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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO (ov)
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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
40e Jaargang nr. 5/2021

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 …….
Beste mensen,
We hebben een echt schitterende open dag gehad. Mooi weer, een droge warme nacht
ervoor, zodat ook het avondrijden en varen top was. Er is een leuke omzet gedraaid, dus het
ging alleen maar goed, alle gasten zijn lang gebleven, het was weer gezellig als vanouds......
maar toch heb ik nog één puntje. De 10 mensen die hebben helpen opbouwen en de (
gedeeltelijk andere) tien mensen die hebben helpen opruimen, hebben een fantastisch werk
geleverd. Het was fijn samenwerken, er is geen kwaad woord gevallen, iedereen hielp lekker
mee....maar toch heb ik vele mensen gemist. Mensen die best even hadden kunnen helpen, je
bent immers een clublid en dat geeft ook een stukje verantwoordelijkheid. Het bestuur wil
liever niet een lijst met verplichte indeling, we hopen dat mensen dit uit zichzelf doen, omdat
het een band geeft, omdat het gezellig is. En het is 1 a 2 keer per jaar. Ik hoop echt dat een
volgende open dag ( rijden, varen of beide) ik meer gezichten zie, ook al ben ik heel blij met
die roep die het wel als vanzelfsprekend vind.
Doe mee.
Zo zijn er ook nog mensen die geen zin hebben in het onderhoud van het terrein, ik kom toch
voor mijn hobby, niet voor tuinieren, of plee's boenen......Maar als je op een middag 15
minuten mee helpt en de rest aan je mooie auto of boot besteed, dan ben ik heel tevreden,
Vele handen maken licht werk. We mogen weer, wees blij en help ons als groep met een
klein stukje bijdrage. Dan hebben we weer een gezellige club waar we alles met elkaar delen.
En dan nog één punt. Een echte fysieke ALV zit er nog niet in. We doen het schriftelijk,
jullie krijgen, of hebben het net gekregen, maar lees het aandachtig en laat van je horen.
Vertel je mening, stuur een mail aan postmaster@mbvdn.nl en we pakken het op, of vertel
het aan mij, maar blijf er niet mee lopen, deel het.
Groet Hannes
Het één na laatste Clubblaadje
Minne heeft al jaren het papieren clubblad verzorgd, en de laatste paar jaar deed hij dit met
een elektronische vorm. Helaas is het verkrijgen van interessante kopij erg lastig. We vinden
het ontzettend fijn dat hij het zo lang heeft gedaan en dat, ondanks de geringe kopij, hij het
zo lang heeft volgehouden. Na onderling overleg hebben we samen besloten te stoppen met
het clubboekje. Echter… er komt wel iets voor in de plaats. We willen bijvoorbeeld
bouwverslagen of verslagen van activiteiten, uitgebreid op zowel de website, als de
Facebookpagina zetten en straks ook op Instagram. Op deze drie plekken zijn de verhalen
direct zichtbaar en niet via via in het boekje.
Dus bij deze een grote dank, we stoppen niet, maar gaan op een andere manier verder

Copy voor boekje 6 inleveren voor 1 december
3

4

RABO CLUB SUPPORT

Hallo allen,
Zoals elk jaar doen we weer mee aan het Rabo Club Support.
Ons doel voor dit jaar:
We merken best wel dat de modelbouwvereniging onder de jongeren steeds minder wordt.
Wij willen graag de jongeren enthousiast maken om ook iets te bouwen of met een model te
komen varen en/of rijden. Op deze manier hopen we dat de modelbouw niet helemaal
verloren gaat.
Vanaf nu kunnen jullie (voor de leden die bij de Rabobank zitten) ook je stem uit brengen
voor onze vereniging.
Via onderstaande link kun je stemmen. De link even kopiëren en plakken in je webbrowser.

https://www.rabo-clubsupport.nl/centraal-twente/stemmen
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OPEN DAG 2021
Nacht/-rijden en varen op zaterdag 25 september.
Na het opbouwen van ons terrein, in de middag, heeft een grote groep mensen nog heerlijk
gevaren en gereden in het donker.
Onder het genot van een warme avond, worst en blokjes kaas, werd er heerlijk warmgedraaid
voor de open dag die de volgende dag zou volgen.
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Open dag 26 september 2021
Na alle beperkingen, konden we weer heerlijk met elkaar varen en rijden.
Mede dankzij de vele gastrijders en vaarders, en natuurlijk het schitterende weer, hebben we
genoten van de gezelligheid, het wederzien en de schitterende modellen.
Nu waren alle vaste onderdelen op ons terrein mooi zichtbaar, en we konden ape-trots zijn op
de positieve reacties.
Van 10 tot even voor vieren werd er druk gereden en gevaren.
Dat de meeste rijders en vaarders tot het einde bleven, gaf wel aan dat we dit het afgelopen
jaar wel gemist hebben.
Vanaf 16.00-16.45 hebben zo'n 10 leden alles weer helemaal opgeruimd.
De weergoden wilden laten zien dat ze het goed met ons voor hadden.... om 16.50 barstte de
hemel open en werden alle voetstappen weggespoeld. Een schitterende topdag !
Er zijn nog vele foto's, die volgend vast, maar hier een eerste indruk
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Als je dit zo ziet, ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend blij ben met de opendag op
25/26 september.
Zaterdags, het opbouwen, het nachtrijden, heerlijk! Ik had gehoopt op iets meer mensen in de
middag, maar we hebben het gered, om vier uur ’s middags stond alles.
Het avondrijden was bere tof, er waren ook 8 mensen van buitenaf, misschien moeten we het
nog meer promoten, want ons terrein ziet er met al die lichtjes schitterend uit.
We hadden echt geluk dat het ook niet erg afkoelde in de avond en zo was het tot na tienen
nog gezellig.
Zondag hebben we mazzel gehad met het weer. 35-40 mensen van buitenaf, vele leden, en
wederom mooi weer. Bijna alle gasten zijn tot vlak voor vieren gebleven, dus ze hebben zich
goed vermaakt.
Sas en Trea hebben de bar vol ijver gerund, en de vele gehaktballen, en de heerlijke
knakworsten gingen als warme broodjes over de toonbank. Dames BEDANKT!.
Natuurlijk was iedereen trots op de steeds mooier worden baan, we kunnen nog vele
elementen toevoegen, maar vele gasten hebben hun bewondering uitgesproken en daar
moeten we trots op zijn.
Al met al, zeer geslaagd.
Zondag om vier uur hebben zo’n 10 mensen alles opgeruimd, in 45 minuten was alles
binnen, TOP!… en dat was maar goed ook want 5 minuten later barste de hemel open, alles
stond blank, maar wij waren klaar.
Op naar het voorjaar, en dan met veel meer publiek en misschien nog meer vaarders en
rijders.
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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
zaterdagmiddag

23 Oktober
van 12.00 tot 16.00
20 November van 15.00 tot 20.00

Nu de corona-pandemie op een laag pitje staat is het wel weer eens tijd voor een
leuke rij-/vaaravond.
Normaal hebben we aan het einde van het jaar de koude jatten race maar de
winters worden steeds milder dus dekt de naam de lading niet meer.
Het bestuur heeft een andere opzet gekozen en het wordt een themaavond
namelijk een "Duitse avond" met bier en Bockwurst en de bijpassende foute
muziek.
Dus komt allen rijden en varen en we maken er een leuke avond van.
Datum: zaterdagmiddag 20 Nov
Tijd: 16.00-20.00 uur
Bier en Bockwurst voor eigen rekening
De vereniging is vanaf 15.00 uur geopend

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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Het einde van het huidige clubblad tijdperk.
Tijden veranderen, techniek schrijdt voort, communiceren gebeurt tegenwoordig op heel andere wijze dan
10 of 20 jaar geleden.
We zitten met z’n allen veel meer op internet. Facebook, Whatsapp en alle andere middelen om berichten te
versturen en te ontvangen is vandaag de dag gewoon geworden.
Mensen schrijven niet meer, boeken en kranten worden minder gelezen, verhalen met foto’s worden op
facebook en internet gedeeld. Dit zijn enkele redenen dat het bestuur van onze vereniging, zie ook het
bericht van de voorzitter, tot de conclusie is gekomen dat ook het clubboekje zijn langste tijd heeft gehad.
Om elke twee maanden een boekje uit te brengen naar de leden betekend dat er een redelijke hoeveelheid
aan copy moet binnenkomen bij de redactie. In de loop der jaren zie je dat de opgave om van de leden een
stukje copy, bv. een bouwverslag, een verslag van een wedstrijd of een demo, dingen waar men tegenaan
loopt, noem maar op, het gebeurt niet meer spontaan.
De laatste jaren moeten we echt vragen of er a.u.b. copy kan worden aangeleverd.
Het bestuur heeft daarom, in overleg met de redactie, besloten om vanaf 2022 geen clubboekjes meer te
gaan samenstellen en uit te geven.
Persoonlijk vind ik dat jammer, want ik denk dat een clubblad wel iets kan toevoegen aan de vereniging.
Anderzijds kan de redactie alle begrip opbrengen om deze beslissing van het bestuur te steunen.
Sinds de oprichting van de vereniging is er altijd al een redactie geweest. Het eerste boekje heette “De
Propeller”, de eerste boekjes werden op een typemachine uitgewerkt en gedrukt op een handbediende pers
met inkt op onze vorige locatie tijdens een clubdag.
Later werden de boekjes gedrukt via een copyshop. Toen de computer zijn intrede deed, werden de boekjes
daarin samengesteld en via de copyshop gedrukt.
De laatste jaren werd het boekje in de computer samengesteld en kon op de website en, met toen nog een
bedrukt exemplaar voor de leden, worden bekeken.
Ook het bedrukte exemplaar verdween en het boekje werd alleen op de verenigingssite vermeld met een link
naar de leden.
Een kleine opgave van de leden welke het boekje in den beginne hebben gedaan:
1983 bestond de redactie uit Fons Bruins †, Erik Fokkens en Martin Groenendaal,
1984
Jan Wiggers en John de Froe,
1985
Jan Wiggers en Erik Vos,
1986
Erik Vos en John de Froe,
Eind 1986 ben ik bij de vereniging in het redactieteam gekomen.
Vanaf 1988 ben ik het grotendeels alleen gaan doen met natuurlijk wel ondersteuning van de leden, toen
werd er voldoende materiaal aangeleverd om de boekjes te vullen.
En nu, na 38 jaar, komt er een eind aan het clubboekje.
Ik heb persoonlijk de afgelopen 34 jaar met plezier altijd het boekje samengesteld. De laatste jaren werd het
wel steeds moeilijker om het boekje te vullen, smeken om copy moest er vaker worden gedaan dan
voorheen.
Gelukkig kwam daar internet bij om toch nog interessante nieuwtjes te kunnen verzamelen, zoals er bij
andere verenigingen met een boekje nog wel eens datums voor demodagen instonden en artikelen, welke
ook interessant voor onze leden konden zijn (wel met vermelding van de bron).
Maar eens houdt het op.
Na deze nog 1 boekje en dan is het gebeurd, het boek gaat dicht.
En nu, verder zonder clubboekje.
Leden die geen Facebook ect. gebruiken zullen wat meer hun gegevens moeten halen op de vereniging, de
website en de nieuwsbrieven van het bestuur.
M.v.g.
Minne Rodenhuis
Redactie 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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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:
Als je corona gerelateerde klachten hebt word je geacht weg te blijven.
Op deze manier is er het gehele jaar de mogelijkheid om de hobby te beoefenenen en gasten te kunnen
ontvangen.

21

Evenementen 2021

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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