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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
40e Jaargang nr. 4/2021

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.

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 …….
Hallo beste mensen,
Met heel veel mensen op vakantie, ben ik toch blij dat alles op de club lekker door loopt. De
vijver blijft schoon, het onkruid wordt regelmatig weggehaald, het gras is gemaaid, en elke
donderdag en zaterdag zitten we met een klein clubje koffie te drinken en lekker wat te rijden
en varen. Geknutseld of gebouwd, word er weinig, maar dat is ook wel eens lekker.
We kregen een paar weken geleden een uitnodiging om een demo te geven op de camping
aan de Keppelerdijk in Enschede.
Uiteindelijk waren we er met 13 leden, veel trucks, graafmachines, terreinwagens, boten.
Zelfs rijelementen. Vele campinggasten en “vaste bewoners”, hebben hun ogen uitgekeken,
velen hebben zelf mogen rijden of varen, en we hadden ruim voldoende aandacht van
iedereen. Bovendien was het droog, zelfs zonnig en zo is de zondag avond van 18.00-21.00
uitstekend gelopen.
Gezellig en ik vind het tof dat iedereen op tijd aanwezig was en dat we met zijn allen gelijk
zijn weggegaan. Een mooi voorbeeld hoe je als club laat zien waar je voor staat. En de
clubkas is hiermee ook weer een stukje gezonder, want we verdienen er ook nog wat mee.
En misschien is het ook wel weer een mooi begin na alle beperkingen. Lekker weer buiten
rijden en varen. Lekker bezig zijn met je hobby, gezellig met elkaar. De rijdag in juli was
ook zo’n mooi moment. Ik hoop dat de mensen weer vaker op de club komen, we moeten
alles weer opstarten, weer wennen aan er op uit gaan, weer wennen om mensen te zien. Over
6 weken willen we immers alweer een rij avond en open dag organiseren (25/26 sept) en dan
wil je toch zeker weten of je bootje nog vaart, of je wagen het nog doet of misschien nog een
kwastje verf op een huisje.
Op onze facebook pagina staan vele foto’s van de laatste evenementen, het geeft een goede
indruk hoe alles er uit zag.
Hopelijk tot binnenkort op de club
Hannes (interim voorzitter)

Copy voor boekje 5 inleveren voor 1 oktober
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DEMO De Twentse Es
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Bouwverslag verlichting Sleper Southampton
Vervolg deel 3

Via de foto’s zal het wel duidelijk worden.

Deze vallen over de 2 slangetjes die in de bodemplaat zitten van de boot.
De veren boven de trechter drukken de deze stevig en sluiten deze mooi af.
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Om dit te maken moet ik de bovenbouw wel op zijn kop zetten, dus heb ik eerst een
standaard gemaakt zodat ik mijn twee handen vrij kan bewegen.

Nu ik mijn handen vrij heb kan ik de bedrading solderen en op de printplaat die ik heb
gemaakt om alles bij mekaar komt.
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Nu nog een schakelpaneel maken om alles aan en uit te zetten,
Wil 2 schakelaars plaatsen met een led die dan brand als de schakelaar in staat.
Voor het varen 1x en 1x voor de rookgenerator.
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Nu hoef ik alleen nog maar een stekker van de bovenbouw in de paneel te drukken en de
schakelaars op varen en rook te zetten zodat de leds gaan branden en dan kan ik gaan varen
en mijn verlichting en de rookmachine gaan gebruiken.
Dit is het einde van mijn verbouwing verslag.

M.v.g.
Klaas Rodenhuis
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Truckcommissie
Hallo allemaal,
Onze eerste rij/vaardag zit erop.
Dit was een geslaagde dag. Dank aan Trea en Marco voor de
organisatie.
Nu proeft dit naar meer. Hier dus nog een aantal data voor de
rij/vaarmiddagen voor de rest van het jaar.
Zaterdagmiddag 24 Juli van 12.00 tot 16.00
zaterdagmiddag 21 Augustus van 12.00 tot 16.00
zaterdagmiddag 25 September van 12.00 opbouwen voor avondRijden / varen en opendag
zaterdag avond 25 September AVOND RIJDEN / VAREN
zondag
26 September OPENDAG vanaf 10.00
zaterdagmiddag 23 Oktober
van 12.00 tot 16.00
zaterdagmiddag 20 November van 12.00 tot 16.00 koude jatten dag
zaterdagmiddag 18 December van 17.00 tot 20.00 verlichte kerstparade voor boten en trucks
We hopen dat het op deze datums weer net zo druk wordt als op de
eerste rij/vaardag.
Natuurlijk kan er op alle clubdagen worden gevaren en gereden.
Dus kom en neem een model mee.
Groeten
Truckcommissie
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Kottenpark ModelbouwClub
Op zondag 12 september 2021 organiseert Kottenpark ModelbouwClub haar
vaardag in de Zwaaikom te Hengelo, Kettingbrugweg 60, 7552 CW Hengelo (Ov).
Van 10 tot 17 uur. Bij deze nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen.
Alle gangbare modellen zijn welkom, alleen raceboten met verbrandingsmotor
worden niet toegelaten.
De bereikbaarheid van het vaarwater is uitstekend. U kunt met de auto tot bijna
aan de waterkant rijden om daar de modellen uit te laden. Op 100m afstand van
het vaarwater kan de auto geparkeerd worden. Er is een kantine vlakbij het water,
van waaruit u uitzicht op het vaargebeuren heeft.
Op zaterdagavond wordt gevaren met verlichting. Een overnachting op de camping
kunt u zelf regelen. Op een aparte standplaats zijn honden toegelaten.
Op https://kottenparkmodelbouwclub.com/actueel/nieuws/vaardag-2019 kunt u
een indruk krijgen van de vaardag 2018
Als u interesse heeft om op 11 en/of 12 september mee te doen dan is het voor ons
prettig als u dat voor 7 september aan ons op geeft. Mocht u op het laatste moment
besluiten om te komen, onaangekondigd bent u ook heel welkom.
Opgave is mogelijk door een bericht aan info@kottenparkmodelbouwclub.com
Per telefoon op nr. +31 074 2420392 of per brief aan Kottenpark ModelbouwClub,
Lyceumlaan 30, 7552 GK, Enschede.
Het lijkt ons fijn om met een groot aantal van u een mooie dag aan het water door
te brengen.
TIJDBLOKKEN
De vaardag is opgedeeld in tijdblokken: blokken RUSTIG en blokken RACEN.
• In het blok RUSTIG kan men alleen varen met boten die niet al te snel zijn en
die niet al teveel onrust veroorzaken.
• In het blok RACEN krijgen de bestuurders van raceboten alle ruimte.
Echter, deelnemers uit de groep RUSTIG kunnen ook op het water zijn als zij
dat willen, waarbij ze alle ruimte geven aan de racers.
RACEN: 10:00 – 10:30 uur
11:30 – 12:00 uur
13:00 – 13:30 uur
14:30 – 15:00 uur
16;00 – 16:30 uur
Namens het bestuur
Ebele Schouwstra
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Nieuwsbrief Landschap commissie
Hallo allemaal,
Hierbij een update van de bouwprojecten die er momenteel gebeuren op onze buiten baan en
vijver.
Te beginnen Twentse Hout Terminal.
We hebben deze een nieuwe in en uitrit gegeven zodat we meer ruimte voor het “hout”
hebben. De uitgang is op twee manieren te nemen op een gewone manier of tussen twee
bergen door of de mountain route voor de chauffeurs met een goede stuurman kunsten en een
groot hart. Het hele project is verlicht, de in als uitgang met lantaarnpalen en de terminal zelf
door 4 grootte lichtmasten.
De overige onderdelen worden nog in de epoxy gezet zodat het buiten kan staan.
In de vijver is de haven er weer ingelegd en aan het uit einde van de vijver is een begin
gemaakt met het bouwen van de containerhaven en de aanlegsteiger voor de ferry. Er al veel
grond verzet en de contouren van deze haven worden al zichtbaar. Ideeën staan op papier een
groot project, maar het wordt mooi.
De achterhoekers met hun grondverzet. De kerels zijn druk met het uitvlakken en inrichten
van hun bedrijf dat op de plek komt waar het oude tuinhuisje stond. Er is thuis al veel werk
verricht. Ze hebben al een trommelzeef gebouwd en een aantal gebouwen. De in en uitgang
zijn al bepaald. De kabels voor de verlichting en voor de aandrijving liggen al in de grond.
Extra shovels zijn zelfs al aangeschaft.
Het zwaar transport van de heren Gerard en Gerwin. Deze heren zijn bezig om naast het
grondverzet hun bedrijf op te bouwen. Ook deze 2 kerels zijn achter de schermen druk met
plannen en bouwen.
Een weegschaal voor alle transport komt ook te liggen bij deze twee projecten.
Om deze projecten van stroom te voorzien komt er een kabel onder het asfalt door met een
centrale aansluiting met daar over een gebouw. Ook hier wordt op dit moment aan gewerkt.
De crawlerbaan wordt opgeknapt zodat hier ook weer gebruik van gemaakt kan worden. Ook
hier nemen weer twee heren het initiatief. Top
Het tankstation staat in de steigers en wordt opnieuw geschilderd. En er wordt een restaurant
bij de parkeerplaats gebouwd.
Groot onderhoud en inrichting van ons distributiecentrum staat ook nog opstapel.
Zo, dit is een hele lijst van projecten en activiteiten die op dit moment plaats vinden. Zelfs in
deze corona tijd.
Iedereen succes met het bouwen
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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 2021

12 september
Werkschependag 2021
Communicatieweg 4C Club
1967 PR Heemskerk

Kottenpark ModelbouwClub
12 september
Open dag
Zwaaikom, Hengelo
10:00 – 17:00 uur

25 september
Avond rijden en varen

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

24

GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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