Activiteiten van vzw Stoomtrein Dendermonde – Puurs
tijdens het seizoen 2019.
Het station van Baasrode-Noord , Fabriekstraat, 118 ,
9200 Dendermonde – Baasrode is de exploitatie-basis van
SDP, gelegen aan het buiten dienst gestelde baanvak
Dendermonde – Puurs van lijn 52 Dendermonde-Antwerpen.
Erfgoeddag zondag 28 april - “ Hoe maakt u het “ staat in het
teken van het “vakmanschap”.
Baasrode-Noord, worden vanaf 10 u. werkzaamheden uitgevoerd aan
de stoomketel van Helena ( Tubize 2069 , gebouwd door Ateliers
Métallurgiques de Tubize / 1927). Steunbouten worden vervangen.
Mogelijks worden er op goederenkoer ook spoorwerken
gedemonstreerd.
BVS-Shop neemt deel aan
- op 4 en 5 mei aan het Stoomfestival van SCM te Maldegem
- op zaterdag 11 mei aan de Ruilbeurs van PFT/TSP in St.-Ghislain
Scheldeland in Stoom ( SIS ) : zaterdag 6 en zondag 7 juli .
Uit het Groothertogdom Luxemburg zal een tenderlocomotief (drieassig) uit Fonds-de-Gras per dieplader aangevoerd worden . Deze T3
zal treinen slepen op de museumlijn op het baanvak Baasrode-Noord
–
Sint-Amands, en eventueel tot Oppuurs.
Stoomlok 3 van SDP ( ex SVK, gebouwd FUF/Haine Saint-Pierre /
1922 ) wordt ook ingezet voor de tractie van de museumtreinen .
Ritdagen van SDP, Tarieven en Sintritten
Alle zondagen van juli, augustus en september . Vertrek in BaasrodeNoord 11u.45 en 14u.45 . Bij evenementen is de dienstregeling
aangepast .
Tarieven : Dagpas kinderen < 6 jaar gratis
kinderen 6 – 12 jaar : 8 €
vanaf 13 jaar : € 12
gezinsticket ( max . 4 kinderen : € 35
Groepen vanaf 10 personen : 10 % korting
Sintritten : vanaf half november worden in het weekend tot 1 dec.

´

sintritten georganiseerd .

BVS-Shop neemt deel aan
- op zaterdag 14 sept. aan de Ruilbeurs van PFT/TSP te St.-Ghislain
- op 19 en 20 oktober onder voorbehoud aan de Expo van Genk
- op zondag 1 december aan de Boekenbeurs van de LMS te Lier
- op zondag 7 dec. aan de Ruilbeurs van PFT/TSP te St.-Ghislain.
SDP
Tel: +32(0)52 33 02 23
BTW: BE0417.167.405
Rekening SDP ( Lidgelden en BVS-Shop) : BE17 4232 0198 1121
Donateursrekening (Giften) : BE48 7450 0823 1127
http://www.stoomtrein.be
e-mail : info@stoomtrein.be
BVS-Shop : bvsshop@stoomtrein.be

