KERSTTREINTJE

Westfriesedijk
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Bij voorkeur parkeren
op de aangegeven parkeerplaatsen en zoveel
mogelijk aan één kant
van de weg.
Dit jaar rijdt het
kersttreintje u
op zaterdag en zondag
van 12 tot 17 uur tegen
een kleine vergoeding
langs de locaties.
U kunt overal in- en
uitstappen.
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Schoolstraat 2a
Gezelligheid staat weer voorop in het ‘Vlooienbuurtje’ van
Aartswoud. Wij verkopen hier weer overheerlijke ingemaakte
Gieser Wildeman stoofperen, maar ook onze huisgemaakte
perencake en perenjam.
Terug van weggeweest zijn de kaarsen van Leekerweide en
uiteraard ontbreekt hun handgemaakte keramiek niet. Ook de
populaire zelfgemaakte perenhouten interieuraccessoires zijn er
weer. Kortom, wees welkom en kom genieten!
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Korte Wuiver 1
Een nieuwe locatie, maar met dezelfde landelijke kerstsfeer als
voorheen op Zuiderzeestraat 42.
Even om het oude huis heen lopen, daar vind je in het gezellige
schuurtje van Korte Wuiver 1 mooie natuurlijke kerststukken,
kransen, keramiek (handgemaakt) en natuurlijk weer lekkers voor
de vogels. Zeker de moeite waard om dit straatje in te lopen.

Nieuwe Niedorp

Westfriesedijk

Schoo

Schoolstraat 6
Op de hoek van de straat…
Staat een huis met wijze raad…
Dit huis heeft de lichtjes, kaarsjes en lampjes al aan,
Maar weet dat wij nog veel meer hebben staan.
Brocante, vintage, droogbloemen en andere leuke
hebbedingetjes…
We verwelkomen je graag op Schoolstraat 6

Route Aartswoud in Kerstsfeer 2021
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Zuiderzeestraa

Schoolstraat 24
In de verwarmde veranda achter in de tuin verwelkomen wij u bij
Mieloe’s stalletje. Onder het genot van een brandend houtkacheltje
waant u zich tussen handgemaakte producten, waaronder
verschillende soorten (kerst)kaarten, kerstgeschenkjes en houten
kerstdecoraties. Mooie droogbloemdecoraties, van vaasjes tot
kleine geschenkjes. Ook het bestellen van gepersonaliseerde
kaarten, houten sleutelhangers en speenkoorden (met en zonder
naam) behoort tot de mogelijkheden.
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Eventueel coronabeleid wordt bepaald aan de hand van de dan geldende maatregelen.

PR/Opmaak: Rianne Koomen en Wendy van der Bel

Zuiderzeestraat 42
Een nieuwe invulling op een oude locatie tijdens de Aartswoud in
Kerstsfeer. Eén speciaal voor kinderen! In de dars waar Het
Kindercoachhuis is gevestigd, kunnen kinderen zelf de mooiste
kaarsen maken onder begeleiding van Rianne. En stel dat hun
ouders ook graag zo’n mooie kaars willen maken, dan doen zij
natuurlijk gewoon mee!
Zuiderzeestraat 23
In de sfeervol ingerichte tuin vindt u alles wat u zoekt op het
gebied van home decoratie, cadeau ideeën voor onder de
kerstboom of om uw huis is kerstsfeer te brengen. Een greep uit het
assortiment: kerststukken en kerstkaarten, droogbloemdecoraties,
glas in lood en haakwerk. Wij zien u graag!
Zuiderzeestraat 20
Bij imkerij R.M. Kort kunt u het ‘bij’zondere leven van de
honingbij ontdekken. Diverse honingsoorten en bijproducten zijn
hier verkrijgbaar. We laten graag aan u zien hoe we
bijenwaskaarsen dompelen en gieten. Leuk voor de kinderen: zij
kunnen hun eigen waskaarsjes gieten.
Schoolstraat 68
Laat u verrassen in d’ Oude Wagenmakerij. Kerstdecoraties en
bollenarrangementen voor buiten die de gehele winter hun
sierwaarde behouden. Bij ons zijn tulpenbollen verkrijgbaar voor
een mooie tuin of om als cadeau weg te geven tijdens de
feestdagen. Want voor u in kerstsfeer belandt, moeten nog wel even
de tulpenbollen worden geplant! Tevens vindt u hier vele
kerststukken voor binnen en buiten. Op het plein naast Schoolstraat
68 kunt u ook dit jaar weer kerstbomen en oliebollen kopen.
De opbrengst hiervan is bestemd voor de plaatselijke
voetbalverenging AGSV en het Rundveemuseum. Kerstbomen op
bestelling kunnen op zaterdag worden thuis bezorgd.
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Bij voorkeur parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen
en zoveel mogelijk aan één kant van de weg.

Schoolstraat 58
Bij ons op de boerderij valt weer van alles te zien en te beleven.
Verse nootjes van ‘Nootjes van Saar’, Bob Bakker vleesverwerking zal heerlijke worst aanbieden. Verse erwtensoep van Gerard
(alleen thuis nog even opwarmen). Les Frères verkoopt hele
mooie, handgemaakte tassen. Café ’t Centrum laat u kennismaken
met heerlijke maaltijdboxen voor kerst en van de Firma Rooker
mogen de pakketjes met verse melk natuurlijk niet ontbreken.
Daarnaast is er dit jaar bij ons een podium waar diverse muzikale
optredens zullen zijn en ook de kinderen worden niet vergeten.
We zien u graag!
Schoolstraat 48
Kom binnen in de gezellige schuur, waar de kachel heerlijk staat te
branden. Laat u verrassen door de sfeervolle hoekjes met artikelen
voor de feestdagen. Ook vindt u bij ons handgemaakte leren
oorbellen, kettingen, armbanden en wat dacht u van een zachte
leren sjaal? Klaar voor de kerst!
Schoolstraat 45
Kijk uw ogen uit in de Hervormde Kerk in het hart van het dorp.
Pal voorin staat de Stichting tot behoud van het kerkgebouw met
diverse artikelen. Bezoek daarna eens de achtergelegen
consistoriekamer waar Klaas-Jan Gorter met schilderijen exposeert. Pawlone Carree heeft haar zolder leeggehaald en vond mooie
tafelkleden, zilverwerk, serviesgoed, nostalgische kerstboom
ornamenten en antieke tasjes. Nel Stam maakt prachtige
kunstzinnige kaarten die bijna te mooi zijn om te versturen en
Derdehansje heeft brocante, oud speelgoed en jaren 50 spulletjes
te kust en te keur. Diane Visser is edelsmid en laat bijzondere
eigen sieraden zien. Mandenvlechter Hans Engberts toont hoe hij
mooie (kerst)artikelen creëert en heeft verrassende spullen van
eigen hand. Mooie en unieke spullen dus in de sfeervolle en kundig
gerestaureerde kerk met als bijzonder hoogtepunt de ‘rijk gesneden
Herenbank’ uit het jaar 1641. In de kerk komt u zeker in kerstsfeer!

Eventueel coronabeleid wordt bepaald aan de hand van de dan geldende maatregelen.

Schoolstraat 43
Het Rundveemuseum en de bewoners van de voorgelegen woon/
werkboerderij laten u gezamenlijk zien hoe sfeervol de kerstdagen
kunnen worden. Ook voor creatieve ideeën bent u hier op het juiste
adres. In de nieuwe ruimte van het museum wordt een voorraad
oude boeken en cd’s verkocht. Op de stal tussen de koeien geeft
het trio Loes de Zeeuw op zondagmiddag vanaf 12.00 uur een
kerstconcert. De speeltijden staan op het bord aan de weg. Rond
de winkel ‘Bai Alie’ en in het museumgebouw zijn verschillende
standhouders te zien met oude en nieuwe spulletjes. Ook in de
boerderijwinkel staat alles in het teken van kerst. De aparte houten
producten zijn zoals elk jaar vervaardigd door de cliënten van de
Prinsenstichting. En voor koﬃe met heerlijke eigengemaakte
appelgebak kunt u dit jaar bij het Rundveemuseum terecht. De taart
is vermaard, kom proeven of u het daar mee eens bent!
Schoolstraat 40
In Café de Stompe Toren wordt de inwendige mens verzorgd met
warme chocomel met slagroom, glühwein, oma’s fameuze erwtensoep met roggenbrood en spek en nog veel meer lekkers. Neem een
kijkje bij de schilderijen van Cor Pater, met indrukken van verre
reizen of een portret van geliefde mensen. Ook schildert Cor in
opdracht. Tevens vindt u achter in het café een royale hoeveelheid
gehaakte mutsen voor jong en oud en mooie gebreide slofjes en
mutsjes voor de allerkleinsten. Ook bent u hier op de juiste plek
voor tuin en dier, zoals vogelhuisjes en plantenhangers. Kom
genieten van al het moois en van de sfeer in ons ouderwetse,
museale dorpscafé.
Schoolstraat 39
Kom weer gezellig langs in onze sfeervolle garage en steun het
goede doel Bake for Life. Na enkele jaren in de warme kerk te hebben gestaan, staan we nu voor de tweede keer op een eigen locatie.
We hebben weer vele mooie kerstspulletjes kunnen verzamelen,
maar ook brocante en kadootjes, nieuw en oud voor een kleine
prijs, waarvan de opbrengst weer geheel voor het goede doel Bake
for Life is. Bake for Life bouwt bakkerijen in Oeganda en Kenia.
Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en
mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten werken hier en leren het bakkersvak voor een
eerlijk bestaan. Met het bakken verdienen ze een salaris waarmee ze
in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zie ook www.bakeforlife.nl

U kunt op de locaties NIET pinnen

