
 

 

 

Update Coronamaatregelen 
  

  

 

Beste bibliotheeklid, bezoeker en cursist,  

De huidige stijging van het aantal coronabesmettingen vraagt ook bij 

Huis73 en onze bibliotheekvestigingen om nieuwe maatregelen. Met 

een aantal aanpassingen zorgen we ervoor dat het voor iedereen veilig 

is om langs te komen. 

 

Bezoek aan Huis73 

Je bent van harte welkom bij Huis73. Je kunt gewoon binnen lopen. 

De belangrijkste regel blijft afstand houden van elkaar. Wij houden in 

de gaten of er niet teveel mensen binnen zijn. Ook onze studie- en 

werkplekken zijn toegankelijk. We vragen je dan wel om je 

contactgegevens in te vullen. Behoor je tot een kwetsbare groep? Dan 

is het sterk aanbevolen om ons voor 11.00 uur te bezoeken. De 

ervaring leert dat het dan rustiger is. We vragen mensen die niet tot 

een kwetsbare groep behoren hier rekening mee te houden.  

 

Horeca bij Huis73  

Bij Huis73 aan de Hinthamerstraat kun je gewoon een lekker broodje 

en een kop koffie halen. De horeca is open tot 21.00 uur. Daarna gaan 

beide panden op slot en kun je de panden verlaten via de achterkant 

op Hinthamerstraat 74. 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2bfe7d1f5be44fb3723c89a2bf7b92a7&li=217f3035ebb784cebdf0982fb0d9b1d0
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=2bfe7d1f5be44fb3723c89a2bf7b92a7&li=217f3035ebb784cebdf0982fb0d9b1d0


Vestigingen 

Voor al onze bibliotheekvestigingen in de regio gelden de maatregelen 

zoals we ze hier schetsen. Bibliotheek Berlicum, Bibliotheek Sint-

Michielsgestel, Bibliotheek Rosmalen en Bibliotheek Vught zijn 

gevestigd in een accommodatie met meerdere partners. Voor 

aanvullende maatregelen op die plekken verwijzen we je graag door 

naar: 

Den Durpsherd (Bibliotheek Berlicum) 

De Meander (Bibliotheek Sint-Michielsgestel) 

Perron-3 (Bibliotheek Rosmalen) 

DePetrus (Bibliotheek Vught) 

 

Activiteiten en cursussen 

Activiteiten en cursussen gaan door. We zorgen dat er voldoende 

afstand kan worden gehouden en we hanteren een maximum van 30 

bezoekers. Wil je zeker weten of je cursus doorgaat? Neem dan 

contact op met je cursusdocent. Voor actuele informatie over 

specifieke activiteiten zoals voorlezen, lezingen en workshops kijk in 

onze agenda.  

 

Tenslotte 

Houd je aan de basisregels en blijf thuis bij klachten die horen bij het 

Coronavirus. Als je ons wilt bezoeken, kijk dan van tevoren op de 

website of er iets veranderd is. We blijven de ontwikkelingen 

nauwgezet volgen. 

 

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 

lees meer >  
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Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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