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Op bezoek bij Lemax Europe.
Zaterdag 30 april 2022 waren wij te gast bij Lemax Europe in
Roelofarendsveen. Hier is het hoofd kantoor van Lemax Europa. Arie
Vuijk eigenaar en gastheer van deze dag samen met zijn team waaronder
Ellen en Johan hebben ons ontvangen in de mooie nieuwe showroom op
de tweede etage langs de A4. De dag was iets anders dan voorgaande
edities maar hierdoor konden wij twee keer 25 leden ontvangen.
Lees meer op onze website, klik op onderstaande link:
https://kerstdorpclub.nl/2022/04/30/bezoek-lemax-europe-2022

Wij proberen op
regelmatige basis
een nieuwsbrief te
versturen met alle
nieuwtjes,
uitnodigingen en
eventueel
verslagen wat er
zoal is gebeurd.
Uiteraard staan
deze ook op onze
website. Heeft u
input laat het ons
even weten!
Wendy, Floris & Jan
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Werken aan de website.
Door het gebruik van Facebook merken wij allemaal steeds
vaker dat we niet meer alles zien of terug kunnen vinden.
Daarom hebben wij besloten toch ook wat meer aandacht te
besteden aan de website www.kerstdorpclub.nl
Wij hielden daar natuurlijk altijd al onze Agenda bij van het
lopende seizoen en daar voegen wij nu ook de verslagen van
meetings en andere zaken aan toe. Heb jij nou na een meeting
wat leuke foto’s die je met iedereen wil delen stuur ze ons even
toe. Dat kan via WhatsApp of email welke onderaan deze
nieuwsbrief is vermeld.
Heb je suggesties, tips, aanvulling of ideeën laat het ons vooral
weten! KerstdorpClub@ziggo.nl

AGENDA 2022

22 mei 2022 Knutseldag
https://kerstdorpclub.nl/2022/03/19/
knutseldag-22-mei-2022/

De KerstdorpClub & NCC56.
Wij zijn in Nederland natuurlijk gezegend met merken als
Lemax, Luville, Dickensville en MyVillage die ons ook nog eens
allemaal ondersteunen. Maar wij hebben binnen de club
natuurlijk ook een grote groep Department 56 verzamelaars.
Helaas kunnen wij dit merk hier niet kopen zoals wij dat met
de andere merken hier wel kunnen. Vele van ons halen hun
items van Ebay of van tweede hands markten als Marktplaats,
DorpjesShop of Market place op Facebook.

11 Juni 2022 Inspiratiedag
https://kerstdorpclub.nl/2020/04/09/
inspiratiedag-marken-volendam/

25 September 2022 Clubdag

Om toch informatie vanuit eerste hand te krijgen hebben wij
contact gezocht met de NCC 56. Dit is een overkoepelende
organisatie ondersteund door Department 56 welke onderlinge
samenwerking met andere clubs stimuleert. Op de website van
de NCC56 staat heel veel info maar ook verslagen van bijeenkomsten in Amerika en Canada over het laatste nieuws. Wij
zullen op onze website een blog schrijven waarin alle links en
benodigde staat om alles te kunnen bekijken. Wordt vervolgd!
Op zaterdag 21 mei 2022 is er een NCC virtuele bijeenkomst
via zoom, misschien eens wat anders op de zaterdag avond?
WWW.KERSTDORPCLUB.NL

https://kerstdorpclub.nl/2020/04/08/11ekerstdorpclubdag/

Nog onder voorbehoud:
2 Oktober TC Osdorp
30 Oktober TC Lochem
? November TC de Boet
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De nieuwe Lemax Collectie van 2022.
Begin februari is daar dan ineens uit het niets de nieuwe collectie van Lemax 2022. Welke
normaal 1 maart wordt gelanceerd komt er nu ineens goed nieuws vanuit Lemax Collection.
Natuurlijk waren we verbaasd maar ook blij verrast.

Wel 56 nieuwe Verlichte Huizen, 7 nieuwe Sight & Sounds, 26 nieuwe Table Accents, 39 nieuwe
Figurines en 3 nieuwe Facades. Daarnaast nog vele unieke Accessoires en Landschappen. Het
hoogtepunt van dit jaar moet echter het stuk Carnival Village Sights & Sounds zijn, Santa's Freeze
Zone die 18 centimeter hoog is met een spectaculaire soundtrack die elk carnavalsdorp zal laten
opvallen met plezier en opwinding.

Voor spooky Town zijn er 13 nieuwe Verlichte Huizen, 4 nieuwe Sight & Sounds, 10 nieuwe Table
Accents, 14 nieuwe Figurines en 12 Accessoires. Het hoogtepunt van dit jaar gaat naar twee
stukken nl. een Sights & Sounds stuk genaamd The Count's Bat Bonanza, een rit voor degenen die
willen vliegen zoals graaf Dracula. En het verlichte gebouw genaamd Crypt Of The Lost Pumpkin
Souls. Heb je je ooit afgevraagd waar pompoenen heen gaan als ze dood gaan?
Op deze website van LemaxCollection kun je overigens vele nieuwe maar ook vaak zg retired
items terugvinden. Klik hier voor de overzichtsfolder van 2022.
Sneak peak? Zien wij hier misschien al wat nieuwe items van 2023? Wie zal het zeggen…
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Nieuw in Nederland, Village D-Lights.
Village D-Lights is een kwartaal blad voor en door Department 56 verzamelaars. Ook wordt het
blad ondersteund door Department 56 en is er regelmatig een stuk te lezen van Melinda Seegers
beter bekend als Ms Lit Town. Elk kwartaal worden nieuwe items besproken en zijn er displays
van andere verzamelaars te zien. Heel soms staan hier ook inzendingen uit Nederland in.

De uitgever van het kwartaalblad heeft ons gevraagd of wij eens willen kijken naar de mogelijkheid om als een soort van uitgifte punt in Nederland en omgeving te gaan fungeren. Samen met
Phil Renninger hebben wij eea uitgezocht hoe wij een grotere hoeveel bladen naar Nederland
krijgen en deze vanuit hier weer bij de geïnteresseerde krijgen. Ruim 20 leden hebben aangegeven
eens een jaar te willen proberen. Het blad van het eerste kwartaal had door bekende papier
problemen die nu gaande zijn in de wereld wat vertraging maar is onderweg vanuit USA naar
Nederland. De leden die zich hebben aangemeld hebben ondertussen van ons bericht ontvangen
dat hun aanmelding is ingeschreven. Wij hebben nog een paar exemplaren, heb jij interesse, mail
dan even met jankoljr@me.com
In de volgende nieuwsbrief oa: Ambassadeur D56 Club Forum,
verslag knutseldag en inspiratiedag Marken.
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