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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
39e Jaargang nr. 5/2020

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:
Hr. R. Staal
Secretariaat:
Mevr. M. Oolbekkink-Gabris
Penningmeester: Mevr. T. Brouwer
Bestuursleden: Hr. N. Kok

Tel. 074-2436099
Tel. 06-10679297
Tel. 06-42495494

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER E-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”,
Groenhofstraat 36A,
7553 EW 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.

GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW 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,
Ondanks dat we niet veel reclame voor de rijavond en de open dag en het 40-jarig bestaan
van de vereniging hadden gemaakt I.v.m. de Covid-19 regels mogen wij best trots zijn op de
deelname van vele vaarder en rijders.
De weersverwachtingen waren zeer goed en we hebben er met zijn allen een mooi weekend
van kunnen maken en de bezoekende deelnemers van de vrije truckers vonden dat wij in 3
jaar een hele mooie buiten baan hebben gemaakt.
Op de open dag zijn er ook foto’s gemaakt voor het Hengeloos weekblad en de dinsdag na de
open dag stond er een halve pagina in het Hengelose weekblad. Ondertussen zijn er ook film
opnamen gemaakt door radio en tv Hengelo dus we mogen niet klagen over publiciteit.
nu de herfst in aantocht is en het al gouw donker wordt en tempratuur daalt gaan we met zijn
allen weer hobby’s oppakken binnenshuis of in verenigingsverband, dus ben benieuwd naar
de bouw projecten. Dus als je een stukje voor het clubblad wild schrijven dan is het clubblad
ook weer gevuld.
De bouwcommissie ook al druk met het uitwerken van de bouwprojecten die zijn ingediend
door de leden en voor volgend jaar op stapel staan.
Oud ijzer verzamelen, zoals we dat in het verleden deden, daar is nu een streep doorgezet.
Op de vereniging wordt geen oud ijzer meer verzameld.
Zoals jullie uit het nieuws op radio en tv kunnen vernemen loopt de besmetting graad weer
op.
Ook wij als club leden kruipen weer bij elkaar in het clubhuis (IK MAAK MIJ DAAR OOK
SCHULDIG AAN), dus houdt daar de komende tijd rekening mee.
Zolang het mooi weer is en we kunnen buiten zitten al dan niet in de schaduw laten we daar
dan gebruik van maken.
Tot slot
Veel bouwplezier deze herfst en winter.
M.v.g.
Rob staal

Copy voor boekje 6 inleveren voor 1 december
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TRUCKERSNIEUWS
De datums voor de activiteiten voor de 2e helft van dit jaar zijn er.
Zaterdag 10 okt.
Truckwedstrijd
13.00 tot 16.00
Zaterdag 24 okt.
Rij-Vaardag
13.00 tot 16.00
Zaterdag 21 nov.
Kouwe jatten dag 13.00 tot 16.00
Zaterdag 19 dec.
Verlichte kerst
17.00 tot 20.00
parade
Ik zou zeggen noteer de datum en hoe meer deelnemers hoe gezelliger.
De truck-commissie,
Marco en Erik
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SCHAALNIEUWS
Er is al bijna weer een jaar voorbij, en we zitten nu in de herfst. We hadden een warm jaar met
ook weer de nodige problemen.
Terugkijkend, is er dit jaar ook weer het één en ander gebeurd.
Niet zoals we zouden willen, want de corona virus zorgt nog altijd voor problemen in de
samenleving, en we zijn er nog lang niet van af. Daardoor konden we een aantal dingen niet doen.
De vereniging was in de periode maart-mei zo’n 2,5 maand dicht. Daarna zijn we weer voorzichtig
opengegaan, en waren er nog 2 Open Dagen voor vaarders en rijders. En blijkbaar net op tijd,
want de maatregelen werden eind september alweer opgeschroefd. We zitten nog steeds in een
onzekere tijd.
We zien het ook op de vereniging, er komen minder leden dan anders.
Dit jaar is de haven aangepast, die was wat te groot en is iets kleiner gemaakt. Tevens is de
haven iets verlegd zodat deze nu rechts vooraan in de hoek ligt.
De verder afwerking van het bassin moet nog gebeuren met houten beplanking over de betonnen
rand, daarvoor zoekt de vereniging naar goed en geschikt hout. Als dat door de leden er t.z.t.
goed en vakkundig aan wordt gemaakt hebben we daar als vereniging ook nog vele jaren plezier
van. Het waterpeil heeft ons vorig jaar doen schrikken, hoever dat kan dalen bij langdurig droog en
warm weer. Dit jaar is het wat vaker aangevuld vanuit de beek. Maar ook de nodige stevige
regenbuien hebben het waterpeil iets doen stijgen, en dat is altijd welkom. De overloop doet goed
zijn werk, mocht dat nodig zijn.
Het water wordt trouwens gefilterd door het grote ‘filterhuis’ op het eiland, dit dient echter wel
regelmatig schoon gemaakt te worden. De blauwe filtermatten en matjes kunnen makkelijk eruit
gehaald worden en even in een emmer water (uit vijver) worden schoongespoeld. Eenieder kan dit
doen, er hangt tevens een lijst aan het whiteboard waarop degene die het schoon heeft gemaakt
even zijn naam erbij kan zetten, zodat we zien dat het wekelijks gebeurt. Daarmee blijven de filters
het goed doen en houden we het water schoon.
Nu we richting winter gaan en het ’s avonds al om 19 uur donker is, zal het schoon maken van de
filters op de zaterdagmiddag gebeuren.
Door de corona zijn er dit jaar geen wedstrijden geweest voor de schaalvaarders, dat had niet echt
zin. Voor volgend jaar proberen we het wel weer op te starten. De nieuwe boeien zijn dit jaar het
water in gegaan en een aantal vaarders hebben dan ook het parcours proberen te varen. De
nodige pijnpunten kunnen we dan nog even oplossen. De boeien zijn voorzien van een rode of
groene kleur (met grondlaag) maar toch kunnen we nu al constateren dat de algen flink hun werk
doen en dit de verflaag op de boei aanvreet. Bij het verder voorzichtig schoon maken gaat de
verflaag eraf…. Mogelijkheid is om de boeien met rood en groen krimpkous te voorzien, dat is
makkelijk te vervangen. Bij Ali Express kost het zeer weinig. Elk jaar de boeien nieuw in kleur
spuiten, inclusief grondlaag en lak, wordt namelijk veel te duur. Ook niet alle ledjes doen het goed,
waarschijnlijk omdat de meeste boeien niet de volle zonlicht krijgen qua ligging en daardoor niet
goed genoeg opgeladen worden. Wellicht kunnen we daar accu-technisch wat aan doen. Tja, zo
leer je elk jaar wel weer wat nieuws op deze locatie.
De open dag op 20 september is ook goed verlopen, we hadden prachtig weer en dat heeft ook
weer wat ideeën en enthousiasme opgeleverd. Het ponton bleek lek te zijn (het deel met de
beweegbare op- en afrit) dus dat moet even ingeharst worden. De buitenkant is al zo goed
mogelijk bijgewerkt, maar waar het lek echt zit?
De Open Dag was een goed moment om de club te promoten voor zowel de rijders als de
vaarders! Er heeft ook een stukje in Hengelo’s Weekblad gestaan! Het heeft ook weer wat nieuwe
leden opgeleverd, en dat is alleen maar goed. Want er gaan ook weer leden af, ook dat gebeurt,
helaas…
Voor volgend jaar de Werkschependag bij SMG IJmond in Heemskerk (40 jarig bestaan), want de
geplande van dit jaar kon niet doorgaan bij ’T Anker in Nieuwegein. Deze is nu 2 jaar verschoven
naar 2022.
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Maar uiteraard houden we zelf ook Vaardagen cq Open Dagen, als de corona het toe laat.
Het weer wordt nu slechter, het buitengebeuren wordt zo langzamerhand afgerond, de maanden
van opruimen van bladeren, takken, eikels, kastanjes, etc. komen er weer aan.
Na de Vaar- en rijdag op 24 oktober wordt de vijver zo langzamerhand ‘winterklaar’ gemaakt
(haven eruit, boeien eruit, waterpeil laten zakken, etc), wellicht is er in november of december nog
een afsluiting van het seizoen.
Maar het is 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, en bij de dat is
verrassend maar ook zeker goed om te horen, want dat is alleen maar positief.
Zo zijn er ook al varende leden die iets te rijden hebben, zodat ze daar aan de nieuwe clublocatie
ook alle kanten op kunnen. Op de afstofavond van 1 oktober zijn ook al een aantal schepen
gesignaleerd!
De schaalcommissie MBV De Nijverheid
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OPENDAG 2020

Hannes Mulder, van modelbouwvereniging de Nijverheid, met zijn Pakjesboot 12 op de nieuwe locatie aan de Groenhofstraat. (Foto
Timo Oving)

Madurodam van Hengelo blijft groeien
De oude verkeerstuin De Breemars aan de Groenhofstraat is sinds vorig jaar de nieuwe
thuishaven van modelbouwvereniging De Nijverheid. De verhuizing was een goede stap,
want de vereniging blijft maar groeien.
‘’Van harte welkom op dé speelplaats voor volwassenen in Hengelo’’, zegt Hannes Mulder
deze zondag op de open dag van zijn modelbouwvereniging De Nijverheid. Naast hem, op
afstand, staat voorzitter Rob Staal. Hij staat achter een bar met desinfectiepompjes en
registratielijsten. Mulder: ‘’We hebben een hoop moeten regelen, maar gelukkig is het mooi
weer. Dan is het toch een stuk makkelijker om afstand te houden, het terrein is hier groot
genoeg.’’
Pakjesboot 12

Mulder is een van de commissieleden. Hij is blij dat de open dag zo goed bezocht wordt.
Vooral Hengeloërs van middelbare leeftijd vermaken zich deze zondag op het terrein aan de
Groenhofstraat. Ze besturen hun modeltrucks en bootjes. Hoewel het mini-Madurodam nog
niet helemaal klaar is, begint het al op een echte miniatuurstad te lijken. Een molen, een
tankstation, een wasstraat, een bierbrouwerij, een haven, een crawlerbaan, verkeerslichten en
lantaarnpalen. Het is een paradijs voor iedere modelbouwer. Mulder haalt ook een bootje
tevoorschijn: Pakjesboot 12. ‘’Die heb ik zelf gemaakt. Ik heb er een jaar over gedaan.
Hoeveel het gekost heeft? Zo’n vijftig euro, echt niet veel meer. Het is een aardig goedkope
hobby, ons lidmaatschap is ook maar 80 euro per jaar. Daarvoor kun je je hier twee keer per
week, op de donderdagavond en zaterdagmiddag, vermaken.’’ Hij zet zijn pakjesboot in het
water, waar deze zondag meer bootjes varen. De vijver is door de leden zelfgebouwd.
Opvallend is dat de miniatuurstad heel ‘groen’ is. Langs de wegen staan veel kleine bomen.
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‘’We hebben een hovenier in onze club zitten, hij heeft daarvoor gezorgd. Twee jaar geleden
was alles nog nep, dit is mooier.’’
Eigen plekje

Niet alleen leden weten de weg naar het terrein te vinden. Zelfs modelbouwers uit Sneek zijn
er deze zondag. Ze hebben overnacht in een caravan, naast het terrein. Er moest een hoop
gebeuren, maar een jaar later zit De Nijverheid op zijn plek. ‘’Hier hebben we onze leden
meer te bieden. Je kunt hier je auto of bootje pakken en meteen bezig. Dat kon bij onze oude
locatie, het Tuindorpbad, niet. We hadden alles in garageboxen opgeslagen en moesten eerst
alles opzetten. Nu ligt onze vijver er vast in. Het zorgt ervoor dat we hier echt ons eigen
plekje hebben.’’
Toch heeft ook zijn vereniging last gehad van corona. ‘’Heel veel ouderen zijn weggebleven.
Onze vereniging is een uitlaatklep voor die mensen. Daarom is deze open dag ook een
opsteker voor iedereen.’’ Voorzitter Rob Staal meldt dat er zojuist een aantal nieuwe leden
zich heeft ingeschreven. ‘’Heel fijn! Het ledenaantal ligt nu tussen de 60 en 70.’’
(door Timo Oving)
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LEDENMUTATIES
Er zijn weer nieuwe leden te verwelkomen binnen de vereniging.
Wim te Velthuis - Geesteren Gld
Arno Mulder - Arnhem
Manuel Lentjes – Wanroij
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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 2020
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 19 april en 27 september is het gebeuren op de
Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat zijn vanaf 1-1-2020 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 2020
In verband met het Corona virus zijn dit de evenementen die voor de rest van het jaar
in de planning staan.

Zaterdag 10 okt.

Truckwedstrijd

13.00 tot 16.00

Zaterdag 24 okt.

Rij-Vaardag

13.00 tot 16.00

Zaterdag 21 nov.

Kouwe jatten dag 13.00 tot 16.00

Zaterdag 19 dec.

Verlichte kerst
parade
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17.00 tot 20.00
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

https://www.mbvdn.nl
https://www.facebook.com/mbvdn

21

