
Burgemeester  

TON ROMBOUTS:

“’s-Hertogenbosch Compleet  

Cultureel! Graag laten we zien hoe 

breed ons huidige aanbod is op 

cultureel gebied. Onbetwist hoogte-

punt tot nu toe is de opening van het 

Museumkwartier ’s-Hertogenbosch 

eerder dit jaar. Een volgende mijlpaal 

is de herdenking in 2016 van het 

500ste sterfjaar van onze grootste 

zoon, Jheronimus Bosch. Dat wordt 

een grote, landelijke happening.  

Als aanloop start een veelheid aan  

culturele evenementen. Apotheose 

wordt de internationale tentoon-

stelling Bosch Visions met meer  

werken van Bosch dan ooit eerder 

samen te zien waren: van 11 februari 

t/m 8 mei 2016. 

Mensen komen graag naar  

’s-Hertogenbosch. Natuurlijk spelen  

de centrale ligging en de goede 

treinverbinding daarbij een rol.  

Maar vooral de historische binnen-

stad met de aangename winkelstraten 

geeft de doorslag. 

Minder bekend is ons moderne 

gezicht. Experimentele muziek, 

spraakmakende musea en prikkelende 

podiumkunsten. We hebben meer 

moois in huis en dat willen we graag 

laten zien. Met gepaste trots zetten 

wij daarvoor onze amBOSCHadeurs 

in; Bosschenaren met gevoel voor 

kwaliteit, die de stad een warm hart 

toedragen. In deze bijlage geven 

zij hun persoonlijke tips. Aanraders 

voor de decembermaand. Of daarna. 

Laat u leiden door deze ervaren 

stadsgidsen en maak kennis met het 

verrassend complete aanbod van 

’s-Hertogenbosch. En of het nu om 

cultuur, winkels of onze sfeervolle 

horeca gaat: weet dat u altijd van harte 

welkom bent in ’s-Hertogenbosch,  

niet toevallig al vier jaar op rij de 

Meest Gastvrije Stad van Nederland. 

Bent u eenmaal hier geweest, dan 

zult u merken dat u automatisch  

zélf amBOSCHadeur wordt!  

Daartoe nodig ik u van harte uit.”  

Tot binnenkort! 

“Strandpaviljoen als 

bed & breakfast”

“Ook aan wal is er in december  

genoeg te beleven.”

Schippersgids  

BERNADETTE  

WOERDMAN 

“De vaartochten over de Binnendieze 

zitten erop voor 2013. Maar ‘aan wal’ 

is er in december ook genoeg te  

beleven. De kerststal (1)* in de  

Sint-Janskathedraal bijvoorbeeld,  

een van de mooiste kerststallen van 

Nederland. Buiten op de Parade is  

er het Bosch Winterparadijs (2),  

vermaak voor jong en oud.  

Traditiegetrouw neemt de NCRV hier 

het programma Joris’ Kerstboom op.” 

www.boschwinterparadijs.nl

PERSOONLIJKE TIPS  

VAN AMBOSCHADEURS IN

’S-HERTOGENBOSCH

Directeur Mövenpick hotel

WIM  

VAN DER STEEN 

“Gastvrijheid op z’n modernst.  

Een strandpaviljoen als bed &  

breakfast (3). Natuurlijk aan het  

water. Het ontwerp is van Piet  

Hein Eek. Dat is typisch gastvrij  

’s-Hertogenbosch. Laten zien  

waar je goed in bent en daar een 

schepje bovenop doen. Zo krijgt  

de stad tien bijzondere bed &  

breakfasts. Steeds ontworpen  

door een andere top-designer.” 

www.moevenpick-hotels.com
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 * alle tips zijn terug te vinden op pagina 6 en 7

“Confronterende combinatie  

van schoonheid en geweld”

Hoofd Communicatie JB ziekenhuis

CELIA  

NOORDERGRAAF

“Kunst kan een helende werking  

hebben, daarom zijn wij ook een  

platform voor kunstenaars. Niet  

alleen in de speciale expositieruimte, 

maar overal in het ziekenhuis.  

Mijn persoonlijke tip voor een stads-

bezoek? De JCJ Vanderheyden 

tentoonstelling in het Noordbrabants 

Museum (4), vanaf 14 december gewijd 

aan een van de grootste hedendaagse 

kunstenaars die ’s-Hertogenbosch 

heeft voortgebracht.”

www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Literatuurkenner  

ERWIN  

VERZANDVOORT 

“Onder de kerstboom lees ik  

‘Bosch was hier’ over de Jheronimus 

Bosch-tentoonstelling van 1967 die 

250.000 bezoekers trok.  

Hoeveel zullen het er in 2016 zijn?  

Als je in ’s-Hertogenbosch bent,  

neem dan vooral ook een kijkje bij  

de galerie van Mark Peet Visser (5); 

pal aan het Bossche Broek, het  

uitzicht is een kunstwerk op zich!”

www.markpeetvisser.com

Directeur Cor Unum Ceramics & Art 

CHARLOTTE  

LANDSHEER

“Met ‘Vuur&Vlam’ (6) laten we de  

passie en verhalen zien achter zestig 

jaar keramisch vakmanschap van  

Cor Unum. Deze tentoonstelling  

loopt nog tot 2 februari in het  

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch.  

Mijn tip voor kerstinkopen?  

De conceptstore Outspoken in  

galerie Majke Hüsstege (9), in het  

Bossche Museumkwartier: niet  

toevallig ook nog Galerie van het Jaar!”

www.majkehusstege.nl

“Het uitzicht is een  

kunstwerk op zich”

“Kerstinkopen in de  

Galerie van het Jaar”

Marketeer Stedelijk Museum (SM’s) 

MARTIJN  

VAN OOSTSTROOM

“Hou je van hedendaagse beelden, 

kom dan bij ons kijken naar de monu-

mentale naakten van Thom Puckey (7). 

In koel marmer staan, liggen of hurken 

vrouwen met allerlei wapentuig. Nogal 

confronterend, die combinatie van 

schoonheid en geweld. Verder toont 

Thom Puckey (8) bij Mieke van Schaijk 

Gallery een aantal foto’s. Zijn fascinatie 

voor het vrouwelijke lichaam neemt hier 

nieuwe vormen aan.”

www.sm-s.nl

www.miekevanschaijk.nl

“Kunst kan een helende  

werking hebben”

3


