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Blik mee terug naar de eerste editie van Shift Talks!
Wat hebben we genoten van de eerste editie van Shift Talks! We zijn
aan het denken gezet, hebben geluisterd, gewandeld, met elkaar
gepraat, gelezen en gedroomd over goed voorouderschap. Grote dank
aan onze sprekers, samenwerkingspartners en in het bijzonder aan
jullie: onze bezoekers!
Blik met ons mee terug en bekijk de aftermovie van Shift Talks 2021

hieronder. Wil je weten wat Shift Talks in de toekomst nog meer
brengt? Houd www.shifttalks.nl en onze socials goed in de gaten.
Zien we je bij de volgende editie?
lees meer >

Uitvinderslab
Elke week een nieuw UitvindersLab vanuit het Digitaal Atelier. In Den
Bosch of in de bibliotheek bij jou in de buurt! Kom zelf
experimenteren, proberen en klooien.
Elke keer staat er weer een ander thema, materiaal of technologie
centraal. En ga je met iets leuks weer naar huis. Onder begeleiding
van een ervaren workshopdocent ga je aan de slag met de leukste
opdrachten.
zaterdag 11 en 18 december | Huis73 Den Bosch | 11.00 - 12.00 uur
| €2,50
lees meer >

VerhaaltjesTijd
VerhaaltjesTijd 2+
Kom samen met je peuter luisteren naar een leuk verhaal! Elke week
lezen we de mooiste verhalen voor. Kom je ook?
elke woensdag en vrijdag | verschillende vestigingen | verschillende
tijden | gratis aanmelden via website
VerhaaltjesTijd 3+
Kom op woensdagmiddag luisteren naar de mooiste verhalen. Tijdens
de even weken lezen we voor bij Huis73 Den Bosch en tijdens de
oneven weken in Bibliotheek Rosmalen. Het is altijd een feestje!
Ouders en opa's en oma's zijn ook van harte welkom. Op 22 december
lezen we het boek De Kleine Kerstman voor!
Elke woensdag | even weken bij Huis73 Den Bosch | oneven weken bij
Bibliotheek Rosmalen | 15.00 - 15.30 uur | gratis aanmelden
via website
lees meer >

Kom zingen, dansen, spelen, schilderen
Trots, persoonlijke ontwikkeling en bovenal gezelligheid en
saamhorigheid geven betekenis aan verenigingen in de amateurkunst.
Voor sommigen is het een doorlopend proces van leren en jezelf
verbeteren, voor anderen is het een wekelijks avondje uit. Het
verenigingsleven kan wel wat steun gebruiken en daarom kreeg
Huis73 de opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch hier een
campagne voor te ontwikkelen.
Het verenigingsleven kan wel wat steun gebruiken en daarom kreeg
Huis73 de opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch hier een
campagne voor te ontwikkelen. De eerste stap hierin is een overzicht
van alle verenigingen in de amateurkunst op de website van Huis73.
Via social media en posters in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland en
Vinkel wordt hierop gewezen: ‘Vind jouw
vereniging: huis73.nl/amateurkunst’.
Meer ondersteuning
Deze eerste stap heeft als doel de verenigingen onder de aandacht te
brengen en de vele disciplines uit te lichten: fanfares, koren, orkesten,
dans-, schilder- en fotoclubs en theatergezelschappen. In volgende
stappen zullen bestuurders van verenigingen de mogelijkheid krijgen
om workshops te volgen over toepasselijke thema’s. Heb je vragen als
bestuurder of ben je van plan een vereniging op te richten?
Maak gebruik van het loket, momenteel kan dat via
mail: amateurkunst@huis73.nl. Het laatste nieuws volg je op de
speciale facebookgroep: Huis73 Amateurkunst. En heb je zin om mee
te zingen, dansen, spelen, schilderen of fotograferen? Meld je bij een
vereniging en ontdek wat het jou brengt!
lees meer >

Familie atelier | Knipperende kerstbal
Gewone kerstballen.. saai! Maak een knipperende kerstbal! Eentje
voor in de kerstboom van DePetrus. Bedenk een mooie wens, animeer
een kerstig plaatje en leer programmeren met een micro:bit.
Het FamilieAtelier is een nieuw programma voor jou en je
(groot)ouders! Ontwerp, ontdek en experimenteer en kom samen tot

nieuwe creaties. De activiteit is geschikt voor kinderen vanaf groep 3
en leuk t/m groep 8.
zondag 12 december | Bibliotheek Vught | 14.00 - 16.00 uur | €5,lees meer >

Studi073
Kledingruil
Weet jij ook niet wat je aan moet of heb je geen geld voor nieuwe
kleding? Kom dan naar de kledingruil! Neem kleding mee die je niet
meer draagt en ruil dit met anderen. Niet huilen, kom ruilen!
zaterdag 11 december | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis
Studi073 en Quiet ontmoeten elkaar
Studi073 en Quiet ontmoeten elkaar in een Instagram livesessie en
gaan het gesprek aan over het onderwerp jongeren en armoede. In
deze live sessie komen diverse items aan bod rondom dit thema. Zo
gaan we onder andere in gesprek over het taboe rondom armoede,
jongeren in Den Bosch, wat organisaties in Den Bosch aanbieden voor
jongeren en wat we met z’n allen zouden kunnen doen om dit thema
meer bespreekbaar te maken. Bekijk het Instagram account van
Studi073.
donderdag 16 december | live op Instagram | 16.00 - 16.30 uur |
gratis
Studi073 | Kerstactiviteit
Save the date! Studi073 organiseert een gezellige kerstactiviteit, meer
informatie volgt.
zondag 19 december | 14.00 - 16.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
lees meer >

Groetjes van Boefjes
Kom gezellig knutselen en tover met jullie mooie creaties een glimlach
op het gezicht van een oudere buurtgenoot. Samen kunnen we een
hoop post knutselen en veel ouderen blij maken. Deze activiteit wordt

aangeboden door Boefjes en Barista’s die zich inzet voor het
verbinden van jong en oud.
maandag 13 & 20 december | Bibliotheek Rosmalen | 10.15 - 12.00
uur | gratis aanmelden via website
lees meer >

Schrijfcafé onder leiding van Lia Hesemans
Het schrijfcafé is een ontmoetingsplek voor mensen die van schrijven
houden, zowel beginnende schrijvers als gevorderden. Onder
begeleiding van Lia Hesemans (Stroomvantaal Schrijftrainingen), krijg
je toegankelijke opdrachten die je ter plekke uitwerkt en uitwisselt
met andere deelnemers. Je doet nieuwe inspiratie op en
experimenteert met verschillende stijlen en tekstvormen.
zaterdag 18 december | Huis73 Den Bosch | 10.15 - 12.30 uur | €10,(leden) €12,50 (niet-leden)
lees meer >

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
krijgt hiervoor een brief. Een afspraak maken kan dan ook telefonisch,
maar online, met DigiD heeft de voorkeur.
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 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.
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.
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