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De maand maart is voorbij gevlogen. Naast de zaterdagen en een enkele vrijdag dat wij aan het werk
waren aan onze locomotor, waren we ook deze maand weer op een treinenbeurs. Deze keer was dat
op 15 en 16 maart tijdens de NH-modelspoordagen die gehouden werden in het gebouw van de
Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu aan de Robonsbosweg 11 te Alkmaar.
Naast onze informatie (mondeling en schriftelijk) deze keer ook wat modellen om e.e.a. wat
aanschouwelijker te maken en hiervan een impressie.

Te zien zijn daarbij enige modellen van DE2 materieel in verschillende kleuren en een sik met een
stalen D. Een oud model spoorlamp (eigendom lid) en voor wie een echt scherpe opmerker is ook
een “Allan-vleugel”.
Ook deze keer trok onze stand weer vele belangstellenden en opnieuw hebben wij meerdere
contacten kunnen leggen die ons hopelijk in de naaste toekomst tot steun zullen zijn. Er bleek van
meerdere zijden belangstelling te zijn om het een en ander eens in het echt te aanschouwen en
daarmee zijn afspraken gemaakt om dat in de loop van het jaar vorm te geven.
De voortgang aan de 232 krijgt natuurlijk weer een prominente plaats in onze maandbrief. Het
machinistenhuis is deels klaar, waarbij vermeld moet worden dat de brandstoftank, de deuren en
instrumentenpanelen verwijderd zijn, zodat deze separaat aangepakt kunnen worden. Echter ook
zodat we elkaar in de toch wel beperkte ruimte niet in de weg lopen.

Er is ook een begin gemaakt met de generator en de motor is ingepakt om vervuiling te voorkomen.
Af en toe mag ons 232tje (als er niet aan gewerkt wordt) even “buitenspelen” om van het zonnetje te
genieten, maar wordt na elke werkdag weer veilig in zijn eigen “holletje” opgeborgen.
Zoals steeds doen we bij dit mondelinge verslag en serie foto’s om e.e.a. ook zichtbaar te maken.

Wordt vervolgd.
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