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Het jaar 2017 hebben we inmiddels alweer
even achter de rug, voor Hobby in Praktijk
was 2017 weer een succesvol jaar.
Na de doorstart in september 2016 staat
In deze nieuwsbrief
Hobby In Praktijk weer op de kaart en dit
mede dankzij de vele enthousiaste
 2017 naar 2018
bezoekers en de grote groep Vrienden van
HIP 2.0.
 Verandering
Heel veel beginners/herintreders in de treinen- en RC
teambezetting
hobby hebben de weg naar Werkendam gevonden. Ook
 Oproep
oude vertrouwde gezichten wisten onze koffietafel te vinden voor wat gezelligheid, raad en hobbypraat. Halver Scenery Velsenbaan
wege 2017 zijn we maar gestopt met het tellen van be Vorderingen Zwarte zoekers en het aantal koppen koffie/thee, het waren er
heel veel.
Woudbaan.





Workshops

We kunnen dankzij de donaties van onze Vrienden het
Word Vriend van HIP hoofd goed boven water houden. Het onderhoud van de
banen, uitbreidingen met als resultaat: de nieuwe work2.0
shopbaan en een nieuwe demobaan maar ook aankoColofon
pen van diverse noodzakelijke vernieuwingen hebben
plaats gevonden terwijl onze liquiditeit gezond is gebleven.
Vrienden van HIP 2.0 en andere gulle donateurs: onze
oprechte en welgemeende dank hiervoor!
Uiteraard zijn nieuwe aanmeldingen als Vriend van HIP
2.0 nog steeds van harte welkom en inmiddels druppelen er voor 2018 alweer vele donaties binnen en vol vertrouwen zien we dan ook de toekomst tegemoet.
http://www.hobbyinpraktijk.nl/vrienden-van-hip-2-0/

Verandering teambezetting
Enige tijd geleden heeft Tom (iTom) aangekondigd per
31 maart 2018 het rustiger aan te gaan doen, Tom zal
vanaf die datum alleen de eerste zaterdag van de
maand in Werkendam aanwezig zijn om zijn kennis te
delen en vragen te beantwoorden.
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Daarnaast heeft helaas één van onze vaste vrijwilligers
om privé omstandigheden zijn inzet moeten beëindigen,
wij respecteren zijn besluit.
Hierdoor hebben we wel ineens bezetting problemen:
“wie doet de tent open, zet koffie, ontvangt de bezoekers en wie sluit weer af”.

Oproep
Kan/wil jij zo nu en dan (bijvoorbeeld 1 keer per maand
of per 2 maanden) je concreet beschikbaar stellen om op
een zaterdag je voor 100% in te zetten voor de bezoekers van HIP 2.0 en spreekwoordelijk “de deur open te
houden”. Daarmee bedien je heel veel andere hobbyisten maar ga je ook je eigen kennis verrijken.
Ben jij iemand die graag de hobby met anderen wil delen
en sta je achter onze doelstelling - de beginnende hobbyist ondersteunen maar ook de gezelligheid aan de koffietafel waarborgen - meld je dan aan om - wanneer het
in jouw agenda past - op zaterdag ons team te ondersteunen en wellicht stap je dan ook in de loop der tijd
over naar het vaste team vrijwilligers.

Scenery bouw Velsenbaan
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de scenery van
de Velsenbaan. Het vliegveld vraagt en kost veel tijd.
Nieuwe ontwikkelingen die we gaan gebruiken om onderdelen aan te sturen met Arduino zoals een led looplicht.
https://www.facebook.com/HobbyinPraktijkWerkendam/
videos/2026775730938666/
Ook de eerste straaljager zet zijn naverbranders via Arduino aan.
https://www.facebook.com/HobbyinPraktijkWerkendam/
videos/2035193213430251/
Maar ook gewoon wat minder digitale zaken zoals het
laten draaien van de helikopter rotorbladen welke worden aangestuurd d.m.v. een eenvoudige drukknop met
timer.
https://www.facebook.com/HobbyinPraktijkWerkendam/
videos/2035195853429987/

Vorderingen van de Zwarte Woudbaan
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De Zwarte Woudbaan staat nu bijna helemaal in koploper. Het ziet er allemaal mooi uit en begrijpelijk opgebouwd. De komende weken volgt nog het ingeven van
detailzaken, start het ijken van de locs en treinstellen en
dan testen, testen en nog eens testen. Ook moeten er
de komende weken aan de baan zelf nog de nodige reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden om het volledige automatische verloop weer te kunnen activeren.
https://m.facebook.com/HobbyinPraktijkWerkendam/
photos/pcb.2034652813484291/2034652610150978/?
type=3&theater
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Workshops
Onze workshops iTrain voor beginners hebben nog
steeds veel belangstelling, januari, februari en maart zaten snel vol.
Op de website staan inmiddels nieuwe data waar men
zich nu al voor kan inschrijven.
De workshops koploper kunnen we helaas nog niet inplannen. Onze koplopermannen zijn druk met hun werk
en een aanstaand vaderschap. Maar beginnersvragen
over koploper kunnen altijd gestuurd worden naar
info@hobbyinpraktijk.nl
We zullen dan jouw vraag doorsturen naar onze koploper
specialisten welke verder contact met jou zullen opnemen.

Word Vriend van HIP 2.0
Men kan zich ook in 2018 als vriend aanmelden.
Je word Vriend van HIP door een jaarlijkse donatie van
minimaal € 10,- maar meer mag natuurlijk ook.
Jouw donatie kan je overmaken op onze bankrekening
of contant bij een bezoek aan Hobby In Praktijk.
Vermeld altijd bij een donatie per bank je naam, woonplaats en e-mail adres.

Bezoek onze website
www.hobbyinpraktijk.nl voor actuele zaken of

Openingstijden
Iedere zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
Loop vrijblijvend bij ons binnen.
De deur staat open en de koffie klaar.
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Tot ziens aan de Velsenstraat 10c te Werkendam

