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Er op uit met het gezin? Kom naar de Winterfabrique 
in Utrecht 
 
Zin in een winters dagje uit? In Utrecht vind je van 9 december 2020 t/m 3 januari 2021 
de Winterfabrique: een plek waar het hele gezin kan zwieren over de ijsbaan en zich 
een ongeluk veegt op de curlingbaan. Beleef het samen! 
 
HET LEUKSTE WINTERUITJE 
Nu de feestdagen er anders uitzien dan normaal zetten initiatiefnemers Kartfabrique en 
Ice-World zich in om coronaproof ijspret te verzorgen voor jong en oud. Juist nu moet 
iedereen kunnen genieten van wat extra beweging en ‘ouderwetse’ gezelligheid. De 
Winterfabrique is daarom een beleving voor iedereen. 
 
IJSPRET 
Van leren schaatsen achter een stoel tot stunten op het ijs: op de 1000 M2 outdoor 
schaatsbaan is er alle ruimte voor ijspret. Zijn je kids al wat ouder? Ga dan (ook) voor een 
potje curling! Het spel met de bezem is gegarandeerd hilarisch. Voor alle activiteiten geldt: je 
boekt vooraf een tijdslot, zodat de drukte goed gereguleerd blijft.  
 
NOG NIET UITGERAASD? 
De Winterfabrique vindt plaats op het terrein van de Kartfabrique. Een Winterfabrique-deal is 
daarom voordelig te combineren met karten, lasergamen of Prison Island spelen. 
Speelplezier genoeg! 
 
CORONAPROOF 
Naast dat de Winterfabrique werkt met tijdslots wordt er ook gebruik gemaakt van 
looproutes, worden overal desinfectiepunten geplaatst en wordt het materiaal gereinigd. 
 
Beleef samen een hartverwarmende winter! Meer weten of tickets kopen? Ga naar: 
https://www.winterfabrique.nl/  
 
> link naar afbeelding  
 
 

https://www.winterfabrique.nl/
https://drive.google.com/file/d/1aqg3AyhAwFkrrkJhgZXn4cR3WhdaiRso/view?usp=sharing


 
Over Kartfabrique 
Een oude fabriek als decor voor een perfecte uitje. Racen als een echte coureur op de 750 meter 
lange indoor kartbaan, de grootste lasergame-arena van Nederland of gamen in de 28 cellen van 
Prison Island. Gasten testen zo hun tactische, fysieke en technische skills. 

 
Noot voor de redactie 

Voor meer informatie: Simone van den Tillart 
E-mail  simone@defabrique.nl 
Mob +31 6 42 13 57 05 
https://www.winterfabrique.nl/  
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Kartfabrique krijgt deze winter schaats- en 
curlingbanen 
 
Kartfabrique lanceert Winterfabrique! Naast karten, lasergamen en Prison Island 
spelen kunnen gasten van 9 december 2020 t/m 3 januari 2021 hier terecht voor een 
winters dagje uit. 
 
DENKEN IN MOGELIJKHEDEN 
Martien Veenstra (Directeur Kartfabrique): “Vanwege corona is het aantal gasten dat wij 
mogen toelaten tot onze activiteiten beperkter, daarom zijn wij gaan kijken naar een 
buitenactiviteit. Wat kunnen we nou coronaproof organiseren? In samenwerking met 
Ice-World leggen wij deze winter een 1000 M2 outdoor schaatsbaan en 4 curlingbanen neer 
op onze parkeerplaats. Juist nu willen we iedereen laten genieten van wat extra beweging 
en ‘ouderwetse’ gezelligheid. De Winterfabrique is daarom een beleving voor jong en oud. 
Er zijn activiteiten voor iedereen!” 
 
CORONAPROOF 
En hoe zit het met de coronamaatregelen? “We werken met tijdslots, zodat de drukte goed 
gereguleerd blijft. Ook wordt er onder andere gebruik gemaakt van looproutes, worden 
overal desinfectiepunten geplaatst en wordt het materiaal gereinigd. We hopen 
mede-ondernemers op deze manier te inspireren door te kijken naar wat er wel kan.”  
 
Meer weten? Ga naar: https://www.winterfabrique.nl/  
> link naar afbeelding  
 
Over Kartfabrique 
Een oude fabriek als decor voor een perfecte uitje. Racen als een echte coureur op de 750 meter 
lange indoor kartbaan, de grootste lasergame-arena van Nederland of gamen in de 28 cellen van 
Prison Island. Gasten testen zo hun tactische, fysieke en technische skills. 
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Mob +31 6 42 13 57 05 
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