende creatieve workshops. Deelname is gratis maar meld 

je vooraf even aan! 

 

Meer weten of mee doen? Stuur dan een mail aan: 

debosschetalentschool@gmail.com. 
 

 

 

Online aanbod  

Verhaaltjestijd 2+ 

We lezen nu niet voor in de bieb, maar gewoon lekker bij jou in de 

woonkamer. Wekelijks op woensdag en vrijdag om 10:15 uur live via 

Zoom. We maken er een online-feestje van met een mooi verhaaltje, 

leuke interactie en natuurlijk ook muziek! Log je in en doe je mee? 

elke woensdag en vrijdag | 10.15 uur | gratis | inloggen 

 

Speurtocht  

Natuurgroep Gestel en de bieb sturen je het bos in met een leuke 

speurtocht. Volg de route langs bijzondere plekken. Wat weet jij van 

bevers of letterzetters? We hebben twee geweldige struintochten door 

het bos bij Sint-Michielsgestel. In Landgoed Zegenwerp en het 

Gemeentebos. Je kunt kiezen uit een speurtocht voor kinderen tot 6 

jaar of de tocht voor alle leeftijden. Volg de route op je telefoon of 

print de route uit. Je vindt de routes hier! 

 

Cultuur voor thuisblijvers 

Veel culturele activiteiten zijn afgelast, maar cultuurmakers zitten niet 

stil! Cultuurbosch verzamelt nieuwe initiatieven in en om Den Bosch 

rond muziek, beeld en theater. Bekijk de leukste culturele 'uitjes'. 

lees meer >  

     

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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