CLUBBLAD
VAN

GROENHOFSTRAAT 36A
HENGELO (ov)
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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
38e Jaargang nr. 4/2019

De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats op het terrein aan de Groenhofstraat 36A
in Hengelo (o). Het vaarwater en de truckbaan van de M.B.V.D.N.
bevindt zich op hier op het terrein.
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
P. Agterbosch

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

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER MAIL OF OP CLUBDAGEN ! ! !
Contactdagen: Donderdags van 19.30 tot 22.00 uur,
Zaterdags van 12.00 tot 16.00 uur.
1e zondag v/d maand van 19:30 tot 22:00 uur.
(April t/m September)
Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 40,00 en minimumleeftijd is 12 jaar.
Senioren € 80,00 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 MODELTRUCKS.
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,
Dit keer eens geen inleiding van de voorzitter, de beste man is
met zijn gezin op vakantie.
Wel zijn er natuurlijk wel enkele mededelingen te doen.
Zoals jullie in dit boekje wel zien, hebben we meer advertenties
dan dat er copy instaat.
Dus leden van onze vereniging, laat je ook eens wat van je horen
wat betreft de modelbouwdingen waarmee je bezig bent.
Een klein stukje copy, eventueel met een foto erbij is altijd
welkom en geeft het clubblad een betere uitstraling dan gevuld
met alleen maar advertenties.
Ook staan er nog enkele uitnodigingen open om naar toe te
gaan.
Op zaterdag 7 september geven onze modelbouwvrienden in
Almelo een OPEN DAG, lekker dichtbij, dus heb je zin, ga dan
mee er naartoe.
Op zondag 15 september hebben we zelfs een thuiswedstrijd.
Dan organiseert de modelclub Kottenpark haar jaarlijkse OPEN
DAG op de camping De Zwaaikom in Hengelo. Altijd gezellig en
leuk om daarbij te zijn.
Het bestuur

Copy voor clubboekje 5/2019 inleveren voor: 1 oktober
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DEMO BINNENSTAD HENGELO
Ook dit jaar werden we uitgenodigd door de Stichting
Promotie binnenstad Hengelo om weer een demo te
geven.
De datium was dit keer op 30 Juni.
Dan is het hartje zomer en dat hebben we geweten.
Maar goed, toen we er aankwamen werd ons al gauw
duidelijk dat we nog nodig aan het werk moesten om de
stand in orde te krijgen. Zo was er nog geen afzetting
aanwezig en ook het beloofde zand was er niet.
Na een telefoontje kwam op een gegeven ogenblik toch
de wagen met de afzettingen langs.
Gelukkig genoeg om een grote ruimte af te zetten.
Voor het zand hebben enkele leden nog onze
aanhanger moeten laden met zand wat op totaal
andere plaats lag.
Toen die bult op onze plek lag konden in idergeval de
kranen en schuivers zich uitleven hierop.
Maar de afspraak zou zijn voor de Intertoys, alleen
hadden ze vergeten erbij te vertellen dat ze de overkant
van de straat bedoelden.
En daar was geen schaduw, dus in allereil heeft Rob
nog wat parasols van de vereniging opgehaald, zodat
we in iedergeval een beetje in de schaduw konden
zitten. Stoelen hadden we al meegenomen.
Niet iedereen had die dag zin om met de auto te
komen, zodat er wat ongebruikelijke vervoersmethoden
werden gebruikt.
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Fietstassen vol met trucks en opleggers. Crawlers
achterop een snorscooter.
Dan de dag zelf, genoeg deelnemers en genoeg rijdend
materiaal om aan de bezoekers te laten zien.
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Al met al een warme, zeg maar snikhete dag, maar een
zeer geslaagde dag.
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Voedingskast
Om de veiligheid te kunnen waarborgen op het eiland,
is er een huisje gepland waarin de voeding van 220V
en 12V in is ondergebracht.
We hebben een ontwerp van een bestaand huisje zo
goed als mogelijk overgezet naar de maat van de
Trucks, ongeveer 1:14.
Het prototype is nu zover gereed, nu nog uitvoeren in
weerbestendig materiaal.
We hebben nog wat Trespa platen liggen van 6mm,
daar gaan we het van maken.
Mag niet veel kosten, maar moet wel voldoen aan de
eis om waterdicht te zijn.

En zo gaan we steeds meer onze nieuwe locatie
aankleden. Gestaag werken we door.
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Nieuwe Leden
Wederom kunnen weer een nieuw lid verwelkomen binnen de
vereniging.
Bert Jager
Uithuizermeeden
Cor Bakker
Haaksbergen
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In de Vaarvijver
Om het varen in de vijver aantrekkelijk te maken zijn we al
begonnen om onze grote haven, welke we met de open dagen
gebruikten, om te bouwen naar een kleiner formaat. Dan kan hij
in de huidige vaarvijver een vaste plaats krijgen en kan hij er
tijdens het vaarseizoen op zijn plaats blijven liggen. Ook zal er
nog een kleiner aanlegsteiger komen voor de wat grotere boten
binnen de vereniging.

De haven is opgetuigd met rode en groene lichtboei op de
havenhoofden.
En voor de goede bewijzering op het water moeten er natuurlijk
ook boeien in het vaarbassin.
Gevaarlijker plekken moeten ook gemarkeerd worden.
Zoals de plaats van de waterpomp, een omhoogstekend pijpje
voor de stroomtoevoer van de pomp.
Daar willen we niet tegenaan varen en averij oplopen.
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Norbert heeft een mooie gevarenboei gemaakt voor bij de pomp.

De schaalvaarders zijn bezig met het maken van de rode en
groene markeringsboeien.

Obstakels erin, zodat het een leuk vaargeheel wordt met
diversen elementen.
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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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Openingstijden in 2019
Naar aanleiding van het naar voren halen van de ondergrond in de
vaarvijver zijn we nu al geheel van de Tuindrpvijver overgegaan naar
de Groenhofstraat.
Met utgezondering van de ESH speedmeeting van 14 april en 29
september is het gebeuren op de Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat
zijn vanaf 1-1-2019 alsvolgt:
Donderdagavond
van 19:30 tot 22:00 uur
Zaterdagmiddag
van 12:00 tot 16:00 uur
e
1 zondag v/d maand van 19:30 tot 21:30 uur (April t/m September)
Op deze manier is er het gehele jaar de mogelijkheid om de hobby te
beoefenenen en gasten te kunnen ontvangen.
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Evenementen 2019
07 september

Open Dag MBA
Visvijver

Almelo

15 september

Open Dag Kottenpark
Zwaaikom

Hengelo

22 september

OPEN DAG MBVDN
Groenhofstraat

Hengelo

29 september

ESH Speedmeeting
Tuindorpvijver

Hengelo
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GROENHOFSTRAAT

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