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13e ClubDag was een groot succes! 
Zondag 25 September was het dan eindelijk zover, na drie jaar is daar weer 
onze KerstdorpClub ClubDag in Achterveld. De zaal “ons gebouw” van de 
Roskam was weer voor één dag het walhalla voor gelijkgestemden. Ruim 
tweehonderd leden weten de weg te vinden en brengen een bezoek aan het 
evenement rondom de start van ons kerstseizoen. 

Na echt maanden van voorbereidingen en bezoeken aan sponsoren komt 
het laatste weekend van september eindelijk in zicht. Nadat eerder al een 
deel van de prijzen tijdelijk bij Chantal is gestald kunnen wij op zaterdag 
onze auto’s vol laden met de overige spullen en benodigdheden voor het 
festijn op zondag. 
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WEGGEEFACTIE DISPLAY WEDSTRIJD

Wij proberen op 
regelmatige basis 
een nieuwsbrief te 
versturen met alle 

nieuwtjes, 
uitnodigingen en 

eventueel 
verslagen van 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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NIEUWSBRIEF 22-04 
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Na een flitsbezoek aan tuincentrum Eurofleur komen wij rond 
vijf uur aan in de Roskam alwaar meerdere leden ook al zijn 
aangekomen die daar de nacht door brengen. 

Met een klein clubje gegeten en dan mogen wij de zaal in om 
deze voor te bereiden op de komst van een grote groep leden op 
de zondag. Moe maar voldaan kruipen wij tegen middernacht 
onze hotelkamers in om er na enkele uren fris en fruitig weer 
uit te rollen. 

Zondag om acht uur openen wij de deuren van “ons gebouw” en 
komen enkele vrijwilligers aan om de laatste handelingen te 
verrichten. DorpjesShop was zaterdag al opgebouwd net als 
PCT Truffels. Zondag komen Christien van Ashtown, Henk-
Johan van de Dickensville-winkel en Sandra van MyVillage hun 
stand inrichten.  

Gelukkig maken vele handen licht werk en daar zijn wij alleen 
maar trots op dat er zoveel mensen ons hierbij helpen! Want 
ook de gigantische tweedehands Kerstdorpmarkt is een 
behoorlijke klus. Ook al leunen wij op enige ervaring uit het 
verleden toch is het iedere keer weer spannend. Vele items zijn 
van eigenaar gewisseld. Tuincentrum Osdorp heeft hier voor de 
tasjes gezorgd. 

Raymond Lips geeft een 3D print demonstratie en er wordt bij 
Joop door enkele leden gekleid bij de kleiworkshop. Ook zien 
wij later Joop nog even tekst en uitleg geven bij een Arduino 
vraag van een van de leden. Ondertussen worden bij Werner als 
de “dokter” een aantal patiënten onderzocht en gerepareerd. 

Van onze geweldige sponsoren zijn er een aantal ook op de 
Clubdag met een stand. Zo is Christien er met haar winkeltje 
kerstwebshop.nl met een aantal mooie items speciaal gericht op 
onze dorpen. Gerrie is er met haar webshop dorpjesshop.nl en 
vele nieuwe Lemax en Luville items. Henk-Johan van 
Dickensville-winkel.nl met een aantal demo modellen van 
seizoen 2022. Paulien met haar chocolade truffels van 
pcttruffels.nl en Sandra van MyVillage.nl met oa de nieuwe 
Mouldable Sheets, echt een aanrader voor je dorp als achter- 
en/of ondergrond. 

In het midden van de zaal zijn onze vrienden en You-Tube 
kanaal van de kerstdorp bouwers die een aantal zaken 
demonstreren en diverse hulpmiddelen te koop aanbieden. 
Door de drukte is van een echt dorp of berg niet te spreken 
maar hebben vele mensen om tips gevraagd en uitleg gekregen. 

Aan het einde van de dag is de grote loterij en mogen wij vele 
items weggeven van onze sponsoren. Wij kunnen ze niet vaak 
genoeg noemen want daar draait de club nu eenmaal op. Vele 
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2 oktober 2022 TC Osdorp 
Klik hier voor info over deze meeting

30 Oktober 2022 TC Lochem 
Klik hier voor info over deze meeting

Onder voorbehoud: 

13 November Intratuin Lisse 

15 December Uitslag 
Displaywedstrĳd 

12 Maart 2023 Knutseldag 

24 September 2023 Clubdag 

AGENDA 2022 - 2023

23 Oktober 2022 TC de Boet 
Klik hier voor info over deze meeting

https://kerstdorpclub.nl/2022/09/05/tuincentrum-meeting-tc-de-boet-hoogwoud-2022-2/
https://kerstdorpclub.nl/2022/09/05/tuincentrum-meeting-tc-intratuin-lochem-2022/
http://kerstwebshop.nl
http://dorpjesshop.nl
http://dickensville-winkel.nl
http://pcttruffels.nl
http://MyVillage.nl
http://www.kerstdorpclub.nl
https://kerstdorpclub.nl/2022/09/05/tuincentrum-meeting-tc-osdorp-2022/
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items kregen wij van Lemax, Luville, PeHa, Dickensville-winkel, Dorpjesshop, Ashtown, 
MyVillage, FelinaWorld, TC Osdorp, TC de Boet, kleinland.de en Department 56. Hoe gaaf was 
dat! 

De ruim 140 aanwezige leden die er op het einde van de middag nog waren kregen allemaal een 
prijsje mee naar huis naast de goodiebag die ze bij de entree al hadden ontvangen. Luville had een 
tasje beschikbaar gesteld met een nieuw item van 2022. Daarnaast had Lemax een nieuw item 
voor iedereen meegegeven en heeft MyVillage en nog een kleinigheid ingedaan. Bij enkele zat 
daarbij nog een kleine verrassing van MyVillage. Van de andere aanwezigen zat er ook nog een 
kortingsbon in om bij de diverse webshops met korting te kunnen kopen. 

Dit verslag staat ook op onze website inclusief foto’s:  
Klik op deze link voor een verslag van de KerstdorpClub ClubDag 2022 

Weggeef acties; 
Ondertussen een bekend fenomeen zijn de zgn. weggeef acties. Lekker 
knullig opgenomen video’s welke wij elke week online zetten op onze 
Facebook en Instagram pagina. Wij proberen elke maandag of dinsdag 
avond tot net voor kerst een video online te zetten en trekken dan op 
zaterdag een winnaar. Elke week een ander item van een van onze 
geweldige sponsoren. Je kunt meedoen door er een screenshot van te 
maken en deze te delen op je eigen tijdlijn of pagina. Je tagt ons als 
KersdorpClub en de sponsor in de foto zodat wij kunnen zien dat je dat 
hebt gedaan. Die screenshot stuur je in naar kerstdorpclub@ziggo.nl en 
je doet gezellig mee. Je doet natuurlijk alleen mee als je het te winnen item ook echt wilt winnen. 
Doorverkopen van een gewonnen item wordt niet gewaardeerd.  

Display Wedstrijd 2022! 
Ook in 2022 hebben wij besloten om de display 
wedstrijd weer online te houden. De vorige edities 
hebben meer deelnemers meegedaan en dat maakt 
een wedstrijd wel zo leuk! Het meedoen is simpel 
maar vraagt een paar regels. De afmeting is max 40 
bij 60cm of rond 60cm. Neem een dienblad, kratje, 
bak, schaal, mand, plateau als het maar draagbaar is 
en niet onderdeel van een groter geheel. Gebruik 
maximaal twee huizen of grote tafelstukken per 
display. Bepaal vooraf aan welke categorie je mee wil 
doen. Lemax, Luville, Dickensville of Overig. De 
grootste hoeveelheid van dat merk bepaalt je 
categorie. Er mag dus best een Luville poppetje tussen alle Lemax zaken staan en doe je mee aan 
de categorie Lemax. Stuur maximaal twee mooie en goede foto’s in waarop duidelijk zichtbaar is 
dat het een los geheel is en vertel er een kort verhaal bij wat we zien op de foto. Stuur deze foto’s 
in naar displaywedstrijd@ziggo.nl voor 5 december as. Donderdag avond 15 december maken wij 
tijdens een live video op Facebook de winnaars bekend.  
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http://kleinland.de
https://kerstdorpclub.nl/2022/09/23/verslag-kerstdorpclub-clubdag-2022/
mailto:kerstdorpclub@ziggo.nl
mailto:displaywedstrijd@ziggo.nl
http://www.kerstdorpclub.nl
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Kortingscodes; 
Onze sponsoren hebben speciaal voor jullie enkele kortingscodes beschikbaar gesteld. Hieronder 
een opsomming van deze code’s. 

- kleinland.de - kerstdorpclub  
Deze geeft tot en met 31-10 10% korting op de gehele collectie en daarna weer gewoon 5% 

- kerstwebshop.nl - clubdag2022 
Deze geeft tot en met 2 oktober 10% korting 

- dickensville-winkel.nl - KERSTDORPCLUB 
Deze geeft het hele jaar door minimaal 10% op het gehele assortiment. 

Donatie aan de club; 
Zoals jullie weten draait de KerstdorpClub geheel op sponsoren en donaties. Sommige leden 
vragen hoe ze eventueel wat kunnen doneren en dat vinden wij natuurlijk altijd heel fijn! Je kunt 
geld naar ons overmaken onder vermelding van “donatie” op rekening NL20 INGB 0008 1060 47 
t.n.v. Floris Custers. Uiteraard worden alle gelden gebruikt voor de KerstdorpClub en de vele 
acties en evenementen. Hierdoor kunnen wij blijven doen wat we nu al doen! Als je Floris een 
Whatsapp of Facebook-messenger berichtje stuurt kan hij je ook een tikkie sturen. Maar omdat 
deze QR codes maar een paar dagen geldig zijn kan ik deze nu hier niet opnemen. Wij danken je 
bij voorbaat voor je gulle gift!
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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: De tuincentrum verslagen die wij tot dan hebben bezocht. Jij komt 
toch ook?

http://kleinland.de
http://kerstwebshop.nl
http://dickensville-winkel.nl
http://www.facebook.com/groups/KerstdorpClub/
mailto:kerstdorpclub@ziggo.nl?subject=Mail%20via%20de%20website
http://www.facebook.com/groups/KerstdorpClub/
https://www.instagram.com/kerstdorpclub/
http://www.kerstdorpclub.nl

