
 

Datum Tijd Podiumactiviteit Locatieactiviteit Dankbaarheidsactiviteiten Meer informatie  
Zaterdag 8-12 Weekendactie   

  

Voedselbank actie Omroep Brabant 

  

  11.00 - 15.00 
uur 

  Scoutinggroep Sint-
Tarcisius Rosmalen     

  12.00 - 16.00 
uur     

Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Markt    

  13.00 - 18.00 
uur     

Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Parade    

  14.00 - 15.00 
uur     

Een luisterend oor / op verhaal 
komen   

  

15.00 - 15.30 
uur                   
16.00 - 16.30 
uur 

Koor Voluum 
(voorprogramma 
opening) 

    

Voluum is een koor uit ’s-
Hertogenbosch van ongeveer 35 leden. 
Naast kwalitatief hoogstaande zang zijn 
hun optredens door beweging en 
expressie leuk om naar te kijken. Met 
regelmaat hebben zij eigen 
theaterproducties, 

  

16.30 - 16.45 
uur 

Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Hans 
Tervoort 

      

  16.45 - 17.00 
uur 

Officiële opening  
      

  17.00 - 17.30 
uur 

Optreden Jimi 
Bellmartin       

            

Zondag 9-12 Weekendactie     Voedselbank actie Omroep Brabant   

  15.00 - 15.30 
uur 

Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Eric Alink   

  

  



 

  

15.30 - 16.00 
uur 

Dameskoor De 
Melodiva's 

    

Een Smartlappenkoor van 30 vrouwen 
met muziek van nu, wat vlottere liedjes 
welke nu heel geliefd zijn bij jong, en 
oud. Niets oubollig! Zij willen mensen 
vermaken met enthousiasme, plezier in 
het zingen van Nederlandstalige 
liederen uit het verleden en het heden, 
voor jong en oud. 

            

Maandag 10-12 19.00 - 20.00 
uur 

Harmonie Union      
Harmonie Union uit Nuland bestaat uit 
een slagwerkgroep en een 
harmonieorkest. Binnen de Nulandse 
gemeenschap neemt Harmonie Union 
al heel lang een centrale plaats in. 

            

Dinsdag 11-12           

  

15.00 - 16.30 
uur 

  Ouderen aan tafel (de 
zorgzame stad) project 
Dubbelklik     

            

Woensdag 12-12           

  
15.00 - 15.30 
uur 

  
Vertelling wintersprookjes     

  
19.30-20.00 
uur 

Vereniging Bossche 
Opera     

Een amateur-operakoor met als doel 
het beoefenen van opera. Dat doen zij 
sinds 1961 en zij beijveren om op een 
professionele wijze en met maximale 
inzet in de stad ’s-Hertogenbosch één 
maal per twee jaar een opera op te 
voeren en in het tussenliggende jaar 
één of meer opera concerten te 
verzorgen. 

            

Donderdag 13-12           



 

  

19.00 - 19.15 
uur 

Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) Embregt 
Wever 

  

    

  
19.15 - 19.45 
uur 

Drumfanfare Amantius 

    

De Bossche drumfanfare bestaat uit 
een drietal orkesten. De Show and 
Marching Band, het jeugdorkest Jong 
Amantius en de Stageband. Daarnaast 
heeft de drumfanfare een florerende 
opleiding. Momenteel bestaat de 
vereniging uit zo’n 150 leden. Met een 
inmiddels herkenbaar geluid zijn zij een 
graag geziene gast op streetparades 
en taptoes in binnen- en buitenland 

  
20.00 - 21.00 
uur 

Drumfanfare Amantius 
      

            

Vrijdag 14-12           

  

19.00 - 19.30 
uur 

  Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Rob van 
Oosten 

    

 

19.30 – 20.30 
uur 

Kerstconcert Noel 
Nouvelet  

 

 

Volop genieten van nostalgische 

romantische kerstchansons in Franse 

sferen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


