10e Techiek en Stoomdag zondag 27 oktober 2019
Olympichal Wijchen Nieuweweg 203 6603BM Wijchen
Dit jaar organiseren we alweer voor de 8e keer de jaarlijkse Techniek en stoomdag in de Olympichal te
Wijchen.
De twee gekoppelde hallen samen 3700 vierkante meters, worden door stands van stoom / techniek en
modelbouwers gevuld.
Wij stellen u deelname bijzonder op prijs en ontvangen dan ook graag u aanmeldingsformulier uiterlijk 30
september op het onderstaande adres.
E.van Swelm Stikke-Hezelstraat 87 6511 jw Nijmegen Tel 06-10089049 e.swelm@chello.nl
Voor meer info zie www.technostoombeurs.nl of www.stoomgroepholland.nl
U krijgt in oktober een bevestiging van deelname, uw plaats in de hal en de op naam gestelde
deelnemerskaarten toegestuurd.
De organisatie heeft ervoor gekozen om minimaal 2 meter tafellengte te verhuren. De prijs per meter is € 20,Opslag-of verkoopplaats buiten de tafels worden ook voor € 20,- per meter verrekend. Geef dit aub aan bij de
aanmelding om verwarring achteraf te voorkomen.
Als standhouder krijgt u deelnemerskaarten en lunchpakketten volgens de onderstaande verdeling. Het
lunchpakket word afgeleverd aan de kraam.
2 meter tafellengte 1 entreekaarten
4 meter tafellengte 2 entreekaarten
6 meter tafellengte 3 entreekaarten

8 meter tafellengte 3 entreekaarten
10 meter tafellengte 4 entreekaarten
12 meter tafellengte 4 entreekaarten

Meer entreekaarten en/of lunchpakketten tegen het reductie tarief van € 5,Electra aansluiting kost € 15,- voor de gehele dag, u dient zelf voor verlengsnoeren te zorgen.
Naam;………………………………………………………………………………………………………….
Straat;……………………………………………………………………………………………...no;………
Postcode;…………………..Plaats;……………………………………Land…………………………………
Telefoonnummer;…………………………………...emailadres;……………………………………………...
Verkoop van;……………………………………………………………………………………………………
Aantal meters (minimaal 2) a € 20,Aantal meters buiten de tafels a € 20,Extra entreekaarten a €5,Elektriciteit a € 15,Komt met hoeveel personen

……………………..meter
€
……………………..meter
€
……………………...stuks
€
JA / NEE
€
………………………………
TOTAAL
€
Uw betaling in contanten op de dag zelf aan de organisatoren

Route beschrijving
De Olympic hal is vanuit alle windstreken, niet alleen per auto, maar ook per trein (1500 meter), zeer
gemakkelijk bereiken. Het heeft een centrale ligging te midden van een net van snelwegen met ruime
parkeergelegenheid.
Vanaf Amsterdam/Utrecht
Er zijn twee mogelijkheden
Via de A325 door het centrum van Nijmegen ( lees verder vanaf Nijmegen)
Via de A325, de A15 en de A50 ( lees nu verder vanaf A50)
Vanaf Enschede / Zwolle / Apeldoorn
Vanaf Enschede volg de A1, vanaf Apeldoorn de A50 ( lees nu verder vanaf A50)
Vanaf Venlo
Volg de A73 en verlaat de snelweg bij afrit 1A (Wijchen/Nijmegen). Bij stoplichten linksaf richting
Wijchen, u komt bij een rotonde ( met grote blokken) ( lees nu verder vanaf Nijmegen)
Vanaf A50
Neem de afslag Wijchen / Nijmegen bij knooppunt Bankhoef (Let op: indien u uit het noorden komt, dit
is de afslag NA knooppunt Ewijk) U rijdt nu op de A326, na 3 km afslag Beuningen / Ewijk nemen, op
T-splitsing linksaf, op rotonde rechtdoor, op T splitsing linksaf richting Grave, met de bocht mee over
het spoor, op rotonde 3e afslag, na 50 meter ligt aan de linkerkant de Olympic hal.
Vanaf Nijmegen
Bij het keizer-karelplein neemt u de afslag Wijchen. U blijft alsmaar rechtdoor rijden, als u de NXP (
voorheen Philips) gepasseerd bent, rijdt u over het Maas en Waal-kanaal. Vervolgens komt u bij een
rotonde, het Takenhofplein. Rijd hier rechtdoor richting Wijchen, u verlaat hier Nijmegen.
Dit is het punt waar u onder de A73 doorrijdt en de route voor de bezoekers vanaf Venlo (A73) kan
worden opgepakt. U komt bij een rotonde (met grote blokken) en rijdt hier rechtdoor de A326 op.
Vervolgens neemt u na 2 km de eerste afrit, afslag Wijchen / Beuningen / Ewijk. Aan het eind van deze
afrit gaat u op de rotonde rechtsaf. Op rotonde blijft u rechtdoor rijden, bij T-splitsing gaat u linksaf
richting Grave, met de bocht mee over het spoor, op rotonde 3e afslag, na 50 meter ligt aan de linkerkant
de Olympic hal.
WWW.TECHNOSTOOMBEURS.NL

