
Via dit bord en wat advertenties in de plaatselijke bladen 
hebben we iedereen uitgenodigd voor onze 2e rijdag op 1 
november 2014.

Na veel poetsen, opruimen en vooral rails-schoonmaken 
waren we er helemaal klaar voor.

Ideaal middeltje om alle 
vettigheid van de railstaven te 
krijgen
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Willemijn stond klaar om iedereen te ontvangen en heeft de 
hele dag uitstekend gezorgd voor drank, pepernoten en 
andere happigheden.
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En toen was het wachten… want die 1ste november bleek een zonovergoten herfstdag te zijn. Mooi weer om te 
fietsen, te wandelen of iets in de tuin te doen.

Zo bleek onze angst dat we veel teveel gasten zouden hebben, volkomen ongegrond. Het was gezellig druk. 
Iedereen kon alles zien en we hebben heel veel en heel leuke gesprekken kunnen voeren.
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Na wat instructie, zelf aan de regelaar… het is 
een hele opgave om serieus machinist te zijn !

En helemaal echt, als die 
treinen dan ook nog geluid 
blijken te geven en soms 
zelfs rook en piepend door 
de bocht gaan….
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Ook de onderburen kwamen even buurten…

Grote interesse voor de prachtige gebouwen met licht en complete interieurs.
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Willem demonstreert… en heeft grote aandacht !
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Waarover spraken zij….  toch niet over hockey deze keer !!
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Doen we verstoppertje ??
O… ‘t is Tjeerd !!
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Mooi… ook de allerkleinsten 
worden al spoor-minded
gemaakt…
weg met het imago dat de trein-
hobby alleen voor oude 
vergrijsde mannetjes is !
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Drie 
werkers  
staan 
nog 
even na 
te 
praten…

De 
grootte 
van de 
baan is 
hier 
aardig 
te 
zien….
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Jaap heeft het best naar z’n zin…
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Ziezo… nu weer een 
tijdje hard aan het 
bouwen en dan 
organiseren we ‘t 
over een tijdje 
weer… 

Tot ziens op onze 3e

rijdag en bedankt 
voor uw (jullie) 
komst, alle 
aandacht, lovende 
woorden en zeker 
ook voor sommige 
kritisch opbouwende 
geluiden.

hp

Klik op in de 
rechterbovenhoek om terug 
te gaan naar de Stomm
website
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