Overzicht activiteiten MVSV in 2015
2015 was voor MVSV het jaar waarin zij 10 jaar bestonden en wij wederom een aantal mooie
evenementen hebben mogen organiseren of waar wij als vereniging voor uitgenodigd waren en aan
meegewerkt hebben.
14 januarie 2015
Jaarvergadering MVSV in de vergaderruimte van Scouting Steenbergen. Belangrijkste punt was de
wijziging in de bestuurssamenstelling. Na afloop was er de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.

8 februari 2015
“Snertvaren” en tevens eerste vaardag van 2016. Helaas
waren de voorgaande nachten iets kouder dan verwacht en
hadden we te maken met een 1 1/2 cm dikke ijslaag
waardoor er eerst een wak gemaakt moest worden.
Door deze kleine tegenvaller verschenen slechts 2 schepen
op het water. De
gezelligheid in het
clubgebouw, de
erwtensoep met
bruin brood en spek
zorgden al met al
toch nog voor een
geslaagd
evenement.
21 – 22 februari 2015
“Modelbouwbeurs Goes”. Deelname door MVSV aan de jaarlijkse en wederom zeer druk bezochte
Modelbouwbeurs in Goes. Zowel publiek als de leden van de MVSV vonden het een geslaagd
weekend.

Tevens werd hier de nieuwe
clubkleding in gebruik genomen.
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2 mei 2015
“Opening zwemseizoen Aquadintel 2015”. Op deze dag heeft MVSV
op uitnodiging van het Dinteloordse buitenzwembad Aquadintel met
onze modellen op ludieke wijze het zwemseizoen 2015 geopend. Een
stralende blauwe lucht met helaas een te lage temperatuur zorgde er
voor dat er zo’n 8 schepen en doch slechts één dappere zwemster in
het water verscheen.
Voor de leden van onze vereniging toch even een mooie gelegenheid
om in het bijzijn van enkele genodigden en de Steenbergse Courant
een leuke en gezellige vaardemo te geven.

6 juni 2015
Open dag “Zorgboerderij Kakelbont” .Op uitnodiging van “Zorgboerderij Kakelbont” in Dinteloord heeft
MVSV deelgenomen aan hun open dag, deze werd georganiseerd in het kader van hun officiële
opening. Kinderen en geïnteresseerde mochten ook regelmatig zelf een aantal van de beschikbare
modellen besturen en dit was voor de vele bezoekers van deze open dag een aardige publiekstrekker.
Naast alle rondleidingen die er gegeven werden zorgde in de brasserie van het complex één van onze
leden voor live muzikale entertainment om ook daar de bezoekers te vermaken.
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20 juni 2015
“Modelbouw in actie”. Op uitnodiging van het “Luchtvaart
Themapark Aviodrome” in Lelystad heeft MVSV dit
jaar deelgenomen aan hun themadag genaamd
“Modelbouw in actie”. Dankzij het gebruik van een
geleende transportbus van VW garage Autokar verliep
de reis een stuk vlotter dan we gewend zijn met onze
eigen aanhangwagen. Er was deze dag In het
themapark van alles te zien en te doen variërend
van onze modellen, een mini spoorbaan met
stoomlocs waar kinderen in mee konden rijden,
auto’s, kleine vliegtuigen, grote vliegtuigen uit ver
vervlogen tijden enz. enz. ‘s Morgens nog een beetje
fris maar later beter en al met al ook weer een zeer
geslaagde dag om op terug te kijken.

28 juni 2015
Op deze dag hield MVSV alweer voor de 3e keer op de huidige locatie haar
jaarlijkse open dag. In de weken voorafgaand aan de open dag had AH
Achterberg ons al midden in hun winkel een mooie, in het oog springende
ruimte op een koelvitrine aangeboden, om daar enkele van onze modellen
ten toon te stellen. Verder zorgde AH dat het de leden van onze
vereniging tijdens de open dag aan niets ontbrak. Voor alle deelnemers
koffie, thee, limonade en een lunchpakket en ook onze bezoekers
konden wij namens AH een gratis natje en een droogje aanbieden. Al
met al weer een zeer geslaagde dag met vele positieve reactie van
zowel deelnemers als het publiek.
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8 augustus 2015
Dit jaar heeft MVSV - inmiddels voor 7e keer
op rij - weer aan de jaarmarkt van St. Annaland
deel genomen. Hoewel de weersverwachting in
de voorafgaande dagen toch wat matige
vooruitzichten gaven viel het op de dag zelf
reuze mee en konden we zelfs spreken van het
ideale jaarmarktweer. Op het braakliggende
stukje grond achter de stand was nog een klein
“Off road” circuit uitgezet waar ons jeugdlid
Willem een demo met zijn terreinwagen gaf.
Ook door de jeugdige jaarmarktbezoekers is
dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij
ons aan de MVSV stand eens zelf een echt modelschip te mogen
besturen. Volgens een goed bijgehouden telling hebben tenminste 80 kinderen hier
gretig gebruik van gemaakt en soms was de vraag zo groot dat eigen leden nauwelijks zelf aan varen
toe kwamen. Iets wat we overigens graag voor deze aspirant modelbouwers overhebben. Samen met
het perfecte weer een zeer geslaagde dag om op terug te kijken.
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2 oktober 2015
In verband met het 10 jarig bestaan van MVSV
was er voor de leden op deze dag een zeer
gevarieerd en interessant uitje naar de
Rotterdamse havens georganiseerd.
‘s Morgens om 8.00 uur vertrokken de voor
deze dag opgegeven leden richting
Rotterdam om daar als eerste in Maassluis
het Sleepvaart Museum te bezoeken. Een
deskundige gids verzorgde de rondleiding
door het museum. Deze man was tot vóór
zijn pensionering loods in de Rotterdamse
havens geweest en door zijn kennis,
passie en ervaringen uit het verleden wist
hij een zeer boeiende uitleg te geven aan de
geschiedenis van de sleepvaart, de Rotterdamse
havens in het algemeen en al hetgeen er in het museum te zien
was. En helaas!!! – i.v.m de rest van het dagprogramma – tijd tekort!! De
beste man kon en wilde nog wel uren door vertellen. Het museum is voor ieder met ook
maar enige vorm van maritieme interesse zeer gevarieerd en is een (herhaling) bezoek meer dan
waard!

Daarna naar de “Elbe”, een prachtig gerestaureerde zeesleper die decennia lang met een zeer
bewogen geschiedenis de wereldzeeën bevaren heeft. Ook hier werden we met een warm welkom
ontvangen en stond er eveneens een gids (in dit geval zelfs 2 personen) tot onze beschikking. Deze
loodste ons van de machinekamer tot de brug door het schip en vertelde in geuren en kleuren de
levensloop van dit prachtig stukje maritiem erfgoed. Evenals bij het Sleepvaartmuseum schenken ze
ook hier weer prima koffie en hadden sommige van ons hier best nog wat langer rond willen kijken.
Vervolgens voor ons 3e onderdeel van de dag via het pontje van Maassluis / Rozenburg naar
“Futureland” op Maasvlakte 2. Futureland is een expositie wat toont en verteld over het ontstaan van
de 2e Maasvlakte en welke werkzaamheden er bij de aanleg van zo’n project om de hoek komen
kijken. Eveneens ook weer zeer boeiend en heel veel over te vertellen. Onze persoonlijke gids en
organisator van de dag (Harrie Prins) had – om alles nog eens van dichtbij te kunnen bekijken – een
tochtje met ook nu weer van gids voorziene rondvaartboot geregeld. Daarna nog even bij de afmeer
kade van de Korevaar sleepboten gaan kijken en vervolgens richting Steenbergen.
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Om de dag af te sluiten ‘s avonds bij Kota Radja in Steenbergen afgesproken waar ons, met de inmiddels bij aangesloten partners, nog een heerlijke maaltijd en een gezellige avond stond te wachten.
Na een korte toespraak van Harry Prins hadden we de huldiging van onze leden Hans Zaat en Harry
Verhoeven – zij zijn lid vanaf het eerste uur en kennen met hun 10 jaar ervaring de club als hun
broekzak – laatst genoemde heeft inmiddels en helaas
(i.v.m. verhuizing) afscheid van MVSV genomen maar blijft
ons – zij het op afstand – met zijn lidmaatschap wel trouw.
De club heeft – om de waardering van inzet te tonen – hun
een passend aandenken aangeboden.

Al met al een zeer geslaagde dag, avond en een mooie afsluiting van het 10 jarig bestaansfeestje!
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