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Informatie “Zomerstoom2018”
voor bezoekers aan ons evenement
Algemeen:
Onze “Zomerstoom2018” vindt plaats op zondag 1 juli 2018. De aanvangstijd
voor bezoekers is om 11:00 uur. Wilt u het opstoken van de stoomloks zien ?:
daar beginnen we rond 10:00 uur mee. We eindigen de dag rond 16:30 uur
(afhankelijk van weer en drukte). Tussen deze tijden zal ons “grasterras” ook
weer geopend zijn. Hier kunt u tussen het rijden en bezoeken van onze andere
activiteiten door een drankje en hapje nuttigen.
Let vooral op de algemene regels die gelden op het terrein, o.a. houd altijd
minstens 2 meter afstand van de rails, houd honden aan de lijn en zorg er voor
dat uw kinderen en die van anderen geen gevaar lopen door onverantwoord
gedrag, druk de kinderen op het hart niet te gaan staan in rijdende treinen en
laat ze altijd de aanwijzingen van onze medewerkers opvolgen. Leer ze ook wat
wij al van onze (groot)ouders leerden: kijken doe je met de oogjes; niet met de
handjes....! Stoomtreinen bevatten vuur en kokend water, maken stoom
en zijn daarom erg heet....... Nooit aanraken dus !!!
Treinen rijden:
Natuurlijk is het rijden van de treinen op onze 3 banen de hoofdmoot van deze
dag. De grote 7,25 inch baan zal voortdurend openstaan voor het rondrijden van
bezoekers(passagiers). U kunt hiervoor een 1 rits plaatsbewijs voor € 1,= kopen;
een 10 ritten kaart voor € 7,= (dit laatste bedrag kunt u ook pinnen aan de
kassa). De plaatsbewijzen worden door ons station personeel geknipt voor
aanvang van de rit en dan kan de conducteur het vertreksein geven. De seinen
worden vanuit het seinhuis op vertrek gesteld en op weg bent u voor een mooie
rit over het terrein.
Op de 5 inch baan (hoge baan) geldt het zelfde. Onder de gele tent bevindt zich
het in/uitstap station. De treinen lijken misschien wat kleiner maar zijn ook heel
wat mans.....
Op onze spoor II tafel (formaat LGB tuinspoor) rijden zowel echte stoomtreinen
als ook elektrisch aangedreven treinen rond. Een prachtig gezicht, zeker als een
machinist een volle cirkel wagens achter een locomotief plaatst.... probeer ze in
het voorbijrijden maar eens te tellen...... !!
Markt:
Nieuw dit jaar is een soort ruil/koop/verkoop markt waar onze
gastrijders/deelnemers/leden spullen aanbieden; u kunt als bezoeker ook
deelnemen en dus misschien wel een voordelige slag slaan voor uw kinderen in
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de aanschaf of verkoop van speelgoed of andere spullen, het hoeft niet persé iets
met treinen te maken hebben..... Het aanbod en de hoeveelheid weten we nu
nog niet maar laat u zich maar verrassen. Het doorgaan is natuurlijk altijd onder
voorbehoud van voldoende “handelaren”.
De tafels, die iedereen zelf moet meenemen, zullen waarschijnlijk opgesteld
worden binnen de cirkel van de hoge baan op het middenterrein of anders langs
de rand van de grote baan voor het station. Doe wel voorzichtig bij het over de
rails stappen, en dit geldt natuurlijk voor elke keer dat u om een andere reden
over de rails wilt stappen.!!
Tentoonstelling:
In een speciale stand staan onze leden met door hen gebouwde (of in aanbouw
zijnde) modellen; hier kunt u alles vragen over onze club in het algemeen en
over hun modellen in het bijzonder.
Natuurlijk geven alle gastrijders(machinisten) ook altijd antwoord op vragen van
u of uw (klein)kinderen. Schroom vooral niet om uitgebreide uitleg te vragen
over onze club en over de machines die we gebruiken.
Zelf doen:
Deze keer hebben we ook een aparte (blauwe) tent met daarin een
rangeerpuzzel (schaal HalfNul). Voor wie de rangeer opdracht in de minste
rangeerbewegingen kan doen ligt aan het einde van de dag als prijs een 10
rittenkaart klaar..... !! Vraag onze medewerker aldaar naar de uitleg van het
gebruik van deze gratis puzzel.
Hier liggen ook tekeningen klaar om in te kleuren; na kleuring met vermelding
van naam inleveren bij de kassa. Rond 16:00 uur zal daarvoor als prijs voor de 3
best ingekleurde tekeningen een 10 rittenkaart uitgereikt worden. De jury wordt
gevormd door 2 leden van de vereniging.
Schminken:
zijn we aan het regelen, voor het laatste nieuws hierover: houd onze website en
FaceBook pagina in de gaten.
Springkussen:
Wordt neergezet langs de rand van de grote baan en is geopend van 11:00 tot
16:00 (max 12 kinderen per sessie van 15 minuten). Op vertoon van een
plaatsbewijs (gebruikt of ongebruikt hebben de kinderen toegang. De schoenen
moeten natuurlijk wel even uit en kunnen voor het springkussen op een mat
gelegd worden. Ouders hebben vanaf het grasterras uitzicht op het springkussen.
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Andere informatie:
Wilt u een rondleiding door onze werkplaatsen en loodsen ? Ook dit is mogelijk.
Meld u bij het kaartverkoophuisje en bij een bepaald aantal deelnemers zal één
van onze leden u rondleiden door de werkplaatsen en loodsen en hierbij de
nodige uitleg geven. Een kijkje nemen in ons seinhuis ? Vraag dat maar eens bij
de seinwachter in het seinhuis.....
Verjaardags of ander feestje ?:
Heeft u binnenkort een verjaardagsfeestje van uw (klein)kind....? informeer dan
eens naar de mogelijkheden bij de kassa of kijk op onze website (www,mbvhety.nl) onder “Kids special” hiervoor.
Het terrein:
Omdat het terrein openbaar is, kan het altijd zijn dat er proefkampeerders of
andere dagrecreanten aanwezig zijn, bezorg deze mensen geen overlast.
Parkeer, indien u met de auto komt deze op het daarvoor bestemde
parkeerterrein naast de recreatie weide, fietsen kunnen in de daarvoor bestemde
rekken langs het fietspad gestald worden. Let hier er wel bij op dat daar ook een
ruiterpad ligt en let dus op met stallen en oversteken.
Vragen op de dag:
Dhr. Lex Leenaars, die deze dag ook als stationschef & seinhuiswachter
functioneert (hij zal ook de meeste tijd op het station aanwezig zijn) en onze PR
man, dhr. Jan Verhagen die of op zijn trein rijdt of overal en ergens rondloopt,
zullen al uw vragen/op- en aanmerkingen, suggesties etc. graag in ontvangst
nemen en u eventueel meer wegwijs maken over deze dag en onze vereniging.
Bij ons kassahuisje kunt u diverse folders, flyers en andere formulieren vragen
die informatie geven betreffende onze vereniging. De kassamedewerkers kunnen
u ook verwijzen naar de juiste mensen voor antwoorden waar op uw vragen
betrekking hebben
Wij hopen op uw komst
“Zomerstoom2018”
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Namens alle leden van Modelbouwvereniging het Y
Jan Verhagen
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