
 

Datum Tijd Podiumactiviteit Locatieactiviteit Dankbaarheidsactiviteiten Meer informatie  
Zaterdag 22 -12 12.00 - 16.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 

Kerstboom Markt  
  

  13.00 - 18.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Parade  

  

  13.00 - 15.00 uur   Scoutinggroep Sint-
Tarcisius Rosmalen 

  Meisjes in de leeftijd 7 tot 11 jaar 
kunnen gratis droomvangers maken 
met de shanti’s van Scouting 
Rosmalen. 

 14.00 – 15.00 
uur 

Optreden Big Late Tiny    

  14.00-15.00 uur     Een luisterend oor / Op verhaal 
komen 

  

  15.00 uur Harmonie Oude Post      Muziekvereniging Harmonie Oude Post 
is afkomstig van de toenmalige PTT. 
Inmiddels is het een zelfstandige 
harmonie. De vereniging bestaat uit het 
harmonieorkest én de drumband. 

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

    

  15.00 - 15.30 uur   Vertelling wintersprookjes     

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

    

  16.15 - 16.35 uur                      
17.00 - 17.30 uur 

Duketown Barbershop 
singers  
 
16.35 uur pauzeact 
Winterwonderbrass 

    Duketown Barbershop Singers is een 
groep van ongeveer 30 enthousiaste 
mannen die met veel plezier zich 
toeleggen op het beoefenen van 
barbershopzang en -entertainment. 
Zingen is voor hen niet alleen ´fun´ 
maar zij proberen ook het publiek te 
raken en te entertainen. 

  17.30 - 18.00 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Cisca de 
Jong 

      



 

  18.15 - 20.00 uur De Vaste Kerstmannen 
(kerstmuziekprogramma) 

    In de donkere dagen voor kerst zorgen 
de Vaste Kerstmannen traditiegetrouw 
voor licht, warmte en gezelligheid, Ze 
geven een originele draai aan zowel 
bekende als minder bekende 
kerstliedjes. Meezingen mag!  

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

 20.00 – 21.00 
uur 

Summerbrass 
Winterwonderbrass 

   

            

Zondag 23-12 12.00 - 16.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Markt  

  

  13.00 - 18.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Parade  

  

  14.00 uur Koninklijke Harmonie 's-
Hertogenbosch                                                                                                 

    Wie kent ze niet? Vele evenementen in 
’s-Hertogenbosch worden muzikaal 
opgeluisterd door de Koninklijke 
Harmonie en dat gebeurt ook met het 
Bosch Winterparadijs. Het podium zal 
te klein zijn, de muziek groots! 

  15.00 uur Koninklijke Harmonie 's-
Hertogenbosch                                                                                                 

    Wie kent ze niet? Vele evenementen in 
’s-Hertogenbosch worden muzikaal 
opgeluisterd door de Koninklijke 
Harmonie en dat gebeurt ook met het 
Bosch Winterparadijs. Het podium zal 
te klein zijn, de muziek groots! 

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

    



 

  16.00 uur Orthense Harmonie 
kerstconcert 

    De “Orthense Harmonie” heeft in de 
afgelopen jaren verschillende vele 
lokale, binnenlandse en buitenlandse 
optredens verzorgd. Een muzikale 
uitwisseling met andere culturen was 
hierbij het motto. Het orkest bestaat uit 
ca. 40 muzikanten variërend in leeftijd, 
en is bedoeld voor jong en oud 

  16.00 - 16.30 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Hans 
Tervoort 

      

  17.15 - 18.00 uur Dutch crowd     Een ervaren muziekband van gitaristen 
en zangers die u meenemen in jaren 
60/70 muziek. 

  19.00 - 20.00 uur Christmassongs by REL 
(Bosch' kersoptreden 
kerstliederen) 

      

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

            

Maandag 24-12 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 

  

  14.30 - 15.00 uur Kinderkerstconcert BSO 
Norlandia kindervang 

    Ze hebben ooit eerder op het 
Winterparadijs opgetreden, maar 
inmiddels is hun bezetting helemaal 
veranderd. Hun leeftijd varieert van 4 
tot 7 jaar. Een koor van kinderen van 
de buitenschoolse opvang 
Kindercampus Noord kinderopvang en 
Kindcentrum de Wijboom kinderopvang 
verzorgt op het Winterparadijs 
kerstliedjes.  



 

  15.00 - 16.30 uur Franstalig kerstconcert 
Noël Nouvelet (Peter 
Derksen) 

    Volop genieten van nostalgische 
romantische kerstchansons in Franse 
sferen! 

            

Eerste                   
Kerstdag 

10.00 uur                          
11.45 uur 

    Dankbaarheid centraal in gebed in 
kerkvieringen aangesloten bij het 
Beraad van Kerken. St-Jan 11.45 
uur en Grote Kerk 10.00 uur  

  

  15.00 - 16.30 uur Kerst Sing-a-Long Hans 
Tervoort & Kelsey 
Ikkersheim 

      

  15.00 uur      Kerstvertelling / Kerstevangelie 
Franneke Hoeks 

  

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

            

Tweede 
Kerstdag 

12.00 - 16.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Markt  

  

  13.00 - 18.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Parade  

  

        Kerstvertelling / Kerstevangelie 
plebaan Geertjan van Rossem 

  

  15.00 - 16.30 uur Kerst Sing-a-Long Hans 
Tervoort & Kelsey 
Ikkersheim 

      

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

    

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

            



 

Donderdag  
27-12 

12.00 - 16.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Markt  

  

  13.00 - 18.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Parade  

  

  14.00 uur  Concert Bosschenaar 
Hans Speulen (genre 
American Songbook) 

    De Bossche zanger Hans Peulen 
begeeft zich op het vlak van 
Amerikaanse songs. Sfeervolle en 
bekende Amerikaanse nummers 
komen lang op het podium van het 
Bosch’ Winterparadijs. 
 

  14.00 - 15.00 uur     Een luisterend oor / Op verhaal 
komen 

  

  14.45 uur  Binnendiezekoor     Dit koor is in 2000 opgericht op initiatief 
van een aantal schippers die, omdat er 
in de winter niet gevaren werd, elkaar 
in deze (koude) periode toch wilden 
blijven ontmoeten. Het koor is 
uitgegroeid tot ruim 20 leden, zowel 
mannen als vrouwen, allen actief 
vrijwilliger bij de Kring Vrienden van 
’s-Hertogenbosch. Het repertoire is 
divers: liedjes over ’s-Hertogenbosch 
en natuurlijk ook over de Binnendieze. 
Maar ook Engelse chanty songs en 
Franse en Duitse liedjes staan op het 
repertoire. 

  15.45 - 16.15 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Ruud 
Stiemer 

      

  15.00 - 15.30 uur                   
16.00 - 16.30 uur 

  Gemengd Koor ensemble 
Zingen onder de 
Kerstboom 

    



 

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

 19.00 – 20.00 
uur 

Jeugdorkest St. Cecilia 
Rosmalen  

   

 20.00 – 21.00 
uur 

Koor Betje Wolff     

            

Vrijdag 28-12 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 - 16.30 uur   Ouderen aan tafel (de 
zorgzame stad) project 
Dubbelklik 

    

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

    

  16.00 - 17.00 uur Gone by Now   De band Gone By Now speelt 
Americana stijl (JJ Cale, Bob Dylan, 
maar ook Paul Weller). Zang, 
begeleid door akoestische en 
elektrische gitaar, maar ook cajon 
en dwarsfluit 

  

  17.00 - 17.30 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Janne 
Krop 

      



 

 19.00 uur De Bossche 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.  

  20.00 – 21.00 
uur  

Brabants Kamerkoor       

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

 


