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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
38e Jaargang nr. 5/2019

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:
R. Staal
Secretariaat:
M. Rodenhuis
Penningmeester: Ra. Leussink
Bestuursleden: N. Kok
P. Agterbosch

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

Redactie: © M. Rodenhuis
COPY INLEVEREN PER 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,
Terugkijkend op de eerste opendag van de gehele vereniging in ons
eigen clubhuis mogen we wel beschouwen als zeer geslaagd mede door
de goede publicaties in de media en natuurlijk het extreem mooi weer
wat heeft geleid tot een top omzet bij de bar de penningmeester is ook
weer blij.
Bij de vaarders zijn er toch nog een aantal deelnemers gekomen die zich
niet hadden aangemeld maar zich hebben laten lijden door het mooie
weer en de opkomst was ook daar mooi.
Het vele werk dat de afgelopen maanden is verzet om toch de nieuwe
vijver gereed te hebben voor de opendag is te danken aan de vele hulp
van de leden hiervoor mijn dank aan jullie.
Ook de truckers hebben niet stil gezeten, het distributie van Erik begint
ook vorm te krijgen en zal komende winter worden afgebouwd worden.
De beton storters waren ook druk dit seizoen om de diverse plekken te
voorzien van een mooi laagje beton waar in de toekomst huisjes en
industrie om komt te staan en tevens is de molen ook gereed en staat
mooi in de wind.
In en om het clubhuis wordt er ook nog het nodige gedaan we hebben
als bestuur besloten om externe postbus waar we jaarlijks huur voor
moesten betalen op te heffen en vanaf het najaar een postbus aan de
poort te hangen.
De gesprekken met de gemeente lopen goed en er worden in het najaar
nog 2 ruiten vervangen en 2 dauerlufters geplaatst i.v.m. met het
ventileren van het gebouw en wat het energie label betreft de gemeente
is op dit moment in kaart aan het brengen wat de kosten zijn van het
isoleren van ons clubgebouw en de intentie van de gemeente is dat zij
de materialen betalen en wij het volgens hun richtlijnen er onder maken
om onze stookkosten in de hand te houden.
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Tevens hebben wij op de opendag weer 3 nieuwe leden mogen
begroeten (truckers) en daar zijn we zeer blij mee.
Nu ik dit voorwoord schrijf is het ondertussen herfst geworden en het
water komt bakken uit de lucht terwijl we 2 weken geleden nog in de
korte broek op de opendag konden lopen is het ook tijd geworden om
de buiten baan en de vaarvijver winterklaar te maken dus als je een keer
tijd hebt om op zaterdag middag te helpen zodat niet steeds dezelfde
leden het werk moeten doen zou dat leuk zijn.
Nu de donkere dagen ook weer aanbreken is het bouw seizoen ook weer
begonnen en heb alweer de nodige foto’s en bouwtekeningen gezien
zodat er volgend jaar weer meer mooie trucks en schepen op de club te
zien zijn.
Ik wens iedereen een mooi bouwseizoen.
Voorzitter
Rob Staal

Copy voor clubboekje 6/2019 inleveren voor: 1 december
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Het vervolg van het distributiecentrum
Zoals gezegd is de betonvloer gestort. Dit moet ik wel zeggen door
vakmensen

Top kerels. Nu was de voorbereiding natuurlijk ook goed. Op naar de
volgende fase. De opbouw. We hadden in de afgelopen winter al het
alu frame van het centrum in elkaar gezet. Maar of het daadwerkelijk
dan ook past was de grote vraag. Dit bleek zo goed te gaan dat we het
direct op de vloer hebben vast geboord.
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En dan is er pannenbier want het hoogste punt is bereikt. Toch een
emotioneel moment, of een foto moment!!!!!!!

Nu is het plant seizoen van bomen en planten niet het hele jaar. Dus
maar eerst bomen gepot. Echte beuken. Zelfs by night ziet het er top
uit!!!!!
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Groen bezig met Sempervivums, lekker groen en geen onderhoud.
De afgelopen zomer stonden de buitenwanden van het gebouw op de
planning. Deze wanden moeten weer vast zijn zodat het D.C. het
gehele jaar buiten kan blijven staan. Rob heeft twee grootte platen
Trespa kunnen regelen. Waarvoor ons dank. Nu kunnen we aan de slag.
Plannen waar de kantoren komen. De tweede verdieping en waar de
ramen komen. Allemaal veranderingen van het originele plan. Totaal
niet erg, zo wordt het ons distributiecentrum. Het gebouw wordt wel
een architectonisch wonder waar geen muur recht is, maar wel een
prachtig geheel vormt. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met het
architectenbureau.
Zo nu het doen. Er was al begonnen met het uittekenen van de laad en
los doks. Op een donderdag avond hebben we met het gehele bouwteam
de maten van de overige wanden opgenomen, zo ook de maten van de
kantoren en het trappenhuis incl. de lift deze moest erin van Martin.
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Op de zaterdagmiddagen hierna zijn de wanden gemaakt en geplaatst.
En al zeg ik het zelf het wordt onmeunig mooi.

Nog lang niet klaar maar het gebouwd krijgt z’n vorm. De buitenkant
krijgt nog een kleurtje. Antraciet grijs zal het worden. De binnekant
blijt wit. De kleur van de kantoren en de balie blijft nog een verrassing.
Aan het interieur wordt ook al hard gewerkt. Het dak zal doorzichtig
worden zodat je ook binnen in het gebouw kunt rijden met heftrucks.
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Er komt zelfs een achteringang zodat de heftrucks ook naar binnen
kunnen. ( en eruit als feest is afgelopen). Onze beste Rene heeft zich
druk gemaakt om een prachtige lichtbak te maken. Staat perfect.

Tot de volgende update.
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Nieuwe Leden
Wederom kunnen weer een nieuwe leden verwelkomen
binnen de vereniging.
James Davis
Doetinchem
Gerwin Vos
Lichtenvoorde
Jurian Huisken
Rijssen
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OPEN DAG 2019
Zo maar wat willekeurige foto’s van deze zeer geslaagde dag.
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Truckwedstrijden
Hallo allemaal.
Dit jaar was, wat de truckwedstrijden betreft, een jaar een
moeilijk jaar.
De voornemens waren goed maar het liep niet helemaal volgens
plan.
Na wat vergaderen zijn we de goede weg ingeslagen. We
hebben het clubkampioenschap 2019 gelaten voor wat het was
en ons gefocust op 2020. Vervolgens hebben we dit jaar tot een
voorbereidend jaar gemaakt. Dit voor zowel de commissie als de
diegene die mee gaan doen aan het kampioenschap van
volgend jaar. Hier zijn mooie dingen uit voort gekomen. Voor ons
was het uitproberen van de wedstrijden in een nieuw jasje. Dit
ging super en met wat aanpassingen zijn we klaar voor 2020.
Ook de leden die mee deden aan de oefensessies waren
enthousiast. De opkomst was groot en de reacties waren goed.
Het gaat dus volgend jaar door!!
Voor diegene die graag mee willen doen maar dit jaar geen
gelegenheid hebben gehad om met de nieuwe wedstrijden
kennis te maken. Hier een korte uitleg.
Het clubkampioenschap 2020 bestaat uit 6 wedstrijden + 1
inhaalwedstrijd. Ze worden per 2 wedstrijden op
zaterdagmiddagen verreden. De inhaalwedstrijd wordt aan het
eind van het jaar verreden. De wedstrijd bestaat uit negen
onderdelen. De deelnemer met het hoogst aantal punten is
clubkampioen. Iedereen die mee doet valt in de prijzen. Alle
kwaliteiten als RC-trucker heb je nodig om dit kampioenschap
binnen te halen. Maar gezelligheid staat voor op.
Alles over de truck wedstrijden staat op de site van de
vereniging. Ook de uitleg, de onderdelen en de puntentelling.
Gaat het allen lezen en doe volgend jaar mee aan

Clubkampioenschap trucks.
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Hier nog een paar foto’s van de oefensessies.

Groeten
de truck commissie
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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 2019
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 14 april en 29
september is het gebeuren op de Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat
zijn vanaf 1-1-2019 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 2019
12 en 13 oktober

Twee informele dagen in het teken van spoor nul (1/45,
1/43½, 1:48). Rijden, kijken, praten, leren, (tweedehands)
kopen.
Twents Carmel College
Potskampstraat 2, Oldenzaal.
Za: 10 - 17 uur
Zo: 10 - 17 uur
Toegang gratis, consumpties beschikbaar.

23 december?

Hobby en Modelbouwbeurs Urk 2019

10:00 tot 16:00 uur
Locatie nog niet bekend
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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