
 

Datum Tijd Podiumactiviteit Locatieactiviteit Dankbaarheidsactiviteiten Meer informatie  

Zaterdag 29-12 13.00 - 14.00 uur Flamencoshow Ritmo 
Rosario 

   Iets heel anders, maar waarom niet? 
Houd u van Flamencodans? Dan biedt 
het Bosch Winterparadijs uitkomst, met 
amateur en professionele 
dansoptredens! 

  14.00 - 16.00 uur Koor Amor    Smartlappenkoor Amor bestaat sinds 
januari 2015. Het koor telt momenteel 
30 dames. Inmiddels hebben ze een 
leuk repertoire opgebouwd bestaande 
uit een breed scala aan liederen, 
variërend van een gevoelig lied tot een 
gezellige meezinger. 

  14.00 - 15.00 uur     Een luisterend oor / op verhaal 
komen 

  

  14.30 - 15.00 uur     Dankbaarheidsmediatie Lea van 
Wijnen 

  

  15.00 - 15.30 uur   Vertelling wintersprookjes     

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

    

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

    

  16.30 - 18.00 uur Koor 't is nie te geleuve    Het koor "Tis nie te Geleuve"  dateert 
uit 2004 en is een gemengd koor van 
zo’n 35 leden. Ze zingen smartlappen 
van  toen en nu, waarbij het Bossche- 
en  Brabantse tintje niet ontbreekt. 

  18.00 - 18.30 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Mijke Pol 

      

    COC Regenboogavond?       



 

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

            

Zondag 30-12 12.00 - 16.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Markt  

  

  13.00 - 18.00 uur     Kerstballen vullen / dankbaarheid / 
Kerstboom Parade  

  

  14.00 uur  Optreden Lenneke & 
Jentley 

    Lenneke en Jentley spelen moderne 
nummers en covers (zang en piano).  

  15.30 uur  Optreden De Melodiva’s       

      Stichting 
Wensambulance op 
Winterparadijs 

    

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

    

 16.30 uur  Bosschenaar Dirk de 
Bekker 

  Dirk zingt en speelt op de piano een 
mix van ballads, pop en klassiek.  

 19.00 uur  Optreden Hans Peulen    

            

Oudjaarsdag 13.00 – 15.00 
uur   

De beste Bossche 
(olie)bollenbakker 

      

            

Nieuwjaarsdag 15.00 - 15.45 uur Concert Bosschenaar 
Hans Speulen (genre 
American Songbook) 

      

            



 

Woensdag 02-01 11.30 - 12.30 uur Dansen op de klanken 
van het carillon van de 
St. Jan 

   Twee jaar geleden had Anne Horster 
een droom, namelijk dansen met 
anderen op de klanken van de beiaard 
van de St. Jan. Die droom heeft ze 
gedeeld met anderen en zo is Dansen 
in de stad ontstaan. Iedere eerste 
woensdag van de maand wordt er 
gedanst op de Parade. Op 2 januari 
willen ze dansen met u rond de 
kerstboom op het Winterparadijs. 
Beiaardier Joost van Balkom bespeelt 
het carillon. Iedereen kan meedoen 
met de opwarming waar ze mee 
beginnen, daarna is het vrij dansen en 
inspireren we elkaar soms en dansen 
zowel individueel als samen met 
anderen. Later aansluiten mag ook. 

  15.00 – 18.00 uur Nieuwjaarsreceptie      U bent van harte welkom op het 
Winterparadijs voor onze 
nieuwjaarsontmoeting. Rond 15.15 uur 
zal burgemeester Jack Mikkers zijn 
nieuwjaarstoespraak houden en zal 
Bosschenaar Frank Finkers reflecteren 
op de Bossche taal in het nieuwe jaar. 
Met muzikale medewerking van het 
Internationaal Vocalisten Concours, 
Stefan Astakhov (winnaar Jong Talent 
Prijs van de Provincie Noord-Brabant 
bij de IVC 2018) en de Bossche 
pianiste en zangeres Jentley Drieman. 

  15.15 uur  Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Mikkers 

      

  Tijdens 
nieuwjaarsreceptie 

Frank Finkers (het 
Bossche woord 2019) 
kort optreden 

      

  Tijdens 
nieuwjaarsreceptie 

Muziek Internationaal 
Vocalisten Koor 

    Met muzikale medewerking van het 
Internationaal Vocalisten Concours, 
Stefan Astakhov (winnaar Jong Talent 



 

Prijs van de Provincie Noord-Brabant 
bij de IVC 2018) en de Bossche 
pianiste en zangeres Jentley Drieman. 

  14.30 - 15.00 uur     Dankbaarheidsmediatie Lea van 
Wijnen 

  

  15.00 - 15.30 uur   Vertelling wintersprookjes   
Vertelling wintersprookje ‘Een 

Kerstverhaal’ van Paul Biegel  
(door Hetty Petit)   

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

    

  19.00 - 20.00 uur Herzogenwälder 
Blasmusik  

   Herzogenwälder Blasmusik is een 
Egerländerkapel die in de jaren 70 is 
opgericht. De kapel bestaat uit zo’n 20 
muzikanten waar – de naam zegt het al 
– bekende en minder bekende 
blaasmuziek centraal staat!  

            

Donderdag 03-
01 

13.00 - 16.00 uur WK Archery 2019 
centraal! 

   In 2019 organiseren we in ’s-
Hertogenbosch het grootste sportevent 
van Nederland: het WK 
handboogschieten. Vandaag krijgt u 
een heerlijk voorproefje en kunt u zelf 
pijl en boog te hand nemen. Als 
opmaat voor de grand finale in juni 
2019!  

  14.00 - 15.00 uur     Een luisterend oor / Op verhaal 
komen 

  

 18.30 – 19.30 uur  Los del Bosque    

  19.30 - 20.00 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Eric Alink 
of Ans Kroes 

      



 

  20.00 - 21.00 uur Meezingkoor Enjoy     Het "Bosch Meezingkoor Enjoy" telt 
veertig leden, waaronder negen 
mannen. Het liedrepertoire bestaat 
hoofdzakelijk uit Engelstalige muziek 
uit de jaren zestig en zeventig. 
Uiteraard zingen zij ook met  veel 
plezier liedjes  van vaderlandse 
bodem.  

            

Vrijdag 04-01 15.30 - 16.00 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Bart 
Eigeman 

      

  15.30 - 16.00 uur Project KOO centraal       

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

    

  14.00 - 15.00 uur     Een luisterend oor / Op verhaal 
komen 

  

  16.00 - 17.00 uur Tip Jar    Tip Jar maakt Americana voor 
gevorderden. Het trio bestaande uit 
Bart de Win, Arianne Knegt en Harry 
Hendriks kegelde met hun recent 
verschenen vierde album Onward alle 
relevante Americana-recensenten 
omver. Zo schreef OOR: “Het album 
overmeestert je dusdanig dat je bij 
ieder nummer de urgentie voelt het aan 
iemand te laten horen. Je gaat geheid 
om.”  

            

Zaterdag 05-01 14.00 - 15.00 uur     Een luisterend oor / Op verhaal 
komen 

  

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

   



 

  14.00 - 14.45 uur                     
15.00 - 15.45 uur        

Rebound      De Rebound Groove funck & Jazz 
band zegt eigenlijk al genoeg. Vlak 
voor de afsluiting van het 
Bosch’Winterparadijs We knallen 2019 
in en u kunt erbij zijn!   

  15.00 - 15.30 uur   Vertelling wintersprookjes   Vertelling wintersprookje ‘Heer en 
Knecht’ (een Armeens sprookje)  
door Hetty Petit.  

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

    

  16.30 - 17.00 uur Kom vanavond met 
verhalen (hoop en 
verlangen) door Rene 
Kok 

      

  16.00 - 17.00 uur Op weg naar 75 jaar 
Vrijheid i.s.m. Gemengd 
Koor 's-Hertogenbosch 

   In oktober 2019 staan we uitgebreid stil 
bij 75 vrijheid. Op het Bosch 
Winterparadijs geven verschillende 
participerende partijen alvast een 
inkijkje. Het stedelijk bekroonde 
Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch is 
één van hen, en zij verzorgt rondom dit 
thema het muzikale optreden.  

            

Zondag 06-01 17.00 uur Driekoningen 4e 
geschenk afronding 

    De jaarlijkse Driekoningenoptocht  
(start 16.45 Hotel Central, Markt) 
eindigt na een korte viering in de Sint-
Janskathedraal op het Bosch’ 
Winterparadijs. Rond 18.00 uur wordt 
er gezongen en gratis chocomel 
uitgedeeld voor de kinderen. Samen 
met de drie Koningen Caspar, Melchior 
en Balthasar sluit  verantwoordelijk 
wethouder Mike van der Geld het 
Bosch’ Winterparadijs af. 

 

 

Bosch’ Winterparadijs sluit 6 januari 2019 direct na de afsluiting van de Driekoningenoptocht!  

 


