Vriendendag 2017
9 september 2017 was het dan zo ver, de eerste Vriendendag HIP 2.0.
Bij aankomst werden de gasten naar de parkeerplaatsen gedirigeerd door ons
parkeerteam.

Zo rond 10:30 uur kwamen de eerste Vrienden aan en was er natuurlijk voor
iedereen koffie en thee.

De aanwezige Vrienden werden door Huib
welkom geheten en luisterde aandachtig
zodat iedereen ook wist wat er die dag
allemaal ging gebeuren.

Om iedereen de kans te geven de
demo’s te kunnen volgen werd de
groep in tweeën gesplitst en kon
de ene helft de demo’s boven en
de andere beneden volgen, in de
middag werd de boel omgedraaid
en zo was iedereen in de gelegenheid om alles te bekijken.

Huib verzorgde de demo solderen, hij vertelde over de soorten soldeer (legeringen)
en waarom het wattage van en soldeerbout zo belangrijk is. Allemaal heel
interessant en nuttig om te weten.

Bij Wim was er veel belangstelling voor de lichtsluisjes. Wim liet de werking zien en
horen van een lichtsluis en vertelde hoe de lichtsluis o.a. is toe te passen in Koploper
en iTrain.

De tijd gaat dan snel en demo volgen maakt hongerig. Rond 12 uur was het tijd voor
de lunch. De broodjes en de slaatjes zagen er smakelijk uit en de schalen waren in
een mum van tijd leeg.

Na de lunch ging het weer verder, wie in de ochtend de demo’s boven had gevolgd
bleef nu beneden en wie in de ochtend beneden was gebleven ging boven verder.
Logisch natuurlijk en zo werd het mooi verdeeld. Onze cameraman (Peter Sr) hield
alles goed in de gaten en legde alles vast op video welke je hier kan zien
https://www.youtube.com/watch?v=b9VsFBIeKVs&t=5s

Bij Co was te zien hoe je een model kan omtoveren tot iets wat de tand des tijds had
doorstaan. De plastiek gloed was dan niet meer te zien en het huisje of de wagon
zag er gelijk heel veel mooier uit. Een techniek welke door iedereen is uit te voeren.

Natuurlijk wil men ook groen op de baan, Tom liet zien hoe je op eenvoudige wijze
mooie struikjes kan maken waarmee de baan verder aangekleed kan worden.
Van een stukje touw werd een struikje gemaakt en voor iedereen waren er
voldoende struikjes om mee naar huis te nemen.

En voor je het weet is ook de middag weer voorbij want als het gezellig is dan vliegt
de tijd. De dag werd afgesloten onder het genot van een glaasje fris want we
schenken geen alcohol en een hartige hap met kaas, worst en bitterbal.

We kijken alweer uit naar de volgende Vriendendag.
Voor de volgende Vriendendag verwachten we input van de bezoekende Vrienden
want Vrienden delen hun kennis met Vrienden.
En wil je ook zo’n Vriendendag meemaken, word Vriend van HIP 2.0.
Je ondersteund Hobby In Praktijk om onder andere de banen te onderhouden,
materialen te vervangen enz.enz.
Voor minimaal € 10,- per jaar (meer mag ook) ben je Vriend van HIP 2.0.
Op de website kan je lezen hoe je Vriend van HIP 2.0 kan worden.

