Inschrijven voor het Groesbeeks asperge-evenement!

Van de voorzitter
Hallo Vrijbuiters,

Vrijbuiter-vrienden!

Ons eerste bijeenkomst van 2014
hebben we alweer
achter de rug.
De opkomst op de
nieuwjaarsreceptie
was groot en het
was erg gezellig,
Richard en Anneke
bedankt! Het was
een prima locatie.

Hier is hij dan, de eerste Uitlaatklep van
2014. Deze Uitlaatklep bestaat (gelukkig)
vooral uit bijdragen van onze leden. Lars,
Peter en Henk, bedankt voor jullie inzendingen! Want dat is wat de redactie nodig heeft:
jullie belevenissen met jullie klassieke
Renaultjes. We zien ze graag in onze mailbox binnenrollen!
En als jullie suggesties hebben voor onderwerpen: we horen het graag.

Gelukkig hebben we de voorspelde horrorwinter weer overleefd en gaat de lente eindelijk beginnen. De zon doet goed zijn best
en de plantjes schieten uit de grond. Zelf
hoop ik dat dit een goed voorteken is en dat
we een lange zomer krijgen, met af en toe
een buitje als dit nodig is (en het liefst als ik
slaap!).
De kampeeruitrusting word hier al weer
voorbereid op de evenementen die gaan
komen. Ik heb wel weer eens zin in een lekker lang weekend op de camping.
De voorbereidingen voor het voorjaarsevenement zijn in volle gang, Jos gaat er vast
persoonlijk op toe zien, dat de asperges op
de juiste wijze gezaaid zijn, de juiste kleur
en smaak krijgen en gaan groeien tot de
lengte die de asperge dient hebben.
Het schijnt dat de asperge de nier-functie stimuleert, dus dat is goed om te weten.
En wist u dat de asperge acht tot tien jaar
op het zelfde veld geoogst kan worden ?
Oké ik stop, iedereen snapt dat Jos vast
veel langer en boeiender over deze prachtige groente kan vertellen.
Verderop in deze uitlaatklep vast meer over
dit evenement en de asperges van Jos
Beier.
Veel leesplezier en tot juni.
Groet,

Henk

Van de redactie

Ook Jos bedankt voor zijn input. Want dat is
een belangrijk item van deze Uitlaatklep: de
aankondiging van het voorjaarsevenement.
Vanaf nu is de inschrijving dan ook geopend.
Zie daarvoor onze website: www.rvvc.nl
Hoe vergaat het de redactie ondertussen?
Wel, Martijn en Sabine hebben een nieuwe
Renault in de verzameling mogen verwelkomen: een behoorlijk groen Viertje maakt de

collectie aardig compleet. Geen netjes afgewerkte, gerestaureerde schoonheid, maar
gewoon een leuke gebruiksauto. Hier in de
buurt wordt ze al vaak gespot. De 21T wacht
ondertussen nog op de laatste onderdelen
voor de grote 324 mm-remmen.
Wouter is nog druk met zowel z’n 5 als de
Rodeo. Gelukkig heeft de NS nog treinen rijden.
Tot binnenkort!

Wouter, Martijn & Sabine

Groesbeeks aspergeevenement
13-15 juni 2014
Het voorjaarsevenement 2014 van onze club
zal gehouden worden op 13, 14 en 15 juni
2014 op camping Klein-Amerika te
Groesbeek. Groesbeek ligt onder de rook
van Nijmegen tegen de Duitse grens.
Dit zijn de hoofdlijnen van het programma:
Vrijdag 13 juni: Handje kusje en gezellig bijkletsen. ‘s Avonds de Ledenvergadering.
Zaterdag 14 juni: Voor de zaterdag staat
een spannende rondrit op het programma
met een hoog “gokgehalte”. In de avond
gaan we met de aspergeliefhebbers naar
een restaurant in de buurt, om daar te
genieten van asperges met krieltjes, ham en
eieren. Lust je geen asperges? Geen nood,
je kan hier ook heerlijk en betaalbaar a la
carte eten. Voor het vervoer heen en terug
hebben we een bijzonder vervoermiddel tot
onze beschikking.
Zondag 15 juni: op de zondagochtend
natuurlijk het Groesbeeks folklorespel waar
u niet om heen kunt: bierkrat-stapelen! En
eventueel voor de geïnteresseerden, een
rondleiding door de aspergevelden met
uitleg hoe het aspergesteken in z’n werk

gaat. Hierna komt ook aan dit weekend een
eind.
Dit is de website van de camping:
www.klein-amerika.nl
En van het restaurant:
www.hoteldeoudemolen.com
Minicamping Klein Amerika
Klein Amerika 3
6562 KC Groesbeek
Het aspergebuffet bij De Oude Molen is niet
verplicht. Als je hiervoor kiest, betaal je
€ 16,- per persoon. Geef svp bij je inschrijving op met hoeveel personen je asperges
wilt eten.
Wil je wel gezellig mee naar De Oude
Molen, maar geen asperges? Dan kan je ter
plekke zelf een keuze van de kaart maken.
Voor eigen rekening, uiteraard.
De laatste bladzijde van deze Uitlaatklep is
het inschrijfformulier. Of schrijf je makkelijk
en snel in via www.rvvc.nl. Inschrijven kan
tot 1 juni 2014.
Graag tot ziens in het mooie Groesbeek!

Jos Beijer

Een avontuurlijke aankoop
deel 2
Eenmaal over de Stichtse Brug passeerde ik
de afslag Muiderberg en reed ik zo’n zes
kilometer parallel aan de A6 en de A1, toen
in de verte de contouren van een bekend
kasteel opdoemden. Wat verderop bevestigde de wegwijzer aan de afslag dat het inderdaad het Muiderslot was.
De laatste keer dat ik het had bezocht was
tijdens een schoolreisje in de vijfde klas van

de lagere school. Voor de jongere lezers;
dat is tegenwoordig groep 7 van de basisschool. Het was net elf uur geweest, dus tijd
genoeg voor een hernieuwde kennismaking.
Het slot kwam steeds dichterbij en wat later
stalde ik mijn fiets onder het poortgebouw. Ik
zou niet meer weten wat mijn onderwijzer in
1966 voor entree heeft moeten betalen voor
zijn klas, maar het was vast niet het guldenequivalent van € 12,50 pp. Oeps, dat was
toch wel aan de prijs. Net toen ik overwoog
om maar weer door te fietsen, werd ik door
een aardige vrouw benaderd, die vroeg of ik
al een kaartje had gekocht. Ze had op
Marktplaats een vierpersoonstoegangsbiljet
gekocht voor € 20,- en was met twee vriendinnen afgereisd naar het Muiderslot. Wilde

ik misschien voor € 5,- participeren in het
biljet? Want daar hadden we allemaal voordeel bij. Nou, dat wilde ik wel! En er zat nog
een rondleiding bij inbegrepen ook. Right
time at the right place.
Gedurende enkele uren vergaapte ik me olv
een enthousiaste jonge gids aan de pracht
en praal van een aantal honderden jaren
geleden. Na een kop soep in het restaurant
maakte ik me klaar om na deze interessante
onderbreking verder te fietsen. Lees: mijn
regenpak aantrekken, want het was intussen
gaan miezeren. Het was half twee en ik had
nog twee uur om naar het opgegeven adres in Osdorp te fietsen.
Ik fietste terug naar de A1 en
vervolgde mijn weg weer parallel
aan deze snelweg totdat ik het
plaatsnaambord Diemen passeerde. Intussen was de miezerregen overgegaan in een forse
stortbui, die het fietsen niet echt
tot een plezierige bezigheid verhief. Vanuit het westen kwamen
donkere regenwolken aandrijven, die de stortbui over lieten
gaan in één langdurig waterballet, wat de eerste uren nog wel
zou aanhouden.
Berustend in mijn lot fietste ik
kilometerslang door de
Amsterdamse deelgemeenten
Diemen, Duivendrecht,
Buitenveldert en Sloten tussen flats door,
langs parken, meertjes en huizenblokken.
De ANWB-fietsborden wezen me de weg en
wat is onze hoofdstad groot! En nat!
Intussen had de regen zijn weg gevonden
tussen de ritssluiting van mijn pak en mijn
hals en bleken mijn schoenen op de wat langere termijn ook niet waterdicht. Een digitale
thermometer gaf 12 graden aan.
Uiteindelijk passeerde ik het deelgemeentebord Osdorp en na bij een tankstation het
adres te hebben gevraagd, fietste ik om precies half vier de bewuste straat in. Het adres
bleek in een wat oudere flat vierhoog te zijn.
Ik parkeerde mijn fiets tegen een muur en
trok mijn regenpak uit, want het was net
opgehouden met regenen, eindelijk!

Van de penningmeester
Het eerste evenement staat voor de deur en
daarmee gaan we volop het clubseizoen in.
Het betekent ook dat wij hoopten alle contributie binnen te hebben. Helaas is dat nog
niet het geval.

De Vijf stond in een vak geparkeerd en hij
zag er inderdaad strak uit, op twee kleine
roestplekken onder het linkerachterraam na.
Ik keek er onder en ook de bodem zag er
goed uit, geen lasplekken of roestgaten.
Terwijl ik hiermee bezig was, werd ik nieuwsgierig gadegeslagen door twee donkere kinderen van een jaar of zeven, acht en duidelijk broertje en zusje. Op hun vraag of ik de
meneer was die misschien hun auto kwam
kopen, antwoordde ik bevestigend. Daarop
schreeuwden ze iets in het Arabisch naar
boven, waarop een mannenhoofd over een
balkon verscheen en riep dat hij naar beneden kwam. Even later schudde ik de hand
van een vriendelijke dertiger, die goed
Nederlands sprak en naar eigen zeggen zijn
roots in Egypte had liggen en als kleine jongen met zijn ouders naar Nederland was
gekomen. Hij was werkzaam bij een cateringbedrijf bij Schiphol en daar reed hij dagelijks heen in een VW Golf, tot hij op een ochtend in december op de parkeerplaats kwam
en zijn Golf bleek te zijn gestolen. Afgezien
van alle toestanden met de politie en de verzekering moest hij op stel en sprong een
andere auto hebben om naar zijn werk te
komen. De volgende dag haalde hij in Den
Haag deze Vijf op en reed er tot vorige week
mee op en neer naar Schiphol. Toen betaalde eindelijk de verzekering uit en kocht hij
weer een andere Golf. En daarom kon de
Vijf na bewezen diensten weer op
Marktplaats.
In de volgende Uitlaatklep volgt deel 3!

Peter van der Eerden

Heb je nog geen contributie betaald? Doe
dat dan zo spoedig mogelijk op
NL37 ABNA 0593510011 (ofwel bankrekening 593510011) t.n.v. RVVC te Zwolle.
De contributie 2014 is hetzelfde als in 2013:
€ 15,= voor 1 persoon en € 25,= voor
gezin. De pasjes worden uitgedeeld op het
evenement. Kan je daar niet bij zijn? Dan
krijg je deze toegestuurd.
In 2014 zijn de prijzen voor deelname aan
de evenementen aangepast. Dit is gebeurd
om twee redenen: sinds de oprichting zijn de
prijzen voor de evenementen niet verhoogd,
maar de kosten wel gestegen. Daarnaast
waren er geluiden dat de verhouding tussen
de kosten voor een gezin en 1 persoon een
vreemde was. Het bestuur heeft daarom
besloten de prijzen aan te passen naar
€ 45,- voor een gezin en € 30,- voor 1 persoon.

Martijn Brouwer
Agenda
Algemene ledenvergadering
13 juni 2014
Voorjaarsevenement
13-15 juni 2014, Groesbeek
Najaarsevenement
12-14 september 2014, Friesland

Foto’s Nieuwjaarreceptie

Clubinformatie
Renault Vrijbuiter Vrienden Club
Opgericht 15 sept 2006 te Hoogwoud
KvK 01116245
Ledenadministratie
penningmeester@rvvc.nl
Lidmaatschap EUR 15 per persoon per
kalenderjaar, EUR 25 per gezin per kalenderjaar t.n.v. RVVC te Zwolle
IBAN: NL37ABNAO593510011
BIC: ABNANL2A
Webmaster
Michiel Komies, webmaster@rvvc.nl
Bestuur
Henk Buwalda (voorzitter)
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaard. 058-2553235
Wim Meester (secretaris)
Volkersweg 30,
1684 NT Zwaagdijk-Oost. 0228-584825
Martijn Brouwer (penningmeester)
Verl. Hoogeveense vaart 56
7864 TC Zwinderen. 06-42516883
Sjannien Pennings
Osseweistraat 38
3023 DD Rotterdam. 010-4550987
Michiel Komies
Grauwe Gans 30
7827 SW Emmen. 06-10801551
Coördinator evenementen
Richard Alberts
Westerstraat 28, 8011 CG Zwolle
evenementen@rvvc.nl
Redactie Uitlaatklep
Wouter Hoek, Sabine Velthuis,
Martijn Brouwer
redactie@rvvc.nl
Clubartikelen
Wim en Wilma Meester
Volkersweg 30,
1684 NT Zwaagdijk-Oost.
0228-584825, clubwinkel@rvvc.nl
Technische vraagbaak
Jaap Wagenmaker, tel: 0228-724333
Wim Meester, tel: 0228-584825
Harry Velthuis, tel: 0591-618696

Inschrijfformulier
Groesbeeks asperge-evenement 13-15 juni 2014
Minicamping Klein Amerika
Klein Amerika 3
6562 KC Groesbeek
http://www.klein-amerika.nl
Natuurlijk kom(en) ik/wij kamperen:
o Ik kom alleen en maak € 30,-- over
o Wij komen met z’n tweeën en maken € 35,- over.
o Wij komen met ons gezin en maken € 45,- over.
Vul svp in:
___ personen voor het aspergebuffet a € 16,- p.p.
Het is ook mogelijk om alleen op 14 juni te komen en de rondrit te
rijden. Ook dan graag aanmelding om verzekerd te zijn van een rallybord.
o Ik kom alleen op zaterdag en maak € 7,50 over op rekening 593510011 tnv RVVC Zwolle.
o Wij komen met z’n tweeën op zaterdag en maken € 10,= over op rekening 593510011tnv
RVVC Zwolle.
o Wij komen met ons gezin op zaterdag en maken € 12,50 over op rekening 593510011 tnv
RVVC Zwolle.
Betalen kan op IBAN NL37ABNAO593510011 tnv RVVC Zwolle.
Vul het inschrijfformulier zo snel mogelijk in (voor 1 juni om verzekerd te zijn van een rallybord)
en stuur dit naar:
Coördinator evenementen
Richard Alberts
Westerstraat 28
8011 CG Zwolle
of naar:
info@rvvc.nl
Inschrijven kan ook op www.rvvc.nl

