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Kerst op Nienoord vindt dit jaar plaats op het borgterrein, met Museum Nienoord als organisator. Kerst op

Nienoord heeft een lange traditie en daar willen we op voortbouwen. Vorig jaar hebben we door de

Corona maatregelen Kerst op Nienoord moeten overslaan. Dit is zeker niet ten koste gegaan van de

continuïteit en de sterke positie die Kerst op Nienoord heeft opgebouwd. De prachtige tuin vormt het

decor voor de kramen en chalets. Kerst op Nienoord is gratis toegankelijk. Het belangrijkste kenmerk van

Kerst op Nienoord is dat deelnemers, publiek, organisatie, ondernemers, bewoners, gemeente en

iedereen die het zich aantrekt of er belang bij heeft, het belang zien van een mooi en groot Kerstevent

met een aantrekkingskracht voor het hele dorp Leek en daarbuiten. Want dat is waar een gezamenlijk

initiatief als Kerst op Nienoord over gaat. Samen aan dit event werken om deze uitdagender, gastvrijer

en aantrekkelijker te laten zijn. Want een Kerstevent dat er tiptop uitziet en veel te bieden heeft, zich

graag onderscheidt is een event waar je graag komt, koopt, ontmoet, uitgaat en verblijft. 
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Activiteiten 
Markt 

De kern van Kerst op Nienoord is de ouderwetse kerstmarkt die wordt

gesitueerd in de mooie tuin van het museum. Op de markt zal ruimte zijn

voor 50 kramen en 5 houten chalets. De locatie gaat prachtig

aangekleed worden met aangelichte gevels, vuurkorven, verlichte

bomen, poort en bruggen. Verder gaan de deelnemers, medewerkers en

figuranten gekleed in de stijl van Anton Pieck.

Verkleed als Kerstman/vrouw en rennen maar. De

Santa run komt naar Nienoord. Geen wedstrijd, maar

een gezonde loop voor iedereen. Jong, oud, alleen of

met je bedrijf. Niks is te gek. De opbrengsten gaan

naar het goede doel. De Rotaryclub zorgt voor de

Santa run. 

Dit jaar is er voor de kinderen van de basisscholen in

Leek een kerstwandeling. Op school worden

lampionnen gemaakt, waarmee er vervolgens in de

avond over Nienoord gelopen wordt. 

Muziek
Kerst zonder muziek is als brood zonder beleg. Daarom

komen er verschillende koren uit Westerkwartier zingen. Van

echte klassiekers tot moderne liedjes. Alles komt aanbod.

Daarnaast komen de midwinterhoornblazers uit Diever naar

kerst op Nienoord. Niet alleen om het prachtige instrument

te bespelen, maar ook om je te vertellen over het gebruik

en de geschiedenis. 

Kerstparade
Om 11:00 vindt de opening plaats met een kerstparade.

Met de kerstman in de arrenslede, koetsen, een

schaapskudde, de karakters van Anton Pieck, de levende

kerststal en de midwinterhoornblazers gaat er een parade

door Leek. Na de parade blijven de koetsen rijden tussen

Nienoord en het kerstige centrum van Leek. De

ondernemers verenigd in de Handels vereniging Leek

maakt de parade mogelijk. 

Naast het koetshuis bevindt zich een

stal en in die stal vertelt Speelgroep

Leek het verhaal van de geboorte van

Jezus. Het is een levende kerststal en

alle elementen zijn aanwezig, van de

schapen tot de wijzen uit het Oosten.In het koetshuis staat een prachtige arrenslede. Kinderen en volwassen

kunnen hier verkleed op de foto gaan. Deze wordt afgedrukt en krijg je

mee naar huis. Verder zijn hier historische films te zien over winters in

Westerkwartier. 

Rijtuigen en Arrensleden
Van centrum Leek naar het museum en weer

terug. Het is mogelijk in een echt rijtuig.

Daarnaast is er ook een arrenslede en mogen

kinderen mee voor een ritje over het landgoed. 

Stal 

Koetshuis 

Santa run
Wandeling



Is dit de kerstmarkt waar u op heeft gewacht? Is dit de kerstmarkt waar u uw

product wilt verkopen? Stuur dan het bijgaande inschrijfformulier op vóór 22 mei

via info@museumnienoord.nl of per post. Geef duidelijk uw wensen aan en welke

producten u verkoopt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie.

Wij hopen op een enthousiaste reactie!

 

 

         Museum Nienoord  info@museumnienoord.nl

              Nienoord 1        www.museumnienoord.nl

            9351 AC Leek              0594-512260  

Bereikbaarheid en parkeren

Vanaf Station Groningen met bus 3 naar bushalte centrum Leek.

Met de auto via de A7, afslag Landgoed Nienoord. Op de grote

parkeerplaats bij het informatiecentrum van Landgoed Nienoord

kunnen bezoekers gratis parkeren. Voor bezoekers die slecht ter been

zijn, rijdt er een elektrokar tussen de parkeerplaats en het museum.
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