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Inspiratie OP Marken!
Zaterdag 11 juni 2022 waren wij OP Marken, te gast bij Aaltje en Marjolein
en hun dorp. Het weer is echt fantastisch en dat kun je alleen maar hopen
als je dit organiseert.
Na de ontvangst met koffie en de bekende Markertaart gaan wij met de fiets
op weg naar de vuurtoren “Het Paard”. Onderweg fietsen wij door de mooie
weilanden en langs fraaie boerderijen. Overal zie je diverse vogels die
duidelijk genieten van de rust hier.
Meer op onze website inclusief foto’s, klik op onderstaande link:
https://kerstdorpclub.nl/2022/06/10/inspiratiedag-op-marken/

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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Nieuwe sponsor : KleinLand.
KleinLand.de is een webshop in Selfkant net over de grens met
Duitsland en heeft naast de bekende merken als Lemax en
Jägendorfer ook merken als Mr.Christmas en Department 56.
Nu wordt de site nog steeds aangevuld daar het seizoen nog
moet beginnen, maar je kunt al wel vast een kijkje nemen bij
de shop van Leon. Hij geeft leden een korting van 5% en van
elke verkoop komt er ook een deel naar de club.

AGENDA 2022

Naast deze actie zal Leon ook prijzen beschikbaar stellen op de
clubdag en later in het seizoen bij de weggeef acties op
facebook en instagram. Leon spreekt ook gewoon Nederlands
en ook zijn website is in het Nederlands.
Bij de sponsoractie staat de kortingscode om te gebruiken :
KERSTDORPCLUB
Uiteraard kun je vast het assortiment bekijken op :
www.kleinland.de/kerstdorpclub

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

13e Clubdag Achterveld.
Al jaren organiseert de KerstdorpClub een clubdag, waar
iedereen die geïnteresseerd is in kerst- en miniatuurdorpen
welkom is. Jaarlijks op de laatste zondag van september!
Theoretisch is het de 13e clubdag, echter door Corona konden
twee jaar geen fysieke evenementen plaatsvinden. Dus of het
nu de 13e of de 11e KerstdorpClubdag is…

2 oktober 2022 TC Osdorp
https://kerstdorpclub.nl/kerstdorpclubkalender-2020/

Net als de voorgaande edities, zal deze clubdag ook dit jaar in
Achterveld zijn, in gebouw “Ons Gebouw” naast restaurant de
Roskam, op Hessenweg 214 in Achterveld bij Amersfoort.
Wij hebben diverse standhouders, waaronder Dorpjesshop.nl,
My Village, Dickensville-winkel.nl, Ashtown, PCT Truffels, een
2e hands kerstmarkt, een klei workshop en een aantal demo’s,.
Is Werner als Kerstdorp dokter in de zaal en natuurlijk een
goed gevulde weggeefactie. Kortom teveel om op te noemen.

30 Oktober 2022 TC Lochem

Bovendien zijn wij met gelijkgestemden; iedereen die komt
heeft dezelfde hobby en het is een ideale dag om foto’s te laten
zien en tips & trucs uit te wisselen, en daarnaast ook de nodige
aankopen te kunnen doen voordat het kerstdorpen seizoen
begint.

? November TC de Boet
13 November Intratuin Lisse

Informatie en inschrijven via de website via onderstaande link:
https://kerstdorpclub.nl/2020/04/08/11e-kerstdorpclubdag/

12 Maart 2023 Knutseldag

ij
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Onder voorbehoud:

15 December Uitslag
Displaywedstr d
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De nieuwe Dickensville Collectie van 2022.
Normaal zijn wij eind januari te gast bij PeHa op de Christmas World kerstbeurs in Frankfurt
maar die kon om bekende reden opnieuw niet doorgaan. Wij krijgen regelmatig informatie van
zowel PeHa als van de Dickensville winkel over de nieuwe collectie van de Elfstedenseries als de
Hollandseries.

Om te beginnen met de Elfsteden komt er in Leeuwarden het volgende bij. Een brandweer
kazerne en hier komt mogelijk een mooie brandweerwagen bij (wie zou daar nou om gevraagd
hebben?). Ook uit Leeuwarden een Politie bureau, daarnaast uit Workum de Ybema’s molen en
uit IJlst het oude stadhuis.

Uit de Hollandsseries komt vanuit Amsterdam het Achterhuis van Anne Frank en de
huishoudschool. Uit Hoorn de Goedkoope IJzer en Houtwinkel en uit Zwolle de Sassenpoort.

Ook staan er nog wat figurines en andere zaken op de planning al is de vraag of die dit jaar
gehaald kunnen worden. Zodra wij hier meer van weten laten wij jullie dat weten natuurlijk.

Alles is natuurlijk oa weer verkrijgbaar bij onze clubsponsor Henk Johan van de Dickensville
Winkel uit Leeuwarden. Vergeet hierbij niet de kortingscode : KerstdorpClub en geeft je tot en
met 7 augustus 20% op de gehele Dickensville collectie. Na 7 augustus is dat weer 10% korting.
https://www.dickensville-winkel.nl/product-categorie/huisjes/huisjes-2022/
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The Village Collector.
Een ontmoetingsplaats voor verzamelaars van Department 56, Lemax, Luville en andere merken
van kerstdorpen wereldwijd. Deze website wordt beheerd door Bill & Kathy Channell en is een
poging het plezier in het maken van dorpen te vergroten en te delen met andere dorpen bouwers.
Je deelt foto’s, tips en ervaringen en zo zal de site groeien.

Zo is er onder andere een Clubhuis waar links staan naar diverse club over de gehele wereld en
uiteraard ontbreken wij als KerstdorpClub daar niet op.
Maar er is ook ruimte voor foto’s van diverse dorpen. Zo is er de foto van de maand en kun je
eigen foto’s sturen naar Bill en kom je op de pagina My Village ook wel “mijn dorp” om de
verwarring met het merk te voorkomen…
Stuur Bill gerust een email als je foto’s of een video van je dorp op
zijn site wil terug zien. Neem gerust een kijkje op deze website :
http://www.thevillagecollector.com

In de volgende nieuwsbrief: Het verslag van de 13e KerstdorpClub dag 2022 welke plaatsvindt op
25 september as, maar dat wist jij natuurlijk al lang!

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.
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