Evenementenkalender
winter 2021
Vanwege Covid-pandemie gelieve de website van betreffende museum(lijn) te
raadplegen
Alle onderstaande data zijn onder voorbehoud

Musea
Haarlem
Omdat 60 jaar geleden de laatste NZH-tram tussen Leiden en Den Haag reed, is er een
nieuwe expositie samengesteld met als onderwerp: “Het doek valt voor de Blauwe Tram”.
Van ALLE elektrische NZH-tramlijnen wordt de exploitatie en het einde daarvan nader
belicht met foto’s, films en voorwerpen. Adres: A. Hofmanweg 35.

Zuidbroek
U kunt zelf ervaren hoe het is om een te trein te besturen. Een fraai simulatiespel brengt u in
de wereld van de machinist. In de rol van de conducteur kruipen kan ook met het
vertrekprocedurespel. Info: www.nnttm.nl

25 dec. t/m 9 januari 2022 Utrecht
Tijdens Winter Station brengen ontelbare lampjes, kerstdecoraties, een antieke carrousel en
een echte indoor ijsbaan het hele Spoorwegmuseum in een romantische wintersfeer. Er kan
weer geschaatst worden tussen de treinen! Dagelijks is er een gevarieerd programma met
muziek en activiteiten. Info: www.spoorwegmuseum.nl

21 t/m 24 december

Rotterdam

Mini-kerstmarkt in restaurant met een bijzondere kersttrein. Info:
www.miniworldrotterdam.com

museum- en modelspoorlijnen
3 en 4 december

Hoorn

De stoomtrampieten! Het enthousiaste gezelschap reist speciaal mee voor de jongste
bezoekers tijdens de Spannendste Tijdreis met de Museumstoomtram tussen Hoorn en
Medemblik. Info: www.stoomtram.nl

11 dec. t/m 9 jan.

Simpelveld

De Kerst Expres pendelt meermaals per rijdag naar Schin op Geul v.v. Ook rijden ze op alle
rijdagen naar Kerkrade (behalve 26-12). Info: www.zlsm.nl.

23 t/m 28 december

Ouddorp

De tram is stoomverwarmd en voert je terug in de tijd van het ‘echte reizen’. De trams
vertrekken vanaf het perron bij het RTM-museum om 11:30 en 13:30 uur. Op Tweede
Kerstdag ook om 15:30 uur. De tramrit voert over de Brouwersdam en weer terug en duurt
een uur. Info: www.rtm-ouddorp.nl

27 t/m 30 december

Katwijk (ZH)

Winterse stoomritten. Info: www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

27 t/m 31 december

Amsterdam

Eindejaars ritten vanaf de Dam. Info: www.museumtramlijn.org

28 t/m 30 december

Haaksbergen

Kerstritten. Info: www.museumbuurtspoorweg.nl

29 en 30 december

Stadskanaal

Kerstritten op en neer naar Veendam en terug. Info: www.stadskanaalrail.nl

