Modelbouwvereniging “Het Y”

Genieweg 38a
1981 LN Velsen Zuid
www.mbv-hety.nl

“ZOMERSTOOM 2017”
Op 2 juli 2017 vieren we “Zomerstoom 2017” ..... Natuurlijk hopen we op mooi weer, veel
deelnemers(gastrijders) en een heleboel publiek.......
Gastrijders en deelnemers aan de BBQ kunnen zich uitsluitend via het inschrijfformulier tot 25 juni
2017 op de website van MBV het Y (www.mbv-hety.nl onder het kopje evenementen)
inschrijven !!!
Het programma voor deze dag is als volgt en u bent van harte welkom vanaf de begintijd.....:
 9:00 en 10:00: ontvangen van de gastrijders en uitladen van hun locomotieven, deze gaan
naar de diverse opstelsporen of gelijk naar het station.
 9:00: Gastrijders en deelnemers schrijven zich in en ontvangen hun deelnemers lintje en
consumptiebonnen.
 9:00 en 11:00 opstoken van de stoomlocomotieven op de opstelsporen voor de werkplaats
van MBV het Y. Locomotieven die klaar zijn worden voorzien van wagens en worden
doorgeleid naar het station. Publiek is van harte welkom bij het opstoken, ook om vragen
aan de machinisten en clubleden te stellen.....
 9:00 tot 16:30 De toiletten zijn beschikbaar voor publiek (€ 0,50 voor toiletbezoek).
 11:00 Opening van de zomerstoom; vanaf deze tijd zijn de treinen beschikbaar voor grote en
vooral onze kleine passagiers.
 11:00-16:00: op verzoek kan een rondleiding gegeven worden door onze werkplaats en
loodsen.
 11:00 tot 16:00 Het “grasterras” is geopend voor iedereen die maar een kleine of grotere
pauze wil inlassen voor een versnapering, deze zijn verkrijgbaar aan de “terras stand”
 11:00-16:00: De “tentoonstellingstand(s)” met modellen en andere bouwsels en gelegenheid
tot het stellen van allerlei vragen over de club en alle modellen is open.
 12:00-13:00: De gastrijders en deelnemers kunnen hun lunchpakket afhalen in de kantine bij
de werkplaats van MBV het Y.
 16:30: Uiterlijk om deze tijd eindigt onze zomerstoom 2017 met het rijden van passagiers.
De locomotieven en wagens gaan terug naar de sporen voor de werkplaats en de stoom l
ocomotieven “spuien” hun reststoom en alle locs worden klaargezet om weer in de diverse
transportmiddelen ingeladen te worden.
 17:00-17:30 klaarzetten van de tafels en stoelen voor de BBQ voor de
ingeschrevengastrijders en deelnemers en de BBQ wordt opgestookt.......
 Ergens in de avond: Einde van deze zomerstoomdag 2017 en afscheid van gastheren, gasten
en deelnemers en voor iedereen een voorspoedige terugreis.
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