
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks  

Schaatsen Tijdens openingstijden Schaatsbaan  

Een verhaal van de Gevels der 

Geschiedenis  

13.30 uur, 15.30 uur, 17.30 

uur, 18.30 uur en afhankelijk 

van openingstijden ook om 

19.30 uur, 20.30 uur en 21.30 

uur.  

Gevels der Geschiedenis op 

het plein  

Horecapaviljoen Tijdens openingstijden  

Shoppen  Tijdens openingstijden  

Draaimolen Tijdens openingstijden   

Dankbaarheids- / 

maatschappelijke initiatieven 

Kijk voor het programma + 

tijden op de laatste pagina 

van dit programma  

Chaletjes  

 

Woensdag 25 december    

Kerst sing-a-long met Hans 

Tervoort en Kelsey Ikkersheim 

14.00 – 15.30 uur  Grote podium op het plein 

   

Donderdag 26 december    

Kerst sing-a-long met Hans 

Tervoort en Kelsey Ikkersheim 

14.00 – 15.30 uur Grote podium op het plein 

   

Vrijdag 27 december    

Gone by now 16.00 – 17.00 uur Grote podium op het plein 

Tip Jar 17.00 – 18.30 uur Grote podium op het plein  

De Plekband 18.45 – 19.15 uur  Grote podium op het plein  

Top 2000 band 20.45 – 22.00 uur  Grote podium op het plein  

Vinyl Friday met 

Schurkenbiefstuk 

19.00 – 23.30 uur  Horecapaviljoen  

   

Zaterdag 28 december   

Stadspijpers van ‘s-

Hertogenbosch 

14.00 – 15.00 uur Grote podium op het plein  

Smartlappenkoor Amore 15.00 – 16.00 uur  Grote podium op het plein 

Gemengd Koor ‘s-

Hertogenbosch 

16.00 – 16.45 uur  Grote podium op het plein 

Rebound 17.00 – 18.00 uur  Grote podium op het plein 

Programma 
Het programma wordt wekelijks bijgewerkt en aangevuld. Houd 

onze website en social media kanalen in de gaten voor de laatste 

updates.    

https://www.facebook.com/events/569517697192117/
https://www.facebook.com/events/569517697192117/


Next Exempel  18.00 – 19.00 uur  Grote podium op het plein 

For Scratch en Morning Dawn 19.00 – 22.00 uur  Grote podium op het plein  

   

Zondag 29 december    

3 Klank 12.00 – 13.30 uur  Grote podium op het plein 

Harmonie Catherieux 14.00 – 14.45 uur Grote podium op het plein 

Koninklijke Harmonie ’s-

Hertogenbosch 

15.00 – 17.00 uur  Grote podium op het plein 

Bossche Operakoor  17.00 – 18.00 uur  Grote podium op het plein 

Melodiva’s  18.00 – 19.00 uur  Grote podium op het plein 

Curling (voor vriendenteams van 

5 personen)  

Aanvang 19.30 uur IJsbaan.  

Opgeven kan tot 28 december 

via otto@hetpumpke.nl  

(€50 euro inschrijfgeld) 

   

Maandag 30 december, dinsdag 31 december 

Geen podiumprogrammering   

   

Woensdag 1 januari 

Nieuwjaarswandeling o.l.v. Hans 

Tervoort 

Geen podiumprogrammering 

 

Start om 15:00 uur 

 

Vertrek vanaf Winterparadijs 

   

Donderdag 2 januari    

Noorderdiva’s 18.00 – 19.00 uur  Grote podium op het plein 

   

Vrijdag 3 januari    

Geen podiumprogrammering    

   

Zaterdag 4 januari    

Themadag Vuelta 11.00 - 17.00 uur  Grote podium op het plein 

Los del Bosque  14.45 – 15.30 uur  Grote podium op het plein 

Nieuwjaarstoespraak  15.45 uur  Grote podium op het plein 

Ritmo Rosario (Flamenco) 16.00 – 17.00 uur  Grote podium op het plein 

   

Zondag 5 januari    

Afsluiting driekoningen  17.00 – 19.00 uur  Grote podium op het plein 

   

   

   

   

   

 

 

 

  

https://www.facebook.com/events/426605344960487/
https://www.facebook.com/events/426605344960487/
mailto:otto@hetpumpke.nl
https://www.bezoekdenbosch.nl/nl/wat-te-doen/uitagenda-overzicht/2171152273/nieuwjaarswandeling
https://www.bezoekdenbosch.nl/nl/wat-te-doen/uitagenda-overzicht/2171152273/nieuwjaarswandeling
https://www.facebook.com/events/545221126061540/


Dankbare initiatieven in de chaletjes  

 
Wishlink  

 

WishLink zorgt voor gratis geluk. Heb jij een wens óf een talent. Laat het weten in het WishLink chalet. 

Elvire van Vlijmen verbindt wensen met talenten.  

 

Hoe werkt het?  

Schrijf jouw talent op een ster. Schrijf jouw wens op een hart. Elvire zorgt dat deze wensen en talenten 

met elkaar verbonden worden. Dit kan iedere dag. Op 15, 18, 21 en 28 december is Elvire 

initiatiefneemster van Wishlink aanwezig.  

 

Meer informatie: in het chaletje op Bosch Winterparadijs of www.wishlink.nl  

 

Lees ook: https://www.bd.nl/den-bosch-vught/elvire-uit-vught-ligt-al-19-jaar-op-bed-maar-zet-zich-

volop-in-voor-anderen~a5021083/  

 

Engelentafel  

 

De EngelenTafel is een gezellige kersttafel. Het is niet vanzelfsprekend dat je tijdens Kerstmis aan 

een gezellige tafel zit. De EngelenTafel wil zoveel mogelijk mensen blij maken tijdens kerst. Daarom 

zoeken zij mensen die een plekje over hebben aan tafel én mensen die graag willen aanschuiven aan 

een EngelenTafel.  

 

Meer informatie: in het chaletje op Bosch Winterparadijs of www.engelentafel.nl.  

 

Kerstballen vullen met de Blauwe Engelen  

 

Maak samen met de Blauwe Engelen de kerstboom op het Winterparadijs nog mooier. Wil jij iemand 

bedanken, iemand herdenken of gewoon iemand in het licht zetten? Dat kan! De Blauwe Engelen zijn 

iedere dag aanwezig (m.u.v. 14, 15, 15, 18, 25, 26 december en 1 januari). Vergeet niet om jouw 

persoonlijke spulletjes of een mooie foto mee te nemen.  

 

Wil je de kerstbal bewaren? Zorg dan dat je deze op 5 januari weer op uit de kerstboom komt halen.  

 

Een luisterend oor….  

Heb jij behoefte aan een luisterend oor wanneer je jouw iemand in het licht zet.  

Op 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 28 en 29 december zijn vrijwilligers aanwezig die graag naar je 

luisteren. Je kunt ze herkennen aan de gele sjaal.  

 

Dialoogtafel  

Bouw mee aan een mooier ’s-Hertogenbosch. Wat zijn voor jouw de bouwstenen voor een mooier ‘s-

Hertogenbosch. Prik het op het bord in het chalet naast het horecapaviljoen. Op 12 en 19 december 

organiseren we hier ook dialoogtafels. Om met elkaar in gesprek te gaan over dankbaarheid, respect, 

discriminatie, diversiteit, verschillen en omgaan met elkaar…  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wishlink.nl/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/elvire-uit-vught-ligt-al-19-jaar-op-bed-maar-zet-zich-volop-in-voor-anderen~a5021083/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/elvire-uit-vught-ligt-al-19-jaar-op-bed-maar-zet-zich-volop-in-voor-anderen~a5021083/
http://www.engelentafel.nl/

