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Nieuwsbrief

De Uitlaatklep
Van de redactie

In dit nummer o.a.:
• De voorzitter
• Voorjaarsevenement met
inschrijfformulier!
• Oproepen

Eindelijk begint het zonnetje zin te
krijgen. Het heeft even geduurd maar ja
hoor de grote gele bol maakt aanstalten
haar warmte met ons te delen.
Dat dit een extra reden is voor een goed
excuus om met de Renault een ritje te
maken, ondervind ik aan den lijve!
Helaas heeft ook dat ritje even moeten
wachten. Naast de Renault 4 moest
namelijk ook de berijder “gerepareerd”
worden. Dat dit dan even tijd nodig heeft

begrijpt iedereen. Onze Renault 4 heeft
ook het nodige aan tijd nodig gehad
voordat deze weer met alle vier de
wielen over de weg reed. De remmen
werkten niet en als er één ding is dat je
nodig hebt aan een auto dan zijn het de
remmen. Nu alles, incl. de berijder weer
hersteld is, staat niets meer in de weg
om te gaan genieten!
De redactie.
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De Uitlaatklep
Van de voorzitter
Door: Frans d’Olivat
Hallo Renault Vrijbuiter Vrienden,

Renault 15 en 17

Renault Estafette

Onze Renault 4 F6 wordt op dit moment
door Dr. J. Melis uit Peize weer
helemaal beter gemaakt want hij bleek
vrij ernstig ziek te zijn. Maar we hebben
besloten om geen euthanasie toe te
passen en hem weer de komende jaren
van de evenementen van de Renault
Vrijbuiter Vrienden Club te laten
genieten.
Dr. Melis heeft ons verzekert dat dit
zeker mogelijk is.
De R4 F6 heeft onlangs de mijlpaal
bereikt om verder belastingvrij door het
leven te gaan. Voor het volgende
evenement zal hij weer uit het
ziekenhuis (lees werkplaats Johan)
ontslagen worden.
Ik hoop natuurlijk dat onze F6 weer vele
vrienden Renaults vieren, vijven,
zessen, Estafettes, enz., enz. op de
evenementen tegen zal komen. Als ik
zo hier en daar hoor van de
organisatoren van de evenementen in
2008 dan zullen de auto’s maar
natuurlijk ook de berijders en mede
inzittenden weer veel plezier beleven
aan alle geplande, maar zeker ook niet
geplande, activiteiten op onze
evenementen.

Na het verschijnen van deze Uitlaatklep
duurt het nog maar iets meer dan een
maand dat we weer met onze Renaults bij
elkaar kunnen komen in Braamt en gezien
de ervaring die Ronnie en Miranda hebben
met het organiseren van evenementen
weet ik zeker dat ook dit weer een
evenement wordt die je als lid van de
Renault Vrijbuiter Vrienden Club niet mag
en wil missen. Vul dus snel het
aanmeldingsformulier in en stuur het direct
op. (Mailen kan natuurlijk ook.)
Ook zullen we met de Renault Vrijbuiter
Vrienden Club zeer duidelijk aanwezig zijn
op “Oh Oh Renault” in Ommen op 24 mei
a.s.
Het is zeker de moeite waard om daar een
kijkje te komen nemen. Er is een
mogelijkheid om te kamperen op 23 en 24
mei. Neem dan even contact op met Henk
Buwalda, die zal dan bekijken of er in de
buurt een mogelijkheid tot kamperen is.
Meer hierover lees je verderop in deze
Uitlaatklep.
Henriëtte, Mirjam en ik hopen jullie op de
evenementen (weer) te ontmoeten dus
besluit ik met te zeggen:
Tot Ziens

Advertentie
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Impressie van een viertje
Door: Saskia van de Hel

Wat heerlijk het is weer mooi weer.
Wat heerlijk dat betekent dat ik mee mag!
Wat heerlijk hoor hem toch eens knorren.
Knorren..
Knorren…
Niets is prettiger dan het geluid van je
Renault 4 uit 1965 die heerlijk over de weg
rijdt. 24 en een halve paardenkracht die je
zonder problemen van A naar B brengt.
Als je er even bij stil staat is dat toch best
bijzonder! Waar zal dit wagentje allemaal
geweest zijn en hoeveel mensen hebben al
van ons “doosje” mogen genieten.
Onze trouwauto, dus heel dierbaar.
Inmiddels wat minder fraai dan 10 jaar
geleden maar o, wat is tie mooi.
Onze kinderen zijn helemaal verkocht, zou
het in de genen zitten, en willen niets liever
dan een ritje maken in de Renault 4 auto.
Ik hoop één ding, dat wij nog maar lang van
ons karretje mogen genieten!

OPROEP
Zonder copij wordt het steeds lastiger een Uitlaatklep in elkaar te zetten.
De redactie is dan ook op zoek naar ervaringen, anekdotes en weetjes.
Ook is de redactie op zoek naar een vaste columnist. Iemand met het hart vol
van Renault, technische kennis is meegenomen. Wie wil zich opwerpen?
Mail redactie@rvvc.nl

De Uitlaatklep
In de pen….
Door: Patricia Buwalda
Heejheej iedereen,
Mirjam bedankt dat je ‘de pen’ aan mij
gegeven hebt.
Nou ik zal me even voorstellen,
Ik ben Patricia Buwalda en ik ben 12
jaar.
Mijn hobby’s zijn muziek luisteren en
zingen.
Ik zit ook op zangles, en nu ik het
toch over muziek heb, ik luister heel
veel naar Jan Smit, en Nick&SimonJ
Ik zit nu in de 2e klas op Piter Jelles
Adlân in Leeuwarden.
Ik doe havo/vmbo theoretisch.
Waarschijnlijk moet ik dit jaar even
over doen want ik had niet zo’n goed
begin.
Ik woon in Wytgaard, dat is een dorp
onder Leeuwarden.
Nou dit was het eigenlijk wel.
Doei..J
Zie jullie bij het volgende evenement.
Laterzzz.
Ik geef nu de pen door aan Monica
Wagenmaker.
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Kinderpagina

Renault 5 bouwpakket
Tip: gebruik voor een steviger effect
dikker papier!

De Uitlaatklep
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Uit de evenementenhoek
Door: Henk Buwalda

Dus kom allemaal naar !!!....

Toch maar even in de pen klimmen ,
want die uitlaatklep moet toch vol hé.
Het gaat goed met onze club,( heel
goed zelfs), onderhand zijn we de
honderdvijfentwintig leden
gepasseerd.

Oh Oh Renault, Ommen
Renault 8, 10 & Caravelle
Oldtimers, Onderdelen en Renobilia
24 mei 2008

De geplande evenementen voor dit
jaar beginnen langzaam vorm te
krijgen.
Ronnie en Miranda zijn goed bezig en
de Rotterdamse ploeg is druk met een
camping te vinden rondom Rotjeknor.
Heel veel mensen vinden juni nog veel
te ver weg ,en daarom gaat onze club
op Oh Oh Renault staan in Ommen
.
Dit is natuurlijk een prima gelegenheid
om elkaar weer eens te zien,en om
onze nieuwe leden te ontmoeten.
We gaan daar onze club promoten en
natuurlijk het ( Vrijbuiter) Renault
gevoel !
Het plan is om onze tent daar op te
gaan bouwen, dus dat word weer
gezellig.
Natuurlijk komt onze clubwinkel ook ,
dus is je stikker aan vervanging toe of
je wilt een nieuw zomer tenue bestellen
dan kan dit !

Routebeschrijving: via A28 ter
hoogte van Zwolle afslag 21
(Ommen) N340 op, bij
hectometerpaal 65,7 rechtsaf. Of
via N48 Hoogeveen/Raalte afslag
Zwolle, N340 op richting Zwolle. Bij
hectometerpaal 65,7 linksaf. Na 150
meter is het aan uw rechterhand.
Het evenement is met borden
duidelijk aangegeven.
Vlakbij is een camping te regelen.

Advertentie
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Vier op een rij weekend 13-14-15 juni 2008 in Braamt
Door: Ronnie Peters
Na een aantal jaren aan de zijlijn wordt
het weer eens tijd dat wij iets gaan
doen.
Miranda en ik, zijn in de mooie
achterhoek op zoek gegaan naar een
geschikte camping.
Die hebben we gevonden in het
rustieke dorpje Braamt vlakbij de
hoofdstad van de Achterhoek,
Doetinchem.
Camping te Boomsgoed heeft de
vriendelijke open uitstraling die wij als
Vrijbuiters zoeken.
Het programma staat nog een beetje in
de steigers maar globaal ziet het er zo
uit:
Aankomst op vrijdag 13 juni, van af
12.00 heten wij u van harte welkom
De vrijdag avond kan door ieder vrij
worden ingevuld.
Er is een snackbar op de camping, in
het dorp Braamt en in Doetinchem zijn
nog veel meer mogelijkheden om de
inwendige mens te versterken.
Voor de zaterdag hebben we een
rondrit uitgezet die langs de mooie
bossen van het Montferland en
uiterwaarden van de Rijn en Waal voert.
Op de route zijn een aantal uitstapjes
en uiteraard moeten we de appels van
Jos Beijer niet vergeten.
Tijdens de route kan er weer gestreden
worden voor de Elly bokaal.

Voor de zaterdag avond hebben we twee
grote barbecues bij een groot kampvuur
staan. U mag uw eigen barbecue thuis
laten.
Tijdens de rondrit zijn een aantal
mogelijkheden om op de gebruikelijke
RVVC wijzen voor het eigen vlees te
zorgen.
Voor de zondag is er voor de liefhebbers
in de vroege ochtend een activiteit.
Om 12.00 serveren wij u een echte
Achterhoekse “Maak da’j weg kom”
soep.
Het adres van de camping is:
Recreatie Te Boomgoed
Langestraat 24
7047 AP Braamt
Tel 0314-651890
Ook wij kennen hier het wereld wijde
web
www.teboomsgoed.nl

Graag tot ziens in Braamt!

De Uitlaatklep
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Inschrijfformulier Vier op een rij evenement

Natuurlijk kom ik op het “Vier op een rij” evenement ! 13-14 en 15 juni
Ik ______________________________

kom en maak € 25,00 over

wij______________________________

komen met 2 personen maak € 30,00 over

wij______________________________

komen met ons gezin en maken € 35,00 over
Ons gezin komt met ______ kinderen
de leeftijd van kind(eren) is …...............…

De bijdrage kun je overmaken op nummer:
593510011 van de R.V.V.C te Zwolle (o.v.v voorjaarsevenement)

Op zaterdag is er een mogelijkheid om aan het eind van de rondrit een BBQ vleespakket (voor een gereduceerde prijs) te
kopen bij de PLUS supermarkt in Wehl, echter moeten we wel doorgeven hoeveel pakketen er worden afgenomen.

Ik /wij willen _______ pakketen
Bij de Plus kunt je dan uiteraard ook de rest voor de BBQ kopen, ze houden dan voldoende brood en
salades op voorraad.
Mail of stuur dit formulier voor 30 mei naar: evenementen@rvvc.nl
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Olde Beth spektakel in Wehl

Door: Henk Buwalda
Wederom gaan we als club weer onze
titel verdedigen van best
gepresenteerde club.
op zondag 6 juli a.s. vind dit
spektakel plaats in Wehl !
Wil je komen meld dit dan even , dan
kan ik de aantallen doorgeven aan de
organisatie van dit leuke evenement.
Mijn telefoonnummer staat onderaan !
(luchpakket word bij vooraanmelding
gratis verstrekt)
Op deze dag wordt ook de Olde Beth
bokaal uitgereikt aan de best
gepresenteerde club.
Deze prijs is niet gebaseerd op het
aantal deelnemers maar op de manier
waarop de club zich presenteert.
(versieren van de standplaats middels
vlaggen en evt. kramen)
Tevens word er een prijs beschikbaar
gesteld voor het mooiste voertuig in de
verschillende categorieën.
Dit wordt door het publiek bepaald.
**Op deze dag worden ook
carpullwedstrijden voor het
Nederlandse klassement gehouden op
een van de terreinen. Deze worden
geheel verzorgd door de Dutch
CarPulling Organization (DCPO).

Ook hiervoor wordt er geen entree
verlangd van de deelnemers van het
spektakel en de toeschouwers!!!
Bekijk de deelnemers op www.dcpo.nl
De tijden
Tussen 9.00 - 11.00 uur
Binnenkomst van de deelnemers. (bij
binnenkomst uitreiking lunchpakket).
Van11.00 - 18.00 uur
Open voor het publiek
Van 12.00 - 17.00 uur
Carpullwedstrijden
+/- 16.30 uur
Concours des Elegance (winnaars) met
aansluiting prijsuitreiking & afsluiting
+/-17.30 uur
Opruimen en vertrek deelnemers
LET OP! :
Het is de bedoeling dat de
deelnemers tot de prijsuitreiking op
de plaats aanwezig blijven.
Deelnemers die niet meer aanwezig
zijn worden van de prijzen
uitgesloten.
Voor verdere info kunt u uiteraard
bellen naar:
058-2553235 Henk Buwalda

Agenda 2008
24 mei: Oh, oh Renault in Ommen
Voorjaar 2008, 13-14-15 juni
Braamt, Gelderland
6 juli: Olde Beth Spektakel
Najaar 2008, 12-13-14 september
Nieuws over het najaarsevenement
ontvang je in één van de volgende
Uitlaatkleppen

Renault 5 Baccara
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Je Renault 4 verzekeren voor een lage premie
kan bij Henk den Uil te Sliedrecht
Voor slechts €65,-- per jaar ben je W.A. verzekerd
En voor je cascoverzekering betaal je slechts 1,3% van de
taxatiewaarde van je Renault 4
(* excl. Assurantiebelasting en poliskosten)
Voorwaarden: Lid van de

Renault Vrijbuiter Vrienden Club
Max. aantal km. per jaar 12.000

Er zijn geen voorwaarden betreffende: De leeftijd van de auto
Tweede auto
Leeftijd van de bestuurder onder de 23 jaar: vraag naar de voorwaarden
Ook andere Renaults (en overige merken) zijn tegen scherpe prijzen te verzekeren
bij:

Henk den Uil
Alle verzekeringen – Beleggingen – HypothekenFinancieringen – Pensioenen
Rembrandtlaan 12
3362 AH Sliedrecht
Tel.: 0184-415822*
Fax: 0184-429685
Mobiel tel.: 06-51405234

OPROEP
Wie voorziet de redactie van een verslag van Oh, oh Renault in Ommen
Wie voorziet de redactie van een verslag van het Voorjaarsevenement in Braamt
Mail redactie@rvvc.nl

