Stoomgroep Limburg
Brunssum April 2018
Betreft: Schutterspark onder Stoom
Beste hobby vriend,
SGL nodigt u uit deel te nemen aan onze open dagen “Schutterspark onder Stoom” op zaterdag 23 en
zondag 24 juni 2018. Zoals gebruikelijk is de locatie: “Schuttersspoor” in het Schutterspark, Heidestraat 20,
6443 VZ Brunssum.
Dit jaar hebben we weer 2 rijdagen en 1 dag tentoonstelling.
Indien er mensen zich willen aanmelden met stationaire modellen of modellen in aanbouw zullen we hier voor
op zondag op ons middenterrein een tent met tafels neer zetten.
Voor de deelnemers en 1 begeleider is op zaterdag en zondag een eenvoudig lunchpakket beschikbaar en
naar traditie een punt Limburgse vlaai.
Voor meerdere begeleiders zijn de kosten hiervoor € 4.- per persoon/ per dag.
Koffie en thee is vrij verkrijgbaar, voor frisdrank vragen we € 0,50; wijn en bier kosten € 1,00.
Het Schuttershuuske is alle dagen geopend. Hierover volgt nog verdere informatie
Aanmaakhout, kolen en regenwater is ruimschoots aanwezig.
De modellen die onder stoom gebracht worden moeten voldoen aan de voorschriften en waar van toepassing
moeten keuringspapieren aanwezig zijn.
Onze geïmproviseerde camping is vanaf vrijdagmiddag 22 juni geopend. .
In verband met de organisatie verzoeken wij u uw aanmelding uiterlijk vóór 1 juni 2018 naar onze organisatie
terug te sturen of te mailen: rietrae.a@planet.nl of sturen naar: Op de vijfbunder 15 6361JE Nuth
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Arno Rietrae 0621590910 of Harry Willems 0634069800.

Naam : …………………

Aantal personen: ……

Adres : ………………………………..

Vereniging: ……….
E-mail: ……………

Postcode&plaats: ….…. ……….

Telefoon: ……….

Stationair Tent
Meter tafel:……

Perslucht: Ja / nee

Elektriciteit: ja/nee

Rijden: spoor 1/3/5/7 (doorhalen wat niet van toepassing is) eventuele wagons voor grondbaan?
Dag: zaterdag / zondag

Gebruik camping: Ja/ Nee Tent/Caravan/Camper

Lunchpakket/vlaai aantal: ….

BBQ: aantal deelnemers:…

Secretariaat: Engelbertusstraat 11, 6122 AT Buchten

Rekening: 212608 tnv Stoomgroep Limburg, Beegden
IBAN: NL02INGB0000212608 BIC: INGBNL2A

