
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijst van de deelnemers aan de kerststallenroute 2021 
 
U bent welkom op zaterdag 11 december tot en met 
zondag 19 december tussen 11.00 uur-18.00 uur. 
Op verschillende adressen zijn de kerststallen langer te 
zien.  
 
De adressen waar de kerststallen te zien zijn, kunt u 
herkennen aan een groene poster. 
 
Voor publicatie van de adresgegevens is toestemming 
gevraagd en verkregen van de betrokken personen. 
  



Boskoop Oost 
 
1. RK H. Joannes de Doper kerk, A.P. van Neslaan 50 
Kerststallen van Sandra Bunnik.  
Te zien t/m 6 januari. 
 
2. St. Janshof 18  
Verschillende kerststallen staan aan de voorzijde 
(Reijerskoop). 
o.a. Drieluik kerststal geborduurd door Theo en diverse 
stalletjes gemaakt door Toon van Ooi. Te zien t/m 19 
december. 
 
3. St. Janshof 4  
Stenen kerststal in de tuin aan de voorzijde 
(Reijerskoop). Te zien t/m 26 december. 
 
4. A.P. van Neslaan 29 
Kerststallen in verschillende formaten, uit verschillende 
landen, voor de ramen aan het pad naar de voordeur. 
Te zien t/m 6 januari. 
 
5. A.P. van Neslaan 12 
Stal in het keukenraam. Te zien t/m 27 december. 
 
6. Nieuwstraat 83 
Kerststal uit ± 1965, gekregen van de ouders van de 
bewoner. Te zien t/m 26 december. 



7. Nieuwstraat 22 
Kerststal te zien t/m 19 dec. 
 
8. Nieuwstraat 138 
Kerststal te zien t/m 28 december. 
 
9. Reijerskoop 121 
Kerststal in de erker. Te zien t/m 2 januari. 
 
10. Den Ham 58 
Kerstetalage. Te zien t/m 6 januari. 
 
11. Rehobothschool, Rozenlaan 39 
De Rehobothschool heeft een kerststal staan gemaakt 
door de leerlingen. Graag bekijken buiten de 
schooltijden. Te zien t/m 6 januari. 
 
12. Rozenlaan 14  
De kerststal staat op de steiger langs het water in de 
Rozenlaan en is vanaf de weg goed te zien. 
A.u.b. niet over de brug, door het gras naar de steiger 
lopen. De kersstal is te zien t/m 28 december. 
 
13. Tuinstraat 69                                                                                                  
Verschillende kerststallen te zien t/m 19 december. 
 
 
 



14. Azalealaan 85 
Kerststal van fisher-price Little People. Te zien t/m 6 
januari. 
 
15. Azalealaan 89 
Zweedse kerstgroep van gekleurd metaal. Te zien t/m 6 
januari. 
 
16. Insteek 31 
Kerststal te zien t/m 27 december. 
 
17. Insteek 37  
Kerststal staat buiten, aan de linkerkant van de oprit 
t/m 5 januari. 
 

 
 

 

 

 

Voor alle actuele informatie over  

Kerstvieringen/activiteiten van de H. Joannes de 

Doperkerk zie www.sintjandd.nl 

Voor alle actuele informatie over 
Kerstvieringen/activiteiten van de Protestantse 
Gemeente Boskoop zie www.pgboskoop.nl 

http://www.sintjandd.nl/
http://www.pgboskoop.nl/


Boskoop West 
18. Voormalige ruimte dorpsraad, Burg. Colijnstraat 7 
tegenover de bakker 
 
19. Vrijzinnig Protestante Gemeente,  
Burg. Colijnstraat 24 
Kerststal te zien t/m 6 januari. 
 
20. Protestantse Gemeente Boskoop, Kerkplein 3 
SIGN met een kerstboodschap, Cluppie met een 
kerststal gemaakt door kinderen van groep 5 t/m 8, 
Clup met een glas in loodraam met een mooi lichteffect 
als het donker is. Te zien t/m 2 januari. 
 
21. Koninginneweg 3 
Kerststal van de familie van Lange. Te zien t/m 6 
januari. 
 
22. Torenpad 118a 
Op een leuke manier een prachtige stal te zien t/m 3 
januari. 
 
23. Torenpad 128 
Kerststal met donkere figuren tegen discriminatie. Te 
zien tot en met 2 januari. 
 
 
 



24. Draaistok 64 
Het mooiste cadeau wat wij kregen van een kennis op 
onze bruiloft een zelf gehaakte kerststal. Kom jij hem 

bekijken      . Te zien t/m 19 december. 
 
25. Berkenweg 49 
Kerststal te zien t/m 6 januari. 
 
26. Parklaan 51. 
Grote collectie kerststallen alleen te zien op zaterdag 
11 en 18 december tussen 10.00 en 12.00 uur. Deze 
kerststallen staan binnen. Neemt u een mondkapje 
mee. 
 
27. Parklaan 118 
Kerststal te zien t/m 6 januari. 
 
28.Parklaan 149 
De figuurtjes in de kerststal zijn handgemaakt door 
vrouwen uit Nepal. Te zien t/m 19 december. 
 
29. Voorofscheweg 436 
Kerststal te zien t/m 2 januari. 
 
30. Voorofscheweg 246 
Kerststal te zien t/m 6 januari. 

31. Voorofscheweg 318                                                       
Kerststal te zien t/m 6 januari. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Voorofscheweg 212                                                    

Kerststalletjes in het keukenraam. Te zien t/m 6 

januari.  

33. Voorofscheweg 88 
Ik woon boven maar de onderbuurvrouw heeft mijn 
kerststal voor het raam staan. Zij woont op 88. Te zien 
t/m 4 januari. 
 
34. Voorofscheweg 21 
Klein kerststalletje met gekleurde ster. Te zien t/m 6 
januari.  
 
35. Kringloopwinkel, Voorofscheweg 15 
 
36. Boomgaard 93 en 101 
Beide kerststallen staan beneden in het raam naast de 
voordeur. Te zien t/m 6 januari. 

A. Kerststal gekocht van de eerst verdiende 
kerstgratificatie.  

B. Een kerststal gefiguurzaagd naar voorbeeld uit de 
OKKI op 8 jarige leeftijd. 

 
37. Boomgaard 167                                                                                                            
Beneden in de hal aan de achterzijde van het nieuwste 
Boomgaard complex. Te zien t/m 2 januari. 
 
 
 



38. Julianastraat 79 
Kerststal van Jo en Henk van der Meer (ouders). Te zien 
t/m 2 januari. 
 
39. Julianastraat 89 
Kijk bij het voorraam, maar loop gerust ook achterom 
voor nog meer kerst!!! Te zien t/m 6 januari. 
 
40. Julianastraat 101 
Kerststal in het raam. Te zien t/m 19 december. 
 

41. Von Sieboldstraat 11  

Op de logeerkamer aan de voorkant van het huis is deze dagen het 

logeeradres gevestigd voor diverse kerststallen van mensen uit de 

parochie. Te zien is o.a. de prachtige porseleinen kerststal van Jans 

Vermeulen uit de oorlog. Van Ria Vermeulen kerststalletjes uit verre 

landen. Van Jeanine het kerstgroepje, die ze zelf heeft gemaakt. De 

meeste beeldjes blijven staan tot 6 januari. 

42. Von Sieboldstraat 10                                                        
Tiny Christmas te zien t/m 1 januari. 
 
43. Linnaeusweg 21 
Diverse kerststalletjes. Te zien t/m 6 januari. 
 
44. Linnaeusweg 45 
Kerststal te zien t/m 2 januari. 
 
 



45. J.H. van Straaten van Nesplantoen 13 
Houtsnijwerk uit de Filipijnen. Te zien t/m 6 januari. 
 
46. Dr. Boomstraat 2 
Kerststal is te zien t/m 6 januari. 
 
47. Scouting Mr. Van Daalgroep, Zwarte Pad 51 
Kerststal te zien bij de Mr. van Daalgroep t/m 6 januari. 
Het spel “spot de kerststal”, achter in het boekje wordt door 
de scouting aangeboden. 
 
48. Jenaplanschool de Zevensprong, Snijdelwijklaan 4c 
De poppen uit de kerststal zijn een cadeautje geweest en zijn 
al meer dan 40 jaar oud. Te zien tot 3 januari. 
 

49. Dokter Hamburgerlaan 100 
Bij de achterdeur, te vinden via hoek Dr. 
Hamburgerlaan/Bosweg. Te zien tot 1 januari. 
 
50. Bosweg 38 
Kerststal 44 jaar geleden gekregen van vader en 
moeder voor de eerste kerst als getrouwd stel. Te zien 
t/m 6 januari. 
 
51. Zwanenwater 6 
Kerststal te zien  t/m 6 januari. 
 
52. Zwanenwater 17                                                                         

Kerststal te zien t/m 27 december. 



53. Graskamp 10 
Ik heb zelf een kerststal gemaakt hij staat in de tuin. 
Kom je even kijken (Matthias 11 jaar). Te zien t/m 2 
januari. 
 
54. Weegbree 28 
Twee kersstallen van grootouders vormen één grote 
kerststal. Te zien t/m 6 januari. 
 
55. De Stek, Puttelaan 148 
Kinderkerk: komen jullie onze zelfgemaakte stallen 
bekijken? Te zien t/m 5 januari. 
 
56. Zonnedauw 94                                                                          

Kerststal is te zien t/m 6 januari. 

57. Zonnedauw 104 

Kerststal te zien t/m 2 januari. 

58. Kruiskruid 17 
Verschillende kerststallen te zien t/m 5 januari. 
 
59. Zijde 123 
Komt het zien de herders zijn onderweg, zij volgen de 

ster. Ze zijn op weg naar Kindje Jezus. Is het nog ver?         

Te zien t/m 6 januari. 

60. Zijde 168                                                                           

Kerststal te zien tot 1 januari. 



                      Heb je deze kerststallen al gespot? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          Dit spel is gemaakt door scouting Mr. Van Daalgroep. 

Een 
kerstgroep 
van glas 
gemaakt. 

Alleen Maria 

Jozef en het 

kindje Jezus zijn 

in deze kerststal. 

Een kerststal  

als souvenir 

van  

een verre reis. 

Een kerststal 
waar Jezus in 
de armen 
gehouden 
wordt. 

Bij de 

Kerststal is 

een Herder 

met hond 

Een gebreide 

of gehaakte 

kerstgroep. 

Een  
kerstgroep  
van papier 

Ik zie een 
herder met 

fluit. 

Ik zie de ster 

boven de 

Kerststal.  

Een kerststal 

onder de 

kerstboom. 

Een mooie 
kerststal in 
de tuin. 

Een herder 
draagt  een 
schaap.  

Heb je de 

kerststal van  

speelgoed 

gezien? 

Een Kerststal 

en kerstgroep 

groep van 

hout. 

Een mini 
kerststal in 
een 
notendop. 

Een hele 
oude 
kerststal. 

Kerststal 

gemaakt van 

textiel/stof. 

Een kerststal 

gemaakt in een 

schoenendoos 

Een 
kerststal op 
school 
gemaakt. 

Een 
kerststal in 
een ei of 
bal. 

Een kerststal 

met meer dan 

dan 2 engelen. 

Schaduwspel 

kerststal 

De wijzen 
reizen met 
een kameel. 

Heel veel 
dieren bij de  
kerststal. 



 
Wij wensen u 

een zalig en gezegend Kerstfeest  
en de beste wensen voor 

2022 toe ! 
 

 

 

 de werkgroep Kerststalroute  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTSTAAN VAN DE KERSTSTAL  

Een kerststal is een voorstelling van de geboorte van Jezus. Volgens de 
traditie werd Jezus in een stal geboren, wat berust op de voerbak die 
genoemd wordt in Lukas 2:7. 

Naast Jezus, Maria en Jozef zijn nog andere figuren aanwezig. Dieren, 
vaak een os en een ezel, herders die vaak een paar schapen bij zich 
hebben (Lukas 2:16) en de wijzen uit het oosten (Mattheus 3:11), 
volgens de traditie drie in getal, die soms met kamelen zijn gekomen. 
In Catalonië en andere regio's omvat de kerststal traditioneel 
een caganer, een figuur van een poepend mannetje. 

Een kerststal is meestal in katholieke gezinnen rond Kerstmis in huis te 
vinden, vaak onder de kerstboom. 

De invoering van de kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van 
Assisi, die in het jaar 1223 in Greccio (Italië) een 'levende' kerststal liet 
maken. Hij heeft de kerststal zoals wij die nu kennen beïnvloed. 
Daarvóór werd namelijk op kerstdag een kribbe geplaatst op of naast het 
altaar tijdens de Heilige Mis. Spoedig kwamen daar meerdere figuren bij. 
De franciscanen bevorderden dit gebruik in kerken en gezinnen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_van_Nazareth
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_os_en_de_ezel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapherder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_uit_het_oosten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kameel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cataloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caganer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mis

