
  
     

   

 

 

     
  

   

21 december 2016 

Schaatsen in Het Spoorwegmuseum 

tijdens Winter Station 

De ijsbaan is klaar voor Winter Station, het gezellige familie-evenement van Het 

Spoorwegmuseum. Van 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 brengen ontelbare 

lampjes, kerstdecoraties en een antieke carrousel het museum in een 

romantische kerstsfeer. Hoogtepunt is de ijsbaan waar bezoekers lekker 

kunnen schaatsen rondom een antieke stationsbank. Schaatsen zijn gratis te 

leen. Iedere dag is er een wisselend programma met live-muziek, 

kinderactiviteiten en lekker eten.  

 

Schaatsen in Het Spoorwegmuseum  
YouTube  

Programma 

Vanaf zaterdag 24 december is er dagelijks een gevarieerd programma. Op het 

podium in de grote hal is er live-muziek, tussen de treinen staat een draaiende bar. 

Buiten op de draaischijf staat het restauratierijtuig van Wagon Lits, hier kunnen 

bezoekers genieten van een kopje erwtensoep of een Croque Monsieur. Op het 

buitenterrein zijn oliebollen en broodjes braadworst te krijgen. In de luifeltent zorgt een 

accordeonspeler voor gezelligheid, kinderen kunnen gratis marshmallows roosteren 

boven het kampvuur. Annemiek en dochters zorgen tegen een kleine vergoeding voor 

het schminken en tattoos en natuurlijk is de antieke carrousel weer volop in bedrijf.  

 

IJsbaan en tentoonstelling 

Op de sporen bij het Strikkershuis ligt een ijsbaan van ruim 500 vierkante meter. 

Schaatsen zijn gratis te leen. Voor de kinderen die nog moeten leren schaatsen zijn er 

rekjes en sleetjes. Nieuw dit jaar is het kerstpostkantoor waar (wens)kaartjes kunnen 

worden versierd en verstuurd. De hele kerstvakantie is ook de tentoonstelling ‘Utrecht 

Centraal’ te zien over de geschiedenis van het drukste spoorknooppunt van 

Nederland. 

 

Tickets 

   

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdVTVrtM3D28vHciMb1qW-2FVLXlhHGzgt8yCvB0lRShILUEv99vKqHrjF6SwLW4v-2BsKg-2B6jKhWCjNguhLpylJxg8E-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTWMEtyayNhmlTTkt6qXZ-2BKkYW8lodu7c5vIaWbVZZi6qaiwm9R2PgOiQT310WDi4Xxqt8iJ56dRv-2BdzGHhjO5Ja8bZ0nnuae8YhaVGZCh8mHS-2FkhGjxvy0GILR8wXwah07ZaK351D1nvzqTM31n0PbHlFe67dijwNoDVVYyPwSZgKtV3lIwa8ygPVbUWMqgHB
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdVTVrtM3D28vHciMb1qW-2FVLXlhHGzgt8yCvB0lRShILUEv99vKqHrjF6SwLW4v-2BsKg-2B6jKhWCjNguhLpylJxg8E-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTWMEtyayNhmlTTkt6qXZ-2BKkYW8lodu7c5vIaWbVZZi6qDyRm-2FwSTDkkEdRan1BuPliiMYaSCEcSqS97m-2FijPAffrdqRm5Ib0TYIRVNFAh7sv2OnVuN6-2F-2FJ3n3FPN3uEBApz2h6Zh4gh1ZemIZLT1yrHXHsPKmv-2Bpf0JkolC6SdVRvhQR-2FN6OvWhCsAN0aoYOs


Gedurende Winter Station (24 dec. 2016 t/m 8 jan. 2017) is Het Spoorwegmuseum 

geopend van 10.00 tot 19.00 uur. Uitzonderingen zijn de feestdagen, op 24, 25, 26 en 

31 december sluit het museum om 17.00 uur. Op 1 januari is Het Spoorwegmuseum 

gesloten. Op de website zijn speciale avondtickets te koop voor €10,00, deze zijn 

alleen geldig voor entree na 15.00 uur: http://www.spoorwegmuseum.nl/tickets. 
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Winter Station 

24 december 2016 t/m 8 januari 2017 

Open: 10.00 – 19.00 uur (op 24-25-26-31 december tot 17.00 uur) 

Op 1 januari is Het Spoorwegmuseum gesloten 

Entree: €16,00 (>4 jaar), museumkaart gratis. 
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