Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen V.Z.W.
De KMYCA, Afdeling Treinen en Mechaniek, heeft het genoegen u uit te
nodigen op zijn

32ste INTERNATIONALE
MODELSTOOMDAGEN
die zullen doorgaan op 8 en 9 september 2018 van 10 tot 17 uur.
en dit op een nieuwe locatie in het Provinciaal Domein " ter Rivierenhof " te Deurne
(Antwerpen). We hopen op een talrijke opkomst van onze vrienden stoomliefhebbers. Dit
om met ons één of twee dagen door te brengen temidden van treinen, tractors, stationaire
machines, allerlei, enz.. Inkom en parking is gratis.
Daar onze dagen kaderen in de sfeer van de bevrijdingsfeesten te Deurne (Antwerpen)
valt er ook voor het gezin een en ander te beleven. Braderij, kermis, feeststoet, enz. op
slechts enkele minuten wandelafstand. Dit jaar is het enkel een tentoonstelling en een 20
m lange spoor 1 baan onder tent. Voor de kleinsten hebben we een spoorbaan van 50 m
waar ze eventjes kunnen op mee rijden. Wij gaan ervan uit dat onze nieuwe spoorbaan
klaar is tegen september 2018.
Praktisch:
• De parkwegen zijn uitermate geschikt voor het rijden met stoomtractors.
• Tafels voor stationaire en in aanbouw zijnde modellen zijn ter beschikking. Gelieve
de gewenste tafellengte op te geven bij inschrijving.
• Ieder ingeschreven deelnemer plus één begeleider krijgen een eenvoudige lunch,
een vieruurtje en enkele drankjes aangeboden. Andere begeleiders krijgen dit
pakket aan 5 euro.
• Voor het in gebruik nemen van stoomketels met een werkdruk van meer dan 3 bar
is een geldig persbewijs vereist.
• Inschrijvingsformulier en liggingsplan: zie www.kmyca.be
• Spoor 1 baan onder tent met vier sporen van 20 m lengte.
• De bestaande spoor 3 ½ en 5” werd afgebroken en zal opnieuw opgebouwd
worden op een andere locatie in het Rivierenhof tegen september 2018.
• Hoe u de nieuwe locatie vindt, zie plan op onze website.
Inschrijvingen dienen ons te bereiken ten laatste op 25 augustus 2018 en dit via:
- Een inschrijvingsformulier
- www.kmyca.be zie treinsectie voor inschrijving
- met e-mail aan: luc.hoorelbeke@telenet.be
- per post aan:
Hoorelbeke Luc
Cogelsdreef 31
B 2288 Grobbendonk

KMYCA bankrekening: 068-2016333-21
IBAN: BE17 0682 0163 3321 - BIC(Swift): GKCCBEBB
Website: http://www.kmyca.be - E-mail: info@kmyca.be
Briefwisseling : KMYCA vzw - secretariaat - Hovestraat, 167 bus 18 B-2650-Edegem  00 32 (0)3 454 35 17

