
                        

 

 Kwartier! 

Woensdag 28 & donderdag 29 december 2022     

Elke dag van 11:00 tot 16:00 uur GRATIS 
In de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats 

Zie Adres & route hieronder 

Het leukste gratis kinderfeest tussen Kerst en Oud & Nieuw ! Na twee jaar afwezigheid i.v.m. corona, vindt 
de elfde editie van het Winterkwartier in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats plaats op woensdag 28 
& donderdag 29 december 2022. Het thema van dit tweedaagse evenement is Skelterhelden, the Revival! 

Beleef een onvergetelijke middag vol gratis activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor iedereen zijn 
er lekkere hapjes en drankjes, ook speciaal voor de pappa’s en mamma’s!  

Kom het ontdekken en beleven tijdens het Winterkwartier 2022!     

Gezocht 
Voor een leuk, vrolijk en gezellig Winterkwartier zijn er weer vrijwilligers nodig. Alle helpende handjes, 
oplettende ogen en creatieve ideeën voor korte of lange duur zijn welkom. Meer info en aanmelden 
via vrijwilligers@verkeerstuin.info 

Ook zoeken de mensen van het Winterkwartier nog brandhout voor de vuurkorven, voor die extra 
feestelijke decembersferen. 

Bedankt allemaal en hopelijn tot dan! 

https://wagenwerkplaats.eu/gebruikers/verkeerstuin/
mailto:vrijwilligers@verkeerstuin.info
https://wagenwerkplaats.eu/wp-content/uploads/2013/09/Winterkwartier-2016-slider-1.jpg


Programma 

Je kunt onder andere genieten van: 
• Twee verschillende theatershows (voor 3 jaar en ouder) door JeBo entertainment 
• Een ritje maken met de mini-stoomtrein 
• Klimmen en klauteren op de stormbaan  
• Kinderdisco 
• Broodjes bakken boven een kampvuur  
• Knutselen en kleuren 
• Een bijzonder mooi geschminkt gezicht 
• Wat lekkers eten en drinken in ons restaurantje boven 
• En natúúrlijk skelteren door de Verkeerstuin 

Openingstijden Winterkwartier: op beide dagen van 11-16 uur 

Kindertheatervoorstellingen starten om 12:30 & om 14:30 uur – geschikt voor alle leeftijden- elke dag een 
andere voorstelling! 

 

 

 

 

 



Adres & route 

Soesterweg 312 
3812 BH Amersfoort 

LET OP! Gebruik voor uw navigatiesysteem het adres Soesterweg 242. 

De Verkeerstuin is gevestigd op het NS-terrein ‘Wagenwerkplaats’.  Dit terrein en ons huisnummer wordt 
door veel navigatiesystemen niet herkend. Gebruik daarom voor uw navigatiesysteem dus het adres 
Soesterweg 242. Komend vanaf de Soesterweg gaat u bij nr. 242 de Wagenwerkplaats op. Komend vanaf 
Station (Noordzijde) rijdt u rechtdoor de Wagenwerkplaats op. Als u naar de parkeerplaats bij het Centraal 
Ketelhuis (G) rijdt komt u bij de Verkeerstuin. 
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