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Knutselen in Achterveld. 
Zondag 22 mei 2022 waren wij te gast in Achterveld, in ontmoeting 
centrum de Moespot. Als iedereen aan het knutselen gaat 
zien wij her en der oa het loshalen van een item om in een 
andere setting te kunnen gebruiken, wordt een waterval 
voorgedaan, diverse electra klusjes opgeknapt. Uiteraard 
wordt onder bezielende leiding van Joop! driftig gekleid of 
gerepareerd. Ook was er een demo van 3D printen. 

 
Meer op onze website inclusief foto’s, klik op onderstaande link: 
https://kerstdorpclub.nl/2022/05/15/knutselen-in-achterveld-2022/ 
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KOPEN IN USA? LUVILLE 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

D56 CLUB IN NLKERSTDORPCLUB 
NIEUWSBRIEF 22-02 

N I E U W S B R I E F

http://www.kerstdorpclub.nl
https://kerstdorpclub.nl/2022/05/15/knutselen-in-achterveld-2022/
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Items kopen in USA en dan? 
Een bekend probleem is iets in Amerika te willen kopen, en 
dan komen er nog allemaal bij om het pakje vervolgens naar 
Nederland te halen, dan is er een alternatieve oplossing. 
Natuurlijk kennen de meeste dorpen verzamelaars wel de 
online website Ebay. Als je daar op inlogt zie je meteen of de 
verkoper het wel naar NL wil versturen en wat de kosten zijn. 
Vaak denk je dan nog een paar keer na of je het nog steeds zo 
graag wil hebben. 

Op onze website schreven 
wij een blog waarin de wijze 
en vooral hoe te handelen 
uitgebreid voor jullie uit. Heb je vragen schroom niet ons te 
bellen of te mailen. Wij helpen graag want wat als je een item 
daar ziet en je kunt hem niet of heel duur naar Nederland 
halen. Klik op onderstaande voor meer informatie. 
https://kerstdorpclub.nl/2022/05/12/iets-kopen-in-usa-en-dan/ 

Inspiratie dag OP Marken! 
Voor de Covid periode hebben wij jaarlijks een inspiratie dag 
georganiseerd. In het begin in Limburg rondom een van onze 
sponsoren. Later meer verspreid in het land waarbij de laatste 
keer in Orvelte, Drente. 

Dit keer hebben wij twee van onze leden bereid gevonden een 
dag te organiseren OP Marken. Aaltje en Marjolein nodigen 
jullie uit een gezellige zaterdag op het mooie dorp te komen. 

Na de ontvangst met koffie en Markertaart 
gaan wij naar de karakteristieke vuurtoren. 
Na de lunch gaan wij naar de haven en 

brengen wij een 
bezoek aan het 
station van de KNRM. Daarna een 
bezoek aan het klompenmuseum en, 
als je dat wil, een foto in kleder- 
dracht. De dag kan worden afgesloten 
met een BBQ. Je kunt het allemaal 
lopen en er is eventueel voor 6 euro 
een fiets te huur. Je eigen fiets mee-
nemen kan natuurlijk ook. 

Veel kan en mag, dus vraag het ons 
gerust. Wil je zelf eens een dag 

organiseren horen wij dat graag! Informatie en inschrijven via 
de website via onderstaande link:  
https://kerstdorpclub.nl/2020/04/09/inspiratiedag-marken-volendam/ 
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2 oktober 2022 TC Osdorp 
https://kerstdorpclub.nl/2022/03/19/

11 Juni 2022 Inspiratiedag 
https://kerstdorpclub.nl/2020/04/09/

inspiratiedag-marken-volendam/

25 September 2022 Clubdag  
https://kerstdorpclub.nl/2020/04/08/11e-

kerstdorpclubdag/

30 Oktober TC Lochem 

? November TC de Boet 

15 December Uitslag 
Displaywedstrĳd 

12 Maart 2023 Knutseldag 

AGENDA 2022
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De nieuwe Luville Collectie van 2022. 
Normaal zijn wij eind januari te gast bij Edelman op de Christmas World kerstbeurs in Frankfurt 
maar die kon om bekende reden opnieuw niet doorgaan. Half maart reisden wij af naar Reeuwijk 
om daar met Ronald het jaar 2022 door te spreken. Ronald is productmanager bij Edelman en 
samen met twee collega’s van de afdeling Marketing zijn wij zeer gastvrij ontvangen.  

Wij kregen oa de nieuwe collectie van 2022 te zien waaronder een aantal oude bekenden. In de 
collectie Luville Originals Classics komen bekende figurines die wij al eens eerder zagen van dit 
merk. Natuurlijk allemaal net even iets anders en andere fabricage. De bekende Patricia hangt de 
was op, heet nu Paula helpt mamma. Grappig dat we nu weten dat Patricia een dochter heeft… 

In de series Molendam, Schneewald, Ville de Reidy en Sledgehølm zien wij 10 nieuwe facades 
welke wij meekregen om aan onze leden te tonen. Op de knutseldag afgelopen week waren deze te 
bewonderen net als wat Classics en wat items uit de serie Around the world waarin ondermeer 
een toren van Pisa, Big Ben, Arc de Triomph, Notre Dame en Saint Basil’s Cathedral de serie 
compleet maken. 

Ook komt Luville met een item waar wij al enkele jaren geleden een verzoek voor hebben 
neergelegd. Er komt nu een item met bergbeklimmers. Hoe deze van ontwerp tot uiteindelijk item 
is geworden zie je op onze website. 

Luville komt met zoveel nieuwe items, dat het te veel is om hier allemaal op te noemen. Mogelijk 
kunnen wij al snel de digitale catalogus met jullie delen. Uiteraard komt er ook een leuke 
aanvulling op het assortiment van de Efteling Serie, waarvan her en der op het digitale net al het 
e.e.a. te zien is. Wel staat op elk item het logo van de Efteling maar dat kan je vrij makkelijk 
wegwerken in je dorp of display. Op de laatste knutseldag zagen wij nog hoe eenvoudig dat ging. 
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Trotse ambassadeur voor de D56 Club. 
Na onze goedkeuring toe te treden tot de NCC 56 werden wij gevraagd ambassadeur te worden 
voor Europa voor het D56 Forum. Dit forum is een groeiende bron van informatie over en van 
Department 56. Wordt lid van de Department 56 Club en zij bieden twee soorten lidmaatschap 
aan. Forumleden hebben gratis toegang tot de meeste inhoud die beschikbaar is op het forum.  

Department 56 Club leden zijn heel speciaal voor ons omdat zij de activiteiten van dit Forum 
financieel ondersteunen. Omdat wij 100% door leden worden gefinancierd, belasten we onze 
leden niet met vervelende advertenties. Een lidmaatschap kost jaarlijks $25. De eerste nieuwe 
leden ontvangen een mooi geschenk, een vlag van Department 56. Een symbool van de vlag die 
jaren op het hoofdkwartier in Eden wapperde. Lees verder op :  Ambassadeur D56 Club Forum
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Copyright © 2022 De KerstdorpClub, All rights reserved. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse KerstdorpClub en zal regelmatig onder de leden van de facebookgroep worden 
verspreid. Vanuit deze nieuwsbrief wordt middels een link naar een webpagina gelinkt en is herkenbaar aan een blauwe kleur.

Our mailing address is:
De KerstdorpClub, pa Franz Leharlaan 93, 2102GK Heemstede, Nederland  

kerstdorpclub@ziggo.nl - +31(0)6 54 737 752 - Facebook - Instagram 

In de volgende nieuwsbrief: Nieuws van Dickensville 2022, the 
Village Collector website en het verslag inspiratiedag OP Marken!
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