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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
37e Jaargang nr. 2/2018

De M.B.V.D.N. is opgericht op 17 september 1980.
Het clubgebeuren vindt plaats in het gebouw van het Tuindorpbad en op het
terrein aan de Groenhofstraat 36A in Hengelo (o). Het vaarwater van de
M.B.V.D.N. bevindt zich op de Tuindorpvijver in Hengelo (o)
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, B. Vlot

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

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER MAIL OF OP CLUBDAGEN! ! !
Contactdagen: Tuindorp: Donderdags van 19.30 tot 22.00 uur,
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur, (1okt. tot 1 mei),
Van 19.30 tot 22.00 uur (1 mei tot 1 okt.).
Groenhof: Woensdags 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 € 30,00 en minimumleeftijd is 12 jaar.
Senioren € 60,00 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 MODELAUTO’S.
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,
Als eerste wil ik iedereen nog bedanken die mij als voorzitter hebben
gekozen
Op mij rust de taak om de modelbouw vereniging de toekomst in te leiden
want we willen er nog wel 20 jaar bij aanknopen en misschien wel weer
met een eigen clubhuis.
Als je vragen of ideeën hebt schroom niet op te bellen of mailen en we
gaan eraan werken.
Zoals jullie weten zijn we al een jaar op zoek naar een nieuw clubhuis,
telkens was gebouw te klein of te groot of te duur en of er zat geen toilet
groep in tot dat we met de gemeente Hengelo in gesprek kwamen en met
het idee om de verkeerstuin de Breemars in de Groenhofstraat weer nieuw
leven in te blazen. Na diverse gesprekken met de gemeente kwamen er
diverse ideeën dat dit wel eens de oplossing kon worden voor ons nieuwe
clubhuis.
En nu per 1 april zijn wij de modelbouw vereniging de nieuwe
hoofdhuurder van de verkeerstuin en omdat het al enige tijd leeg staat is er
de komende tijd het nodige werk te doen om het gebouw en het
buitenterrein klaar te maken voor de truck dag op 29 april.
Heb je een dagdeel zin om te komen helpen al is het grasmaaien, of te
schoffelen laat het weten aan het bestuur vele handen maken het werk licht.
Voor de vaarders wil ik nog zeggen heb geduld de toekomstige vijver komt
er wel, deze plannen moeten eerst zorgvuldig worden uitgewerkt in
samenspraak met de jullie.
Tot slot wens ik jullie allemaal een mooi modelbouw seizoen in ons
nieuwe clubhuis.
Rob Staal

Copy voor clubboekje 3/2018 inleveren voor: 1 Juni.
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DAGJE UIT NAAR EPE
Op 24 maart jl. zijn we met een klein groepje modelbouwers naar de Open
Dag van MBG EPE. Deze dag werd gehouden op een
forellenkwekerij/kaasboerderij in Emst.
Tegen half negen zijn we vertrokken uit Hengelo en tegen kwart voor tien
waren we daar aangekomen.
Spullen uitgepakt, auto weggezet en toen aan de koffie.
Gedurende de hele dag hebben we goed weer gehad, een lekker zonnetje
erbij dan is het goed vertoeven daar.
Er was daar van alles aanwezig qua modelbouw, schepen, trucks en ook
tanks, groot en kleine modellen.
De tank boys hadden weer een heel zandterrein opgetuigd met gebouwen,
hangbruggen e.d. en reden daar met met hun modellen, af en toe een
rookgordijn blazen vanuit een daar geplaatste rookgenerator.
Er ligt daar een behoorlijke vijver waarin gevaren kan worden en op de
tegels kunnen de trucks en auto’s rijden.
Het water stond er in het begin behoorlijk hoog, maar nadat ze water lieten
afvloeien kwamen de tot toen niet zichtbare obstakel boven water en kon
men er wat makkelijker omheen varen.
Het restaurant daar was ook open, dus koffie en eventuele snacks waren
daar verkrijgbaar, voor de koffie hadden we twee koffiebonnen gekregen,
goed geregeld daar.
Op zo’n dag loop je altijd bekenden tegen het lijf en dan is het weer even
bijpraten over hoe het gaat.
Tijdens de dag kwam Karel ook nog even buurten.
Tegen 16:00 uur gingen de meeste hun model weer inladen, dus dat hebben
wij toen ook maar gedaan. We hebben de organisatie bedankt voor de dag
en gingen met een herinnering, een vaantje, weer terug naar huis.
Even na 5 waren we weer in Hengelo en kunnen terug zien op een
geslaagde dag.
MinneR
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Nieuw clubhuis met buiten terrein.
Zoals iedereen nu wel weet zijn we begonnen in het nieuwe clubhuis met de
werkzaamheden. De keuken met ontvangstruimte is schoon en tevens de WC’s
hebben een grondige opknap beurt gehad.
Lieuwe is bezig om alles binnen in de werkplaats op orde te brengen dit is veel
werk en kan Lieuwe niet alleen, dus hulp is welkom.
Het belangrijkste is wel dat het buiten allemaal op orde wordt gebracht vóór de
truck dag.
Dit is geen zwaar werk maar moet wel gedaan worden. Zoals het vegen van de
straten en het groenafval wegbrengen.
Kortom veel te doen maar wel erg leuk en vooral gezellig. De koffie wordt
verzorgd en in de entree hebben we voor nood wat tafels met stoelen staan zodat
we hier kunnen uitrusten.
We kunnen dus wel wat hulp gebruiken, wil je overdag of in de avonduren helpen
laat het mij dan even weten. Dan zal ik ervoor zorgen dat ik er ook ben en kan ik
een planning maken voor de werkzaamheden.
In de week van 16-4-18 tot 21-4-18 hebben we in ieder geval in de avonduren
mensen met een aanhanger nodig. Dan kunnen we rustig beginnen met de spullen
uit de garage te halen en naar de nieuwe locatie te brengen.
In deze week zal er ook wit zand en grond worden geleverd voor de baan.
Dus deze week zal er veel in de avonduren gedaan moeten worden. Ik hoop dan
ook dat andere mensen eens komen helpen en niet iedere keer dezelfde gezichten.
De Baan/ buiten terrein
Na de truck dag kunnen we rustig verder werken aan het clubhuis en de
werkplaats.
Voor de truckers en de vaarders onder ons geldt: heb je ideeën m.b.t het buiten
terrein schrijf het dan op of maak een tekening en lever deze in bij de truck of
schaal commissie.
Ideeën kun je in ieder geval tot 1-7-18 inleveren. Daarna zullen de commissies bij
elkaar komen en het door rekenen wat het allemaal kost en of het haalbaar is.
Daarna wordt het buiten terrein pas definitief onder handen genomen.
Wat mij persoonlijk er mooi lijkt is dat er ook een treinbaan door kan lopen. Een
LGB-buitenbaan is ook wel erg mooi en past ook wel bij het weg en water
vervoer.
Het is maar een ideetje hoor!

Groetjes Norbert
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EEN NIEUWE LOCATIE ERBIJ ...
De MBV “De Nijverheid” heeft haar activiteiten uitgebreid met een
nieuwe locatie binnen Hengelo. We hebben de beschikking gekregen over
een gebouw en een terrein aan de Groenhofstraat, de voormalige
verkeerstuin De Breemars.
We zijn er blij mee, vooral onze truckers, die daar een mooie optie hebben
gekregen om te kunnen rijden.
Plannen voor een uitbreiding van activiteiten op het terrein is er ook al.
Maar dat alles na onze Truckdag. Vanaf nu is het tijd om de locatie
gebruiksklaar te maken en daar zijn w al mee bezig.
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De nieuwe locatie in ovenaanzicht
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19 t/m 22 APRIL, WESTFALEHALLEN, DORTMUND

VERHUISD
Thomas Pronk
Binnen Borne
Robert Gösi
Enschede naar Haaksbergen

NIEUW LID
Roelof Speelman
Enschede
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Finse Hamina Class missele boat
Deel 7
De onderdelen van modelbouw collega Andreas Aicher uit Duitsland
zijn nu binnen, een 3D geprint Bofors kanon in de schaal die ik nu
bouw. Komen in onderdelen aan.
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11-11-2016
Het bouwen gaat een beetje met horten en stoten al naar gelang de tijd
en zin die ik heb om te bouwen. Heb me maar eens beziggehouden met
de motoren en het bevestiging plaatje voor de motoren. Daar moeten 6
gaten inkomen waarvan 2 met een schroefdraad van 4mm.
Hiervoor ben ik naar Joop O.H gegaan die de machines en gereedschap
heeft om dit voor elkaar te boksen. Uit de hand een motorhouder te
maken is niet te doen omdat het precies uitgelijnd moet zitten.
Gebruikt heeft Joop een slotplaat waarin reeds een gat in het midden
zat. Deze eerst iets ruimer gemaakt en toen gaten geboord waar de
motoren aan vast kunnen worden geschroefd. Waarom de
bevestigingsgaten excentrisch op de motor zitten is me een raadsel. Na
het boren de boorgaatje iets verzonken zodat het zich beter zet bij de
montage aan de motor. Daarna moesten de 4mm gaatjes geboord en
getapt worden. Al met al een precisie werk. De motor moet echt
helemaal uitgelijnd in de koppeling en op de Water Jet behuizing
gemonteerd worden.
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Karel EoK
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Evenementen 2018
11 April

Truckwedstrijd nr2
Groenhofstraat 36A, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

15 April

E.S.H Speedvaren
Tuindorpvijver, Hengelo
10:00 – 16:30 uur

19 – 22 April

Intermodellbau 2018
Westfalenhalle, Dortmund
9:00 – 17:00 uur

€ 14,00

27 April

Demonstratie Koningsdag
Prins Bernard plantsoen Hengelo
10:00 – 16:00 uur

29 April

Truckdag M.B.V.D.N
Groenhofstraat 36A, Hengelo
10:00 – 16:00 uur

10 Mei

Werkschepen dag
S.M.G. IJmond, Heemskerk

17 Mei

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd nr1
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

21 Mei

SubSail 2018, Hasselt
Zwembad van wijngaarden
Veerweg 2, Hasselt (Overijssel)

24 Mei

M.B.V.D.N. Truckwedstrijd nr3
Groenhofstraat, Hengelo
19:30 – 22:00 uur
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Evenementen 2018
31 Mei

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd nr2
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

2 Juni

Modelbouwshow M.V.T, Enschede
Beltrummerbrink 52, Enschede
10:00 – 16:30 uur

2&3 Juni

Open Dagen Vaargroep Ekenstein
Landgoed Ekenstein, Appingedam
10:00 – 16:30 uur
Uitnodiging ontvangen, voor 8 Mei retour

14 Juni

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd nr3
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

16&17 Juni

Open Dagen Vaargroep Noorderlicht
Hoofdstraat 9, Beerta
10:00 – 16:30 uur
Uitnodiging ontvangen, voor15 Mei retour

16 Juni

Demonstratie Roombeek
Brouwerijplein, Enschede
09:00 – 17:00 uur

22 Juni

M.B.V.D.N Truckwedstrijd nr4
Groenhofstraat, Hengelo
19:30 – 22:00 uur

28 Juni

M.B.V.D.N Schaalwedstrijd nr4
Tuindorpvijver, Hengelo
19:30 – 22:00 uur
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http://www.mbvdn.nl
https://www.facebook.com/mbvdn

