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Van de redactie:
Een nieuw jaar, een nieuwe redactie.
Enige tijd geleden belde onze ‘burgemeester’ annex voorzitter Frans d’Olivat ons rond half elf
’s avonds met de vraag of wij de redactie van de uitlaatklep wilde overnemen.
Na enig overleg hebben we besloten deze taak op ons te nemen. Door de opleiding van Wouter(die nu
bijna afgerond is) en het gebrek aan ingestuurde stukjes heeft de eerste uitlaatklep van deze redactie
enige vertraging opgelopen. Onze excuses daarvoor. Wij zijn nog bezig met de nieuwe set-up. De
volgende uitlaatklep zal er dus weer anders uitzien dan deze, maar dan zal de voorlopig definitieve layout in ieder geval zichtbaar zijn. Wij wensen jullie veel leesplezier en hopen jullie weer tegen te
komen op het voorjaarsevenement.
Jan en Wouter

Bericht van de voorzitter.
Ja hoor het voorjaar is weer begonnen en vol verlangen kijken we weer uit naar de
Evenementen van de Renault Vrijbuiter Vrienden Club. Alle informatie daarover vind je uiteraard in
deze uitlaatklep.
Deze uitlaatklep gaat er weer anders uitzien dan de vorige want we hebben, zoals ik dat op het forum
al gemeld heb, een nieuwe redactie.
Saskia en Rene van de Hel hebben in verband met o.a. drukke werkzaamheden aangegeven te stoppen
met de redactie maar gelukkig hebben we twee andere leden bereid gevonden de redactie over te
nemen. Het zijn Wouter Hoek en Jan Halmingh beide uit Groningen.
Ook via deze weg wil ik Saskia en Rene nog hartelijk danken voor hun inzet en wil ik Wouter en Jan
succes wensen met hun nieuwe taak. Henk blijft natuurlijk ook deel uitmaken van de redactie. Je kopij
kun je blijven opsturen naar: redactie@rvvc.nl
Het voorjaarsevenement wordt georganiseerd door een stel zeer ervaren “evenementenorganisatoren”
(lang woord hé) dus dat zal al onze verwachtingen gaan overtreffen en ook de voorbereidingen voor
het najaarsevenement zijn in volle gang.
Een camping is al gevonden alleen zoeken we nog wat mensen die wellicht Berrie van Mier wat willen
helpen met de voorbereidingen. Woon je in- of in de buurt van Brabant kan je contact opnemen met
Berrie (013-5432403 en/of bvanmier@home.nl)
Henriëtte, Mirjam en ik hopen jullie allen weer te zien op ons voorjaarsevenement.
Frans d’Olivat

Op 19 maart jl is ons (oud) lid Gert van den Toren, na een periode van afnemende gezondheid,
overleden. Gert en zijn vrouw Hennie waren erbij bij de oprichting van de RVVC in 2006. We
herinneren ons Gert als iemand die veel belangstelling toonde voor de Club en voor de mensen binnen
de Club. We wensen zijn vrouw Hennie, de kinderen en ook de kleinkinderen veel sterkte met dit
verlies

Mirjam d’Olivat
Is verhuist

Van: Merwebolder
Zeeldraaier 3 Sliedrecht

Naar: Thomashuis
Burg. van der Schansstraat 80
4281 LK Andel
Tel.: 0183-511699

1mei 2009
Een kaartje vind ik leuk en ook wil ik mijn nieuwe huis en kamer aan jullie laten zien.
(maar dan wel even bellen of het uitkomt)

Van de penningmeester
Volgens de kalender is het nu al weer mei
Van een aantal leden is de ledenbijdrage nog steeds niet op de Clubrekening bijgeschreven
Het is mogelijk dat men dit is vergeten omdat wij uit kostenoverweging geen acceptgiro’s sturen.
Hierbij wil ik iedereen die z’n ledenbijdrage voor 2009 nog niet heeft overgemaakt verzoeken om dit
nu spoedig te doen (€10,00 voor alleenstaande/ /€20,00 voor gezin). Overmaken op onze rekening
593510011 tnv RVVC Zwolle. Als je twijfelt of je wel al je bijdrage hebt overgemaakt neem dan even
contact met mij op.
Ik reken op de medewerking van iedereen en hoop dat we mede dankzij alle bijdragen weer mooie
evenementen kunnen organiseren.
Kostenverantwoording van reeds gehouden evenementen in 2009
Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari
inkomsten
uitgaven

Voorjaarsevenement “Waterland”
De winter zit er op, alles is groen. Tijd dus om de kampeerspullen van zolder te trekken, de Renault
een likje olie te geven en er weer op uit te trekken. En dan heeft de RVVC een aantrekkelijk voorstel:
kom op 12, 13 en 14 juni aanstaande naar het voorjaarsevenement in de Kop van Overijssel. Dit
gedeelte van Overijssel kenmerkt zich door veel water, leuke plaatsjes en prachtige natuurgebieden.
Kortom, tijd om kennis mee te maken.
We zijn te gast op recreatiecentrum ´De Eikenhof` (http://www.eikenhof.nl/) aan de Paasloërweg 12 te
Oldemarkt/Paasloo.We staan hier op een apart veld achterop de camping. Er is een restaurant,
kinderzwembad, speeltuin, stroom enz. aanwezig.
Programma
Vrijdag
Vanaf 15.00 uur druppelen de eerste auto´s binnen. Een ieder zoekt z´n plek en bouwt de tent op (voor
de wat ouderen: zet de caravan op z´n plek…….)
Vrijdagavond is van oudsher de bijteutavond. Onder het genot van een pilsje (of een andere vloeibare
versnapering) wordt gekeken hoe iedereen de winter is doorgekomen. Er wordt getoast op een gezellig
weekend.
Zaterdag
Vanaf 10.30 uur gaan we starten met de rondrit. Deze rondrit zal je kennis laten maken met de mooie
omgeving. We doen plaatsjes als Blokzijl, Moespot en Nederland aan. Halverwege zal er een stop
plaatsvinden waarbij je doormiddel van een wandeling/wandelingetje het gebied volop kunt ervaren.
Tip hierbij: neem laarzen mee!!! Natuurlijk zal er ook weer een wedstrijdelement ingebouwd worden,
we zijn benieuwd wie er dit jaar met de Elly Buwalda bokaal vandoor gaat.
Wanneer iedereen weer terug is op De Eikenhof zetten we de BBQ´s bij elkaar om op deze manier
gezamenlijk aan te sterken van alle indrukken. Graag dus de BBQ´s meenemen!!
We hopen op een lange zwoele nacht.
Zondag
Vanaf 10.30 uur zullen we ons verzamelen om in colonne naar Giethoorn te rijden. We willen u kennis
laten maken met dit bijzondere dorp waar Bert Haanstra zijn film ´Fanfare´ filmde.
We zorgen ervoor dat we op tijd weer terug zijn zodat iedereen weer een beetje bijtijds thuis kan zijn.
Dus………
Zorg dat je erbij bent. Vul het inschrijfformulier zo snel mogelijk in en verstuur deze naar:
Henk Buwalda
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaart
of naar:
info@rvvc.nl
We zien jullie in Oldemarkt!

Inschrijfformulier
“Waterland” 12-14 juni
Natuurlijk kom(en) ik/wij kamperen:
o Ik kom alleen en maak €25,= over op rekening 593510011 tnv
RVVC Zwolle
o Wij komen met z’n tweeën en maken €30,= over op rekening
593510011 tnv RVVC Zwolle
o Wij komen met ons gezin en maken €35= over op rekening
593510011 tnv RVVC Zwolle
Het is ook mogelijk om alleen op zaterdag 13 juni te komen en dan 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 593510011 tnv RVVC Zwolle
o Wij komen met ons gezin op zaterdag en maken €12,50 over op
rekening 593510011 tnv RVVC Zwolle
Vul het inschrijfformulier zo snel mogelijk in en verstuur deze naar:
Henk Buwalda
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaart
of naar:
info@rvvc.nl

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 Renault (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

Najaarsweekend in BRABANT, Parel in ‘t Groen 11-12-13 september 2009 !
Na veel campings bezocht te hebben in het Brabantse land is besloten om neer te gaan strijken op de
**** Camping de Boskant. Met dank aan Albert, Henk en niet te vergeten de doorslaggevende stem
van Patricia, zijn we unaniem tot deze keuze gekomen.
Voor een impressie van deze mooie camping zie de website:
http://camping.nl/noord-brabant/oisterwijk/cambiance-de-boskant-321.html
Wij hebben hier het voetbalveld kunnen reserveren en hebben dus plaats genoeg om ook de grote
evenemententent op te kunnen zetten voor de jaarlijkse ledenvergadering op de vrijdagavond. Zorg dat
je allemaal op tijd aanwezig bent om je stem te laten horen.
Verder is er voldoende vertier voor jong en oud in de directe omgeving van ons kampeerterrein. Voor
voldoende stroom gaat gezorgd worden via een generator en een toiletgebouwtje met douches is op
loopafstand in de buurt. Iets verder weg ligt nog een gigantisch groot toiletgebouw met alle faciliteiten
die bij een 4 sterrencamping horen.
Ook de inwendige mens kan er versterkt worden via een restaurant, snackbar en een winkeltje bij de
receptie in de buurt. Je hoeft het terrein wat dat betreft niet af.
Maar de schitterende omgeving gaan we zeker nog bekijken tijdens de rondrit op zaterdag, die
Ongeveer een 60 a 65 km lang zal zijn. Wat u allemaal zult zien blijft nog een verrassing, maar
vermoedelijk zal het Brabantse land nog lang in het geheugen blijven hangen als een mooie Provincie
waar het goed toeven is.
Ook op zondagochtend zal er nog een activiteit plaatsvinden. Wat, hoe laat en waar, houden we nog
even als een verrassing achter de hand.
Als het inschrijfformulier gereed is zal dit in de Uitlaatklep bekend gemaakt worden en vast ook nog
via onze website: www.RVVC.nl
Vrijbuitergroeten,
Berrie van Mier

Kinderpagina

Komt er een goudvis bij de dokter. Zegt de dokter: "Oh, ik zie het al...! Uit de kom...!"
Vraag: Wat is een skelet in een kast?
Antwoord: Iemand die vroeger gewonnen heeft met verstoppertje...
Zit een skelet aan de bar, zegt ie: "doe mij een pilsje en een dweil!"
Jantje: "Mamma, waarom heb je van die grijze haren?" Mamma: "Dat komt omdat kindjes heel
ondeugend zijn." Jantje: "O, vandaar dat oma helemaal grijs is!"

