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Beleef de winter bij het Muiderslot  
De rijp hangt aan de takken en de lichtjes branden. Tijdens Winterkasteel beleef je in Rijksmuseum 
Muiderslot het winterse leven van vroeger. Voor jong en oud is er in de winter van alles te doen en beleven: 
creatieve workshops, warme winteravonden, winterwandelingen en snerttours om het jaar mee af te 
sluiten. Het Winterkasteel is open van 11 december 2021 tot en met 27 februari 2022, ook op alle 
feestdagen.  

Ongemakken en vermaak 
Overwinteren in een kasteel spreekt tot de verbeelding. Samen zitten rond het haardvuur, kaarsen aan en lekker 
warm. Dat de realiteit soms heel anders was, ontdek je tijdens Winterkasteel. Hoe kwamen mensen aan 
warmte, licht, water en voedsel? Dat kom je te weten als je de winterse audiotour volgt. Laat je verrassen door 
de verhalen of speel ouderwetse spelletjes. In de Ridderzaal van het Muiderslot is speciale aandacht voor 
winterse feesten en bijbehorende luxe spijzen. Honger gekregen? Dan is het tijd voor een bezoekje aan het 
museumcafé. Scoor dan ook meteen de allerleukste kerstcadeautjes in de shop of online, in de muiderslotshop. 

Warme winteravonden 
In de donkere dagen, hebben we allemaal behoefte aan afleiding en ontspanning. Het Muiderslot opent daarom 
de poorten tijdens enkele winteravonden. Terwijl het buiten donker is, branden binnen de lichtjes en kunnen 
bezoekers het sfeervolle winterkasteel bezoeken. Snuif de winters van vroeger op en bewonder de fraai gedekte 
tafels. Of het leven in een kasteel in de winter altijd zo warm, ontspannen en gezellig was, hoor je tijdens de 
winterse audiotour. Natuurlijk is er ook warme chocomelk en lekkere winterse kost.  

Winterwandelingen en snerttours 
Wandel mee over de vesting Muiderslot! In de kerstvakantie zijn er regelmatig tours door het buitengebied rond 
het kasteel. Trek je warme winterjas en stevige schoenen aan en dompel je onder in natuur en cultuur. 
Geheel in stijl sluiten we het lastige jaar 2021 af met ‘snerttours’ waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. 
Tijdens deze tours beleef je de aller slechtste rondleiding ooit! Wie durft? Naast kommer en kwel, valt er 
gelukkig ook wat te (glim)lachen.  

Creatieve workshops en voorlezen 
Vlak voor kerst zijn mensen vaak druk met het voorbereiden van extra lekker eten. Kinderen tussen 6 en 12 jaar 
kunnen op zondag 12 en 19 december 2021 hun lievelingseten komen schilderen. Ze halen hun inspiratie uit de 
maaltijdstillevens die in het kasteel te zien zijn. Na een bezoek aan de schilderijen gaan ze zelf aan de slag. 
Wordt het een schilderij met frietjes, pizza of ijs? Alles kan en alles mag! Op zaterdag 18 december 2021 is er 
een workshop waarin kids zelf chocolade kunnen komen maken. Maar of die chocolaatjes de kerstdagen halen….  

Tijdens de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie (in februari) zijn er elke dag gratis creatieve workshops voor 
jong en oud. Ook worden er regelmatig winterse verhalen voorgelezen. 

Reserveren en kaartjes  
Houd de agenda op muiderslot.nl in de gaten voor alle data van de activiteiten. Reserveer op tijd kaartjes via 
muiderslot.nl/kaartjes. 
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