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CLUBBLAD MODELBOUW VERENIGING “DE NIJVERHEID”
39e Jaargang nr. 1/2020

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,
Het nieuwe jaar is alweer 3 weken oud en we zijn alweer druk aan het
klussen in het clubgebouw want we willen de kou en tocht buiten de
deur houden.
Voor de buiten werkzaamheden is het nog geen weer en dan kunnen
ook mooi onder het genot van een koffie en gevulde koek de div
bouwprojecten bekijken waar de leden op dit moment mee bezig zijn.
Om energie te besparen zij enkele leden bezig om de buiten
lantarenpalen om te bouwen op ledverlichting en de proefopstelling
ziet er al goed uit.
Binnenkort is weer de jaarlijkse algemene leden vergadering het is wel
raadzaam op te komen want er moet gestemd worden en elke stem is
er een.
Hiervoor worden de uitnodiging verstuurd.
Nu we dit jaar weer met de bemande bardienst zijn begonnen is de
vraag van het bestuur als je verhinderd bent op de geplande dag of
avond bent dit tijdig wild aangeven op de lijst die op het whiteboard
hangt
Ruilen mag natuurlijk ook maar vermeld het wel.
Tevens zal Norbert op maandag 27 Januari aan zijn been geopereerd
worden en zal dan de komende 2-3 maanden niet op de club komen
i.v.m. Revalidatie wij wensen hem beterschap.
Vanaf heden heeft het bestuur besloten dat er alleen een
kunststofschep en zachte bezem gebruikt mag worden om de vijver
schoon te maken om lekkage van het vijverfolie te voorkomen
Het gereedschap is met een fluor verf gemerkt.
Voorzitter
Rob Staal
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Copy voor clubboekje 2/2020 inleveren voor: 1 mei
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SCHAALNIEUWS
Beste leden,
Ook in de winter gaat alles langzaam verder. We hebben een nieuwe
aanwinst, een eenvoudige “Amerikaanse” waterpomp-molen, je ziet ze
in Friesland en Noord-Holland ook wel staan.
Hij moet een paar kleine reparaties ondergaan, maar hij mag straks naar
buiten en mooi roestig worden.

De vijver is ondertussen leeg, tenminste, zo ver als we het willen. Er
zijn zeker 5 volle kruiwagens drap, eikel en blad uit gekomen, en in het
diepe gedeelte zal ook nog wel wat liggen. Het is een stuk schoner en
gedurende de winter mag er gerust weer regenwater in komen.
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Tevens is er een eerste versie van het wedstrijdparcours uitgetekend.
We gaan hier mee beginnen en als blijkt dat dingen te makkelijk of te
moeilijk zijn, dan kunnen we altijd praten over veranderingen. Het zal
immers eerst even wennen zijn op de nieuwe plek.
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De sluis staat natuurlijk met dezelfde breedte als in de Tuindorpvijver,
alleen nu met behulp van echte sluisdeuren, misschien wel veel
makkelijker!
Ook de boeien, welke we gaan proberen te gebruiken zijn al in de m
aak. Die grote boeien zoals op de Tuindorpvijver passen hier in het
bassin niet. Ze zijn op dit moment al veel verder in opbouw dan dat we
nu hier laten zien.
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Heeft iemand nog andere ideetjes, dan vertel het ons, er is meer
mogelijk dan je denkt. Ik weet dat Minne al ideetjes heeft over een
zigzag doorvaart, speciaal voor een open dag.
We zijn benieuwd.
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Je staat in het groene vlak, en alles lijkt een beetje op de route van de
Tuindorpvijver. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe het gaat lopen
en waarschijnlijk leggen we al vroeg alles in het water. Je kunt dan
heerlijk oefenen!
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HOE ZIET JOUW WERKPLEK ER UIT?
Een nieuw onderwerp in het clubblad gelanceerd als een gekheidje door
Norbert naar mij, maar na een paar nachtjes slapen een idee waar
mogelijkheden in zitten om elkaar beter te leren kennen en begrip voor
elkaar te hebben.
Dus heb ik het met Norbert verder door gesproken en gaan het lanceren.
De bedoeling is dat men minimaal twee foto's aanlevert met eventueel
een stukje tekst, maar zie je daar geen kans toe dan gaan we een
afspraak met je maken en komen naar je toe met pen, papier en
fototoestel en gaan we een reportage maken.
We gaan een lijst maken zodat iedereen vrij vroeg weet welke maand
van jou verwacht wordt dat er een artikel moet komen.
Zelf doe ik de aftrap deze maand, de volgende zal Norbert zijn en
daarna Erik.
Volgende maand publiceren we een lijst met de andere namen.

MIJN HOBBYPLEK
Mijn hobbykamer is een slaapkamer op de eerste verdieping. Zoals
velen van jullie weten staan er nogal wat Proxxon machines.
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De draaimachine is van Humeva, waarbij ik in mijn werkzame leven
veel hulpdelen bij heb gemaakt.
Zoals een verdeelschijf voor het maken van tandwielen. Bij de
draaimachine zit ook een hoogtesupport waarop een motor met frees
gemonteerd kan worden. Ook heb ik spantangen en komtangen bij de
draaimachine.
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Verder zie je op de foto's een vlakplaatje met hoogte krasblok.
Ik ben hier bezig met de DAF autolaadkisten aanhanger ontwerp 1938.

Lieuwe Seinstra.
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OPEN DAG
MODELBOUWCLUB EPE

Zaterdag 21 maart
houdt
Modelbouwclub Epe
Haar jaarlijkse open dag bij
Forellenkwekerij ’t Smallert te Emst
Van 10.00 tot 16.00 uur
Toegang is gratis
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Afsluiting seizoen 2019
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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 2020
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 19 april en 27
september is het gebeuren op de Tuindorpvijver verleden tijd.
De nieuwe openingstijden op onze nieuwe locatie aan de Groenhofstraat
zijn vanaf 1-1-2020 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 2020
15 – 16 februari

Modelbouwshow.nl
Zeelandhallen Goes
10.00 tot 18.00 uur

21 – 23 februari

Hobbyevenement, Assen
Expo Assen
10.00 tot 16.00 uur

21 maart

Open Dag MBC EPE
’T Smallert te Emst
10.00 tot 16.00 uur

19 april

ESH Speedmeeting M.B.V.D.N.
Tuindorpvijver, Hengelo
10.00 tot 16.00 uur

23 – 26 april

InterModellBau 2020
Messe Dortmund
10.00 tot 17.00 uur

26 April

Open Truckdag M.B.V.D.N.
Groenhofstraat 36A te Hengelo
10.00 tot 16.00 uur

16 mei

Clubwedstrijd Schaalboten M.B.V.D.N.
Groenhofstraat 36A te Hengelo
12.00 tot 16.00 uur

21 mei

Werkschependag
’T Anker in Nieuwegein
10.00 tot 16.00 uur

23 mei

Clubwedstrijd Truck behendigheid MBVDN
Groenhofstraat 36A te Hengelo
12.00 tot 16.00 uur
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GROENHOFSTRAAT 36A
7553 EW HENGELO

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