
 

Datum Tijd Podiumactiviteit Locatieactiviteit Dankbaarheidsactiviteiten Meer informatie  

Zaterdag 15-12 

11.00 - 15.00 uur   Scoutinggroepen 
Hintham Sint Cristoffel 

  Kinderen in de leeftijd 5 tot 11 jaar 
kunnen gratis deelnemen aan de 
activiteiten van Scouting Hintham. De 
activiteiten zijn: wiebelfietsen, 
stokbrood bakken en marshmallows 
roosteren. Ook is er een wedstrijd wie 
het langst aan een touw kan blijven 
hangen.   

 15.00 uur Stadspijpers   

  

De Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch 
is de enige groep in Nederland en een 
van de weinige groepen in Europa, die 
in de stijl van de stadsmuzikanten uit 
de late middeleeuwen en renaissance 
authentieke muziek maakt. De 
instrumenten die zij bespelen zijn 
replica’s van instrumenten van rond 
1500. 

  

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 uur All you need is Love 
Kerstspecial opnamen 

    

  

  15.00 - 16.30 uur   Ouderen aan tafel (de 
zorgzame stad) project 
Dubbelklik     

  15.00 - 15.30 uur   Vertelling wintersprookjes     



 

  16.30 – 17.00 
uur 

Bosch Mannenkoor 
Kerstoptreden 

    

Het Koninklijk ’s-Hertogenbosch 
Mannenkoor bestaat ruim 100 jaar en 
staat voor koorzangcultuur. Het koor 
staat dankzij de kwaliteiten en 
bevlogenheid van leden en dirigent 
garant voor een goed muzikaal niveau. 
Het koor geeft jaarlijks één groot 
concert en daarnaast een aantal 
kleinere concerten. 

  17.00 – 17.30 
uur 

Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Ans 
Kroes       

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs     

            

Zondag 16-12 15.00 - 15.30 uur Driekoningen 4e 
geschenk start HNBM / 
Winterevent       

  16.30 - 17.00 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door 
Franneke Hoeks 

      

  15.00 - 16.00 uur Kerstprogramma 
Koperensemble 

    

Koper ensemble van klassiek tot 
modern. Het repertoire bestaat uit 
klassieke herdenking en erestukken, 
maar tevens ook uit populaire werken. 

  

17.00 - 18.00 uur 

Jeroen Bosch Koor 
Kerstconcert 

    

Het 50-jarige Jeroen Bosch Koor heeft 
dit jaar de Koninklijke Erepenning 
mogen ontvangen. Hun repertoire 
bestaat uit klassieke en moderne 
werken van o.a.: Bach, Mozart, Van 
Gulick, Prokofiev, Rachmaninov, 
McCartney, Diepenbrock, 
Fauré, Chaplin, Gershwin, Bacharach, 
Verdi, Brahms, Elgar, Orff, Respighi.  



 

  

  

  
Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs     

            

Maandag 17-12 18.15 - 19.00 uur Kerstoptreden 
dameskoor Fondant 

    
Vrouwenkoor Fondant is een koor dat 
is opgericht door vrouwen die graag 
zingen. Het repertoire laat zich 
omschrijven als lichte muziek uit pop 
en musical. 

  19.00 - 20.00 uur Harmonie Union        

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs     

            

Dinsdag 18-12 

12.00 - 16.00 uur     
Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Markt    

  

13.00 - 18.00 uur     
Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Parade    

 14.00 - 16.00 uur  Concert seniorenorkest 
Da Capo 

  

Seniorenorkest Da Capo is een 
Rosmalens muziekorkest. Momenteel 
telt het orkest 32 muzikanten en hun 
repertoire gaat van Abba naar The 
Beatles en van tango tot wals. Luister- 
en meezingliedjes, tot musical, operette 
en moderne popmuziek. 

  14.00 - 15.00 uur   

  
Een luisterend oor / Op verhaal 
komen    

  15.00 - 16.30 uur   Ouderen aan tafel (de 
zorgzame stad) project 
Dubbelklik     



 

  19.30 - 20.00 uur Vocaal Ensemble 
Markant Kerstconcert 

    

Vocaal Ensemble Markant brengt een 
breed repertoire aan composities, 
variërend van Renaissance tot 
eigentijds werk. Dit inmiddels landelijk 
bekend staande ensemble bestaat uit 
een vaste kern van 30 ervaren en 
geschoolde zangers. Markant heeft een 
nauwe samenwerking met het 
kamerorkest Concerto Brabant, 
voorheen Musica Ducis brabantiae uit 
’s-Hertogenbosch. 

  21.00 - 21.30 uur Vocaal Ensemble 
Markant Kerstconcert 

    

Vocaal Ensemble Markant brengt een 
breed repertoire aan composities, 
variërend van Renaissance tot 
eigentijds werk. Dit inmiddels landelijk 
bekend staande ensemble bestaat uit 
een vaste kern van 30 ervaren en 
geschoolde zangers. Markant heeft een 
nauwe samenwerking met het 
kamerorkest Concerto Brabant, 
voorheen Musica Ducis brabantiae uit 
’s-Hertogenbosch. 

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs     

            

Woensdag 19-12 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   Vertelling wintersprookjes     

  

15.30 - 16.00 uur   Interactief 
belevingsproject Stel je 
eens voor….     

  

19.00 - 20.00 uur 

Music Street (Rosmalen) 

    

De band 'Music Street' uit Rosmalen 
zorgt voor een winterse sfeer met 
muziek, performance en kerstliedjes. 



 

  

20.00 - 21.00 uur 

Harmonie Cathrieux  

    

De Bossche harmoniën Sint Cathrien 
en Glorieux zijn voirg jaar gefuseerd tot 
Harmonie Cathrieux, en op het Bosch 
Winterparadijs zijn ze in volle glorie te 
bewonderen! Een muzikaal feest voor 
iedereen die van harmoniemuziek 
houdt! 

  

  

  
Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs     

            

Donderdag 20-
12 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   

  

16.00 - 21.30 uur 

  
Kerstmarkt 
St.Janslyceum     

  

16.00 - 17.00 uur 

Kerstconcert orkest 
Mercator et Musica sted. 
Gymnasium     

Het orkest Mercator et Musica van het 
Stedelijk Gymnasium ’s-Hertogenbosch 
bestaat uit veertig scholieren, van elf 
tot en met achttien jaar. Vanuit een 
gezellig samenspel houden zij elk jaar 
op donderdag voor de kerstvakantie 
een kerstconcert en dat doen ze nu op 
het Bosch Winterparadijs!  

  

18.30 - 19.00 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Mignon 
van Bokhoven 

      

  

19.00 - 20.00 uur De Noorderdiva's 

    

Het smartlappenkoor De Noorder 
Diva’s bestaat uit zo’n 30 enthousiaste 
vrouwen die u mee zal nemen in 
heerlijke meezingliederen!  



 

  

20.00 - 20.25 uur 

Popkoor Just Between 
Nuland (deel1)     

Just Between is een enthousiast koor 
uit Nuland met ongeveer 40 leden dat 
alweer ruim 20 jaar bestaat.  
Het repertoire varieert van pop, 
ballades, Nederlandstalig tot gospel 
enz.  

  

20.35 - 21.00 uur 

Popkoor Just Between 
Nuland (deel 2)     

Just Between is een enthousiast koor 
uit Nuland met ongeveer 40 leden dat 
alweer ruim 20 jaar bestaat.  
Het repertoire varieert van pop, 
ballades, Nederlandstalig tot gospel 
enz.  

  

  

  

Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs     

            

Vrijdag 21-12 11.00 - 17.00 uur Serious Request KW1C 
dagprogramma KW1C     

  

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 - 16.30 uur   Ouderen aan tafel (de 
zorgzame stad) project 
Dubbelklik     

  15.30 - 16.00 uur   Interactief 
belevingsproject Stel je 
eens voor…..     

  18.30 - 19.00 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Greetje 
Poelstra 

      



 

  

19.00 - 20.00 uur 

Christmassongs by REL 
(Bosch' kersoptreden 
kerstliederen) 

    

Een groepje vrienden benut het podium 
van het Bosch Winterparadijs om het 
publiek te verrassen op sfeervolle 
kerstliederen. 

  20.00 - 20.30 uur Bezinningscabaret Peter 
van Helden       

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


