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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO (ov)
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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
40e Jaargang nr. 3/2021

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. H. Mulder (Interim)
Secretariaat:
Mevr. M. Oolbekkink-Gabris
Penningmeester: Mevr. T. Brouwer
Bestuursleden: Hr. N. Kok

Tel. 06-12437382
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.
Demonstraties:

GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO (o)
E-mail naar: postmaster@mbvdn.nl

De vereniging verzorgt demonstraties met MODELBOTEN en
MODELTRUCKS.
Voor meer informatie: Schriftelijk via bovengenoemd adres.
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De Voorzitter Preekt …….
Beste mensen,
We zijn vanaf donderdag 20 mei 2021 weer opengegaan van 19.30 uur tot 22.00
uur.
Ook zaterdags is de vereniging open van 12:00 tot 16:00 uur.
We moeten wel met een registratieformulier werken.
Echter als je corona gerelateerde klachten hebt word je geacht weg te blijven.
Koffie/frisdrank drinken we zoveel mogelijk buiten en roken doen we ook buiten. We
gaan onder het afdak ruimte maken om te zitten.
Na een lange periode van verboden, regels, beperkingen en zeker angst, gaat het
mooie weer en de voortvarende vaccinaties ervoor zorgen dat we weer bij elkaar
kunnen komen.
Dat opstarten zal niet makkelijk zijn, we zijn het ontwend, we twijfelen, sommigen
zijn nog bang. Ik kan alleen maar iedereen uitnodigen om weer eens te komen.
Al kom je even kijken, alles ligt er weer netjes bij. Er moet wel wat gebeuren, maar
het is weinig, het is soms een kwartiertje helpen als je daar zin in hebt, maar er is
alle tijd om te varen en rijden.
En nog een “moeilijke” bericht… ik ben helaas een maand op vakantie, van 6 juni tot
5 juli, maar mijn telefoon staat altijd aan, en op afstand (Ameland) is alles te
bespreken, ik lees elke dag mijn mail……
Ik hoop dus dat jullie met veel MBVDN-leden een gezellige dag krijgen op 3 juli
van 15.00-22.00, inclusief gehaktballen….
Geef je op bij Marco en Trea, we moeten wel weten op hoeveel mensen van de
club we kunnen rekenen.
Help mee, sleep iedereen mee, en zorg dat onze club weer gaat leven, vol
gezelligheid.
Hannes, jullie tijdelijk voorzitter (tot de eerste vergadering).

Copy voor boekje 4 inleveren voor 1 Augustus
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Schaalnieuws
We zijn weer een paar maanden verder in het jaar, en door het vaccineren merken we keer op
keer dat er steeds meer dingen mogen. Het aantal besmettingen daalt gelukkig in rap tempo,
beetje bij beetje komt er licht aan het eind van de tunnel.
Een aantal dingen zullen opnieuw bekeken moeten worden, hoe staat het er ook alweer mee en
wat zit er in de planning wat redelijkerwijs nog uitgevoerd kan en mag worden. Dit jaar wedstrijden
plannen lijkt niet zoveel zin te hebben, mocht de vereniging nog t/m juni dicht zitten en dat
scenario is zeker niet ondenkbaar. Een rondje langs andere (vaar)verenigingen leert ons dat ook
daar alles nog op hun gat ligt, ze zijn nog altijd gesloten en hebben ook geen idee wanneer ze
weer wat kunnen en mogen doen. Datums van evenementen, voor zover al bekend, zijn dan ook
zwaar onder voorbehoud. Het is alleen nog maar de vraag of deze ook daadwerkelijk door kunnen
gaan. Het blijft moeilijk te voorspellen wanneer er weer evenementen door grote groepen mensen
bezocht mogen worden. De Modelbouwshow in Goes is al verplaatst naar 10 en 11 juli en zelfs
verplaatst naar Rosmalen. Zelfs InterModellBau in Dortmund, welke verplaatst is naar november,
is nog geen zekerheid dat het doorgaat. De Open Dag MVT in Enschede welke gepland was op
zaterdag 5 juni, is afgelast. De Werkschependag 2021 bij SMC IJmond is verplaatst naar 12
september.
Dan wordt 2021 (weer) een soort van overbruggingsjaar, en in 2022 wordt er dan hopelijk weer
gestreden om het clubkampioenschap. Belangrijkste is dat eerst dat virus zodanig ingedamd
wordt, opdat we weer veilig verder door het leven kunnen gaan. De afgelopen weken hebben ook
weer duidelijk aangetoond dat het leven niet allemaal vanzelfsprekend is met werk en vooral
gezondheid. Deze pandemie gaat nog wel even door. Het is niet zo dat we van corona af zijn als
we gevaccineerd zijn. Ook zal de maatschappij niet meteen teruggaan naar het oude normaal.
Maar het lijkt erop dat we het ergste hebben gehad, en dat we zo langzamerhand weer voorzichtig
het één en ander kunnen oppakken.
Intussen zijn er ook enkele leden met nieuwe of oude projecten bezig dat via allerlei kanalen wordt
vernomen, dus we zullen t.z.t. zeker nieuwe of aangepaste modellen gaan zien, zowel aan en op
het water als op de weg.

De schaalcommissie MBV De Nijverheid
5

`
6

7

Bouwverslag verlichting Sleper Southampton
Vervolg deel 2

Het maken van mijn verlichting printplaat heb ik als test print gemaakt en deze ziet er zo uit.

Nu moet ik deze plaatsen in mijn bovenbouw en de draden die er daarbij heen komen op
aansluiten. Zal ook de bedradingsfoto bij plaatsen.
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Waar ik in het vorige boekje mee afsluit, wil ik je nu meenemen in mijn verrassing die
ik ook in mijn sleper wil inbouwen en dit is een rook generator.
Weet nog niet wat ik tegenkom, maar zou mooi zijn om dit ook uit te voeren over 2
schoorstenen die mijn sleper heeft om daar rook uit te laten komen.
Kwam op YouTube een filmpje tegen hoe je een rookgenerator kunt bouwen en die mij
wel aanstond om te maken. Dit is de link
https://www.youtube.com/watch?v=qjUQ5pYEyRM&ab channel=HarryHirschRC
Heb materiaal bij mekaar gezocht en enkele dingen besteld.
En zo zit die van mij uit toen die klaar is.

Heb mijn binnenwerk in de romp wat moeten aanpassen zodat ik dit potje als
rook-generator kan plaatsen.
Het rookgenerator potje zit onderdeks en de rook moet via de bovenbouw de
schoorstenen in, en dan zo de rook na buiten laten komen.
Maar de bovenbouw moet er wel van af kunnen zonder telkens de slangen af moeten
halen, maar hoe ga ik dit doen.
Dit heeft veel denkwerk gekost maar het is mij geluk om dit wel te kunnen maken.
Maar dit laat ik je zien in deel 3

M.v.g.
Klaas Rodenhuis
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OPENDAG 2020
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BOUWPROJECTEN van leden

Jurgen Hilderink

René Torrenga
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Marco Brouwer

Hans Roelink
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Mededelingen van het bestuur:
Om discussies te voorkomen over wat voor plannen er zijn, gaan we in de nieuwsbrief regelmatig
vertellen wat er voor plannen en besluiten zijn
Iedereen kan reageren (goed idee, nee nooit doen want…, oeps kan ik helpen…), en laat van je
horen, daar worden we beter van.
En dus het huidige besluiten/voornemen lijstje….
1. Lieuwe en Jeroen zijn bezig om aan het korte uiteinde van de vijver een aanleg te maken
voor containerschepen en de pont, met een leuke op en afrit voor vrachtwagens en auto’s.
Hulp is altijd welkom, zij hebben de plannen.
2. De “achterhoekers” zijn bezig met hun zand-werken, sjofels, reinigingstrommel e.d.
Wim heeft al de vloer uitgevlakt, we kijken uit naar het uiteindelijke resultaat
3. We hebben waarschijnlijk de mogelijkheid om flink wat geld te verdienen aan de
doorverkoop van een agrarisch apparaat. Dat zal nog duidelijker worden, waarschijnlijk pas
over een paar maand, maar sta niet raar te kijken als er rechts naast het clubhuis een
object onder een zeil staat, in augustus of zo. Een wel overwogen besluit over veel geld…
4. Er ligt weer een haventje in de vijver. Alleen maar tijdelijk om in juli een haven te hebben,
niet meer en niet minder. Wat we uiteindelijk blijvend gaan bouwen is nog geheel open.

5. Jurgen en Marcel gaan proberen de crawlerbaan op te knappen, hulp kunnen ze goed
gebruiken (al is het maar voor een half uurtje), we zoek nog veel bodem bedekkende
vetplantjes.
6. Het schuurtje met de grote gele deur is verrot. Dat kan nog wel even staan, maar er moet
iets anders komen. Er is nu een voorstel om het daar helemaal weg te halen zodat de
crawlerbaan meer in het zicht komt en misschien wel combinatie met een truckelement.
Wel moet er een oplossing komen voor de 12V trafo die daarbinnen staat.
Dan zou er een nieuwe schuur moeten komen achter op het terrein. Ik hoor graag ieders
mening, dus laat je horen er is niets besloten.
7. Er is een idee om direct achter de werkplaats, buiten, een tafel neer te zetten om te vlamsolderen. Binnen is dat te gevaarlijk. Een afdakje is wenselijk, er moet hier materiaal voor
verzameld/gezocht worden, de plannen zijn zeker nog niet rond. Wat vinden jullie ervan?
8. Er is een wens om toch een leden vergadering te hebben, ik denk dat in juli dit misschien
mogelijk is, bv buiten. Zodra het kan, gaan we dat doen!!
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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 2021
De openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat zijn vanaf 1-1-2021 alsvolgt:
Donderdagavond
Zaterdagmiddag

van 19:30 tot 22:00 uur
van 12:00 tot 16:00 uur

Coronamaatregelen:
We moeten wel met een registratieformulier werken.
Echter als je corona gerelateerde klachten hebt word je geacht weg te blijven.
Koffie/frisdrank drinken we zoveel mogelijk buiten en roken doen we ook buiten. We gaan onder het
afdak ruimte maken om te zitten.
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

3 juli

Deelname alleen voor leden,
Zaterdag 3 juli 2021 hebben we van 15.00 uur tot 22.00 uur middag/avond rijden en varen.
Groenhofstraat 36A
7553 EW Hengelo

10 en 11 juli in het Autotron.
10:00 – 18:00 uur
Graafsebaan 133
5248 NL Rosmalen

12 september
Werkschependag 2021
Communicatieweg 4C Club
1967 PR Heemskerk

25 september
Avond rijden en varen
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26 september
OPEN DAG MBVDN
Open van 10.00 tot 16.00 uur.
TOEGANG GRATIS
Groenhofstraat 36A
7553 EW Hengelo

INTERMODELLBAU 2021: 17 - 20 November 2021
Dortmund, Westfalehalle

Spoornulweekeinde 2021
Zaterdag 20 en zondag 21 november 2021, 10:00-17:00 uur
Twents Carmelcollege
Potskampstraat 2
7573 CC Oldenzaal
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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