9'Techiek en stoomdag zondag2S oktober 2018
o

Nieuweweg 203 66038M Wijchen

Ook dit jaar organiseren we weer onze jaarlijkse Stoom-techniekdag in de Olympichal te Wijchen'
De Olympichufti"¿t een oppervlakte van 3700 vierkante meters en ruime parkeer mogelijkheden. De twee gekoppelde
hallen bieden uitstekende voorzieningen, ook nu zal er aan de wandzijde \üeer een perslucht ringleiding worden aangelegd,
die 3 a 4 atrn. gedroogde lucht levert. Ook de vakhandel is zoals gebruikelijk ruim vertegenwoordigd en biedt alles wat
bouwers noOig heUUen aan gereedschappen, materialen en tekeningen etc.Verkoop vanuit een niet commerciële stand
willen we tot een minimum beperken, waar maximaal een halve meter word toegestaan.
We stellen uw deelname bijzonder op prijs en ontvangen dan ook graag Uw aanmeldingsformulier uiterlijk 30 september
op het volgende adres;
E.van Swelm Stikke-Hezelstraat 87 6511jw Nijmegen Tel06-10089049 e.swelm@chello.nl

Voor meer info zie www.technostoombeurg.nl of www.stoomgroepholland.nl
De toewijzing en plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst, dit geldt speciaal voor spoor I rijders, ivm beperkfe tijd
en ruimte. Alleen zelf gebouwde modellen worden toeselaten.' Vol is vol.
U"u"rtigjtg van deelname, uw plaats in de hal en de op naam gestelde deelnemerskaarten per post
U k¡jgt in oLtoUo

""o

toegestuurd

De organisatie heeft ervoor gekozen om minimaal I meter tafellengte beschikbaar te stellen, per meter krijgt u I
deelnemerskaart, wilt u meei kaarten dan dat u meters reserveert dan kunt u deze tegen het gereduceerde tariefvan 5 euro
bestellen. Afselopen iaar is h
Dit is ni*t de bedoelins. we saân i¡e. si.enq op to*zien. De tentoon te stellen modellen/ werkstukken en de te verkopen

nmet,stoom,pneumatiek,hydrauliek,installatietechniek,metaaltechniek,
géén sieraden- textielewerkvormen-keramiek
þereedschappen, materialen, tekening etc. we accepteren

enz.enz.

De modellen die onder druk/stoom gebracht worden, moeten voldoen aan de voorschriften en w¿ur van toepassing moeten
keuringspapieren aanwezig zij n.

......no;

Telefoonnummer.

...

...Emailadres

..

Indelen bij vereninging...........
Aantal meters...

. .. .

.. . ...

....komt met hoeveel personen.. .'.

Met wat komt u staan...
Aantal extra deelnemerskaarten.

Electriciteit;

Ja / Nee

Rijden op Spoor

l,

ik rijd met...

Perslucht 3

- 4 Ato Ja / Nee

( omcirkel wat van toepassing is)

