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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
37e Jaargang nr. 6/2018

De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats in het gebouw van het Tuindorpbad en op
het terrein aan de Groenhofstraat 36A in Hengelo (o). Het vaarwater van
de M.B.V.D.N. bevindt zich op de Tuindorpvijver in Hengelo (o)
De vereniging is ingeschreven bij de K.v.K onder nr. 400 75229.
Voorzitter:
R. Staal
Secretariaat:
M. Rodenhuis
Penningmeester: Ra. Leussink
Bestuursleden: N. Kok

Tel. 074-2436099
Tel. 074-2778031/06-21631153
Tel. 06-22182201

P. Agterbosch

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER MAIL OF OP CLUBDAGEN! ! !
Contactdagen: Tuindorp: Donderdags van 19.30 tot 22.00 uur,
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur, (1okt. - 1 mei),
Van 19.30 tot 22.00 uur (1 mei - 1 okt.).
Groenhof: Woensdags van 19:30 tot 22:00 uur,
Zaterdags van 12:00 tot 16:00 uur.
Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 30,00 en minimumleeftijd is 12 jaar.
Senioren € 60,00 per jaar, te voldoen op Rabobank rek.
IBAN NL38Rabo0171773373 t.n.v. ModelBouw
Vereniging “De Nijverheid”, Postbus 666, 7550 AR
Hengelo (o).
Lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd,
tenzij 1 maand voor het eindejaar schriftelijk wordt
opgezegd.
Post voor de M.B.V.D.N. stuurt U naar:
M.B.V.D.N.
POSTBUS 666
7550 AR HENGELO (o)
E-mail naar: postmaster@mbvdn.nl
Demonstraties: De vereniging verzorgt demonstraties met
MODELBOTEN en MODELAUTO’S.
Voor meer informatie: Schriftelijk via bovengenoemd adres.

De vereniging is lid van de A.N.S.F.
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De Voorzitter Preekt …….
Beste leden,

Het jaar is bijna om en er is veel gebeurd.
Op de ledenvergadering van januari 2018 hebben we het over een nieuw
clubhuis gehad en 4 maanden later mochten wij de sleutel ontvangen
van ons nieuwe onderkomen waar we met zijn allen trots op mogen
zijn.
Door het mooie voorjaar en lange warme zomer en een zeer zachte
herfst hebben we veel kunnen doen zowel binnen als buiten, wat andere
clubs misschien in jaren voor elkaar krijgen is ons in goed 8 maanden
gelukt met hulp van vele leden.
Nu de winter voor de deur staat staan de werkzaamheden buiten op een
laag pitje misschien nog een keer blad op ruimen en alles winterklaar
maken en ik denk dat de meeste leden wel wat rust kunnen gebruiken
van al het gesleep met zand en stenen en natuurlijk de betonranden voor
het nieuwe bassin.
Het clubhuis is ondertussen al mooi ingericht en de werkplaats wordt
ook al door de leden gebruikt om de nodige dingen te restaureren en te
repareren voor het komende rij en vaarseizoen.
Het nieuwe jaar beginnen we rustig en de werkzaamheden buiten laten
we van het weer afhangen er moet ook nog tijd zijn voor de nodige
nieuw/verbouw projecten van de leden wat we willen volgend seizoen
wel wat projecten op de baan of in het bassin zien.
De feestmiddag/avond is ook weer in aantocht dus houdt
zaterdagmiddag/avond 12 januari 2019 vrij, je krijgt hiervoor nog een
uitnodiging.
Tot slot:
Ik wens iedereen een gezond 2019 toe en je bent van harte welkom op
donderdag 3 januari 2019 in het clubhuis aan de Groenhofstraat voor
een nieuwjaarsborrel.
De Voorzitter,
Rob

Copy voor clubboekje 1/2019 inleveren voor: 1 februari.
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Nieuws van de Groenhofstraat.
De interne verbouwing, voor zover we het mogen doen, gaat in
het nieuwe clubgebouw gaat gewoon door. Afgelopen weken is
er nog een nieuw behangetje aangebracht door onze
huisschilder.
Met dank aan de SWB HENGELO voor de sponsering van het
behang.

Mede dankzij de hulp van Gerard en Marco zien de wanden er
weer pico bello uit.
Tevens zijn de klapdeuren naar de werkplaats verwijderd.
Deze worden vervangen door een schuif-rol deur, daar is onze
voorzitter druk mee aan het werk.
Ook in de werkplaats is het een en ander nog gaande. Zo
hebben we verlichting boven de werkbanken aangebracht. Daar
is Klaas menig uurtje mee bezig geweest.
Joop is bezig om de lintzaagmachine weer in orde te maken
zodat we er veilig mee kunnen werken.
Dan buiten,
Daar werd het buiten overspoeld met bladeren, die van de
bomen op het terrein kwamen neer dwarrelen.
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Ondertussen zal het jullie, voor zover je de facebook pagina van
de vereniging in de gaten houdt, niet ontgaan zijn dat de randen
voor het vaarbassin ook waren gearriveerd. Deze hebben we op
de vrijdag dat ze geleverd werden, met een aantal leden achter
het hek verplaatst.
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De zaterdag erna met een aardig aantal leden bezig gegaan om
al zover als mogelijk de randen op de goede plaats neer te
leggen, zodat we in het voorjaar de randen definitief op de goede
plek kunnen verankeren. Daarvoor moest nog wel een berg zand
worden verplaatst.
Maar zo ziet het er nu uit, een grote bak met straks ook nog een
eilandje erin.

Ook hier hebben we grote schoonmaak gehouden met een
aantal leden.
Zo werden de bladeren bijeen geblazen met de hulp van wat
bladblazers van Minne en Richard.
Daarna werden de bladen opgeruimd door Erik, René en Robert,
en met behulp van onze grote truckmobiel buiten het terrein op
een grote hoop gestort.
Nadat Berend Jan zijn binnen werkzaamheden had afgerond,
kwam hij ook nog een handje helpen.
Niet alles is weg te krijgen, maar na een paar uur waren de
bladeren wel voor 90% opgeruimd en zag het terrein er weer
netjes uit.
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Nu hebben we een winterstop ingelast, volgend voorjaar gaan
we weer verder op het buiten terrein. Gelukkig hebben we bij de
winterdag, wanneer we willen, nog wel de mogelijkheid om met
de trucks en Crawlers onze ding te doen als ontspanning voor de
afgelopen weken.
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Schaalnieuws
Er is weer een jaar voorbij, en we beginnen met goede moed aan
het nieuwe jaar 2019.
Er is dit jaar veel gebeurd, inmiddels zijn we vanaf april dit jaar
als vereniging naar de Groenhofstraat locatie gegaan. Dat is niet
niks, maar naar de toekomst gericht is het, alles in beschouwing
genomen, wellicht de beste keus om daar samen verder te gaan.
Er is nu een locatie die meer als eigen kan worden beschouwd,
waar meer gedaan kan en mag worden, zo’n beetje alles is in
vrijwel eigen beheer, we zijn niet afhankelijk van anderen zodat
we daar ook meer kunnen gaan organiseren, wat bij de vijver niet
zo 1,2,3 mogelijk was i.v.m. de openingstijden van het bad, en
dus de faciliteiten die daar waren waar op dat moment geen
gebruik van kon worden gemaakt (clubhuis, vijver, toiletten,
buitengebeuren).
Grootste probleem aan de Groenhofstraat is het vaardeel, want
dat is er nog niet. Veel vaarders zagen het dan ook in 1 e instantie
niet echt zitten om te verkassen en afscheid te nemen van zo’n
mooi, groot, onderhoudsvrij vaarwater, maar inmiddels is er bij
het nieuwe clubhuis ook het één en ander aan het
buitengebeuren gedaan, waaronder het geplande waterbassin.
Vooraf leek het wat klein te worden, maar nu de struiken,
bebossing en grind weg zijn gehaald en de contouren zichtbaar
worden door de al geleverde trottoirbanden neer te zetten zoals
het grotendeels komt te staan, lijkt het een prachtig vaarbassin te
gaan worden, groot genoeg voor de meeste boten binnen de
vereniging. Tevens is het de bedoeling dat het water zal worden
gezuiverd en rondgepompt door een pompsysteem zodat rommel
en alg zoveel mogelijk beperkt blijven. Maar zover is het nog lang
niet, want het zeil dat erin komt is een zeer grote kostenpost,
zodat dit pas rond augustus ’19 zal worden besteld en klaar
gemaakt door de te leveren firma, want dit is precisiewerk en
moet er gewoon goed en vakkundig in worden gemaakt, zodat
we er dan ook vele jaren nog plezier van kunnen hebben.
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Dat betekent, dat we daar nog lang niet kunnen varen, en we ook
in 2019 gebruik maken van de Tuindorpvijver zodat de vaarders
nog alle kanten op kunnen, langzaam en snel.
Ook de schaalwedstrijden en de speedbootwedstrijden worden er
gewoon nog gevaren. Wel zullen we een aantal maanden niet
aan de vijver zijn (jan/febr) aangezien we daar toch niet kunnen
varen (ijs?!, te koud, etc.) en we daarmee al veel geld besparen
door daar dan niet te zijn en er ook geen huur voor hoeven te
betalen. In plaats daarvan zitten we aan de nieuwe locatie, om
hier verder te werken aan het nieuwe seizoen, het binnengebeuren en het buitengebeuren want er is nog veel te doen.
Het streven is dan ook om op 22 september ’19 een
gezamenlijke Open Dag te houden aan de Groenhofstraat, want
als het zeil in augustus geleverd én gelegd is dan kan het water
er al in en kunnen we daar al varen.
Tevens is er op zondag 28 april ’19 een Open Vaardag gepland,
zodat we aan de Tuindorpvijver nog het één en ander kunnen
laten zien. Dit wordt, zeg maar, de opening van het vaarseizoen!
We zullen ongetwijfeld beter weer hebben, want slechter dan dit
jaar kon ook niet met al die regen…!
Op dezelfde dag houden de Truckers een rijdag bij de clublocatie
aan de Groenhofstraat, zodat ook daar het één en ander wordt
gedaan. Een goed moment om de club te promoten aan beide
kanten! Het zal mogelijk ook weer nieuwe leden opleveren, en
dat is alleen maar goed.
Het weer is nogal wisselend deze winter, maar nog altijd goed
bouwweer voor degenen die aan het bouwen geslagen zijn. Een
aantal hebben echter (even) geen zin in bouwen door allerlei
(privé) omstandigheden, ook dat komt voor. De meeste varende
leden hebben echter wel een boot vaarklaar paraat, dus daar ligt
het niet aan. Toch horen we ook dat er rijdende leden zijn die
met een boot bezig zijn, dat is verrassend maar ook zeker goed
om te horen, want dat is alleen maar positief. Zo zijn er ook al
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varende leden die iets te rijden hebben, zodat ze daar aan de
nieuwe clublocatie ook alle kanten op kunnen.
Voor begin volgend jaar is er nog een Algemene Leden
Vergadering gepland waarbij o.a. de commissies het één en
ander zullen bespreken met de leden. Voor de varende leden
worden er bijv. weer schaalwedstrijden gepland, 8 stuks waarbij
de beste 5 meetellen.
Verder rest ons te zeggen dat Raimund, na vele, vele jaren in de
schaalcommissie te hebben gezeten (25 jaar!), uit de
schaalcommissie stapt om zowat meer tijd vrij te maken voor
privé, werk en het penningmeesterschap.
Hannes Mulder gaf vorig jaar al aan de vrijgekomen functie wel
te willen invullen, zodat 2018 een overgangsjaar was en
Raimund nog overal bij het één en ander betrokken was.
Raimund, nog bedankt voor de vele jaren (vanaf 1993) inzet voor
de schaalcommissie, en hopelijk blijf je ook in de toekomst een
trouwe vaarder!
De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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Per 1 mei 2018 heeft PIJP-LINES een nieuwe eigenaar gekregen.
Manuel van der Wal, die inmiddels alweer dik 16 jaar werkzaam is bij
PIJP-LINES, heeft per 1 mei de winkel over genomen van Marjolein.
Tevens zijn ze van Pijpenstraat 34 naar Pijpenstraat 30 verhuist. Een
prachtig nieuw onderkomen met een oog voor detail.
Niet alleen voor het modelspoor kun je er goed terecht, maar ook voor
allerhande andere artikelen die wij als truck en botenbouwers ook
regelmatig nodig hebben.

Wat te denken van de diverse kleine boutjes en moertjes, stafmateriaal,
messing en kunststofbuizen en natuurlijk de verf in de verschillende
kleuren.
Werkelijk de moeite waard om er eens rond te neuzen.
MinneR
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Bedankje voor onderstaande firma’s
We willen vooral onze adverteerders en de firma’s, die ons
tegemoet zijn gekomen, door ons te sponsoren, hartelijk danken
hiervoor, zoals:

Uit Oldenzaal voor het brengen van het zand,

Uit Hengelo voor het helpen met het brengen van de
bassinbanden,

Uit Enschede voor de ondersteuning ten aanzien van de
ondergrond voor de vijver,

Uit Hengelo voor het aanleveren van materialen voor onze
huisschilder.
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Openingstijden in 2019
2019 is een overgangsjaar voor ons, daarom hebben we naar aanleiding
van de ALV en in overleg met de leden zijn de openingstijden voor
2019 aangepast.
De nieuwe openingstijden zijn vanaf 1-1-2019 alsvolgt:

Woensdagavond
Donderdagavond
Zaterdagmiddag
Zondagmiddag

Donderdagavond
Zondagmiddag
Zondagavond

Groenhofstraat
van 19:30 tot 22:00 uur (januari tot oktober)
van 19:30 tot 22:00 uur (januari, februari, oktober
t/m december)
van 12:00 tot 16:00 uur (januari t/m december)
van 14:00 tot 16:00 uur (januari, februari, oktober
t/m december)
Tuindorpvijver
van 19:30 tot 22:00 uur (maart t/m september)
van 14:00 tot 16:00 uur (maart & april)
van 19:30 tot 22:00 uur (maart t/m september)

Op deze manier is er het gehele jaar de mogelijkheid om op beide
locaties de hobby te beoefenenen en gasten te kunnen ontvangen.

19

20

21

Evenementen 2018/2019
22 december

Modelbouwmarkt
www.wbevenementen.eu/

Leek

27 december

Hobby & Modelbouw beurs
Staartweg 20, 8321 NB, Urk

Urk

05 januari

Oliebollen rijdag trucks

12 – 13 januari

Emslandmodellbau 2019
plakate.land/Modellbau/

Lingen

24 – 25 februari

Modelbouwshow
www.zeelamdhallen.nl

Goes

12 april

ESH Speedmeeting
Tuindorpvijver

Hengelo

28 april

Truckdag MBVDN
Groenhof locatie

Hengelo

28 april

Vaardag MBVDN
Tuindorpvijver

Hengelo

30 mei

Werkschependag
AMV Zevenkamp

Hoogvliet

22 september

Open Dag MBVDN
Groenhof locatie

Hengelo

29 september

ESH Speedmeeting
Tuindorpvijver

Hengelo
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Kerkavesate
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TUINDORPVIJVER

GROENHOFSTRAAT

Http://www.mbvdn.nl
Https://www.facebook.com/mbvdn
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