Kinderen
Bij modelspoorbeurs Zutphen hebben
wij veel aandacht voor de kinderen,
onze toekomst.
Kinderen kunnen weer gratis
deelnemen aan diverse activiteiten in
het beursgebouw.
Let op: Op beide dagen verloten wij
voor kinderen (tot en met 11 jaar) 2
treinsets.
Deelnemen aan deze beurs

Indien u ook wilt deelnemen aan deze
beurs dan bent u bij ons van harte
welkom. Aanmelden kan via de
website of benader de organisatie

Beursdatums komende jaren
- 19 & 20 december 2020
- 18 & 19 december 2021
- 17 & 18 december 2022
- 16 & 17 december 2023

Modelspoorbeurs Zutphen
wenst u een fijn verblijf in de
Hanzehal Zutphen en graag tot
de volgende keer.
Team Modelspoorbeurs

Welkom bij is een uitgave van de
Modelspoorclub “De

Blokkendoos”
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Wie zijn wij

Welkom op Modelspoorbeurs Zutphen

De Modelspoorclub “De Blokkendoos” uit Zutphen bestaat sinds januari 2012 en heeft tot doel het beoefenen van de modelspoorbouw in de
meest uitgebreide zin van het woord.

Tijdens dit modelspoorweekend kunt u weer
kennis maken met het grootste modelspoorevenement in het oosten van Nederland. Als
kleine vereniging hebben wij er weer alles aan
gedaan om u als bezoeker een zo’n gevarieerd mogelijk modelspoorweekend aan te bieden. (let op! Wij maken vooraf zelf niet bekend wie

- Deelname aan beurzen en tentoonstellingen
- De hobby promoten, op niet spoorse evenementen
- Het zelf organiseren van shows en
beurzen, dit doen wij onder de naam
Modelspoorbeurs Zutphen
-Ondersteuning van elkaars privé
projecten

Verkoopstands

Verkoopstands

Verkoopstands

Verkoopstands

Zoals u ziet hebben wij een grote treinenbeurs
waar u treinen en toebehoren kunt kopen. Als
u vaker bent geweest zult u zien dat vele
standhouders weer op hun vertrouwde plaats
staan. Bij diverse standhouders kunt u ook
pinnen. Onze standhouders staan u weer
graag te woord.
Modelspoorbanen

Verkoopstands

Verkoop / inkoop / Treinenbeurs

Diverse verenigingen / individuen laten u weer
hun creaties zien. Indien u vragen heeft, stel
ze gerust zij staan u graag te woord. Misschien kunt u zich wel aanmelden bij deze
vereniging.

Modelspoorbanen
Op de bladzijde hiernaast globaal de indeling
(let op dit kan iets afwijken)

Restaurant / horecapunt
Verkoopstands
Modelspoorbanen / promotiestands

Horecapunt

- Excursies naar (model-)
spoorevenementen in binnen- en
buitenland

deelnemen aan deze beurs dit wegens de privacy).

Verkoopstands

Behalve de gezamenlijke bezigheden, zoals hiervoor genoemd, besteden de leden ook aandacht aan andere zaken zoals:

Verkoopstands

Verkoopstands

Onze activiteiten:

Restaurant

Verkoopstands

Op dit moment hebben wij (nog)
geen clubruimte. Wij zijn er wel actief
naar op zoek in Zutphen e.o.

Indeling beursgebouw

