
 

 

  

Persbericht 

Utrecht, 15 december 2021 

Winter Station in Spoorwegmuseum met 

aangepast programma 

Het Spoorwegmuseum verandert in de kerstvakantie als vanouds weer in het sfeervolle 

Winter Station. Van 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 brengen kerstbomen, ontelbare 

lampjes, kerstdecoraties en een antieke carrousel het hele museum in een romantische 

wintersfeer. Helaas kan er niet geschaatst worden, vanwege de coronamaatregelen zal er 

dit jaar geen ijsbaan liggen in de museumhal. Dagelijks is er een gevarieerd programma 

met workshops en verhalenvertellers. De openingstijden in de kerstvakantie zijn dagelijks 

van 10.00 tot 17.00 uur, ook op 1 januari. Reserveren wordt sterk aangeraden. 

 

 

 

  

Foto's: Jorrit Lousberg 

 

Winter Station staat garant voor een gezellig en sfeervol dagje uit voor de hele familie. Dit 

komt niet alleen door de prachtige aankleding, dagelijks is er ook een wisselend 

programma met allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Centraal staat de antieke 

carrousel waar je eindeloos rondjes in kunt draaien. Verspreid door het museum zijn er 

horecapleintjes met lekker eten en drinken. Kinderen kunnen knutselen of een mooie 

glittertattoo halen, in de vuurtenten op het buitenterrein kun je marshmallows roosteren. 

Het Maliebaanstation is het domein van de verhalenvertellers, zij delen de mooiste 

kerstverhalen. In het hele museum is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand. 
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Het museum is in de kerstvakantie (inclusief 1 januari) geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Vanwege de vroegere sluitingstijd is het dalurenticket komen te vervallen. Het 

Spoorwegmuseum heeft een maximumcapaciteit, dus reserveren is noodzakelijk. Dit kan 

via de website. 

 

+++++++++++++++++++++++++ einde bericht +++++++++++++++++++++++ 

 

Voor de redactie (niet voor publicatie) 

 

Winter Station in het Spoorwegmuseum 

25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Dagelijks van 10 – 17 uur (ook 1 januari) 

 

Ticketprijs regulier €17,50. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-kaart gratis. 

 

Meer informatie over het evenement vind je hier. Informatie over de gelden coronaregels 

staan hier. 

Tickets en reserveren kan hier. 

 

Rechtenvrije persfoto’s zijn hier te downloaden. 
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