Stoomgroep Limburg
Brunssum, maart 2020
Betreft: Schutterspark onder Stoom
Beste hobby vriend,
SGL nodigt u uit voor onze open dagen “Schutterspark onder Stoom” tijdens het weekend van 27 en 28
juni 2020.
De locatie is bekend als : “Schuttersspoor” in het Schutterspark, Heidestraat 20, 6443 VZ Brunssum.
Onze 600 meter lange grondbaan met brug en 20 meter tunnel voorziet in de spoorbreedtes 5 en 7,25 “.
3,5” heeft 200 meter ter beschikking.
Spoor 1 kan rijden op de mooie vaste hoge baan van 65 meter lengte!
Deelnemers met stationaire modellen of modellen in aanbouw kunnen deze tentoonstellen op het
middenterrein onder een tent. Perslucht en elektriciteit is aanwezig.
De verharde wegen in het park zijn uitermate geschikt voor wegvoertuigen!
Wij voorzien de deelnemers en één begeleider op beide dagen van een eenvoudig lunchpakket en de
traditionele punt Limburgse vlaai. Voor een extra lunchpakket/vlaai vragen we €4,00.
Koffie en thee zijn vrij verkrijgbaar; frisdrank, wijn en bier zijn op locatie te koop.

Op zaterdagavond is een volledig verzorgde BBQ voor €12,75 pp voorzien.

Voor deelname hieraan gaarne de kosten vooraf overmaken aan SGL, rekeningnummer
NL02INGB0000212608 onder vermelding van “BBQ SoS”.
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. Op onze spoorbaan is de maximale as last 150 kg.
Kamperen kan op ons terrein vanaf vrijdagmiddag 26 juni. Wil je eerder komen, dan even overleggen.
Wij zien uw aanmelding graag vóór 1 juni 2020 per mail aan: evenementen@stoomgroeplimburg.nl of per
post aan: Secretariaat SGL, Engelbertusstraat 11, 6122 AT Buchten.
Voor inlichtingen belt u Boudewijn Dingemans 06-40217678 of Laurens van der Toorn 06-28473954.

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
Telefoon: 06 40217678 info@stoomgroeplimburg.nl

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

