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De Waterjuffer is een uniek paradijsje, nabij Lochem en Gorssel en de oude 
Hanzesteden Zutphen en Deventer. Prachtig gelegen in het aantrekkelijke 
Achterhoekse coulisselandschap, in één van de meest populaire fietsgebieden 
van Nederland. 

Een oase voor rustzoekers en senioren met ruime zon- en schaduwplaatsen in 
een groene parkachtige omgeving, uiteraard met Wifi en verwarmd sanitair.

In het Restaurant kunt u genieten van koffie met gebak tot de lekkerste vers 
bereide gerechten.

Camping de Waterjuffer, Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen 

T. 0573-431359          E. info@campingdewaterjuffer.nl

www.campingdewaterjuffer.nl

Kamperen, recreëren en dineren

Gewoon... genieten!

Ontspannen kamperen in de 

Achterhoek... op de grens van 

Gelderland en Overijssel

Geniet van de kampeer- 
nieuwtjes voor het seizoen 
2019

www.isabella.net
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Voorwoord
Vakantie 
In mijn jonge jaren kende ik voor huisvesting twee modali
teiten: voor het grootste deel van het jaar een huis en voor
een deel van het jaar een tent. Het huis was verbonden met
werk en veel andere ‘verplichtende’ zaken, de tent stond
voor vakantie, vrijheid en kunnen doen waar je zin in hebt.
Op een goed moment werd de tent ingeruild voor een
caravan (Solifer natuurlijk. . .), maar dat veranderde niet
wezenlijk de aard van de met vakantie verbonden activi
teiten. Dit jaar is in deze verdeling een stijlbreuk opgetreden:
omdat er het een en ander in ons huis veranderd werd
konden we daar tijdelijk niet wonen. Dus hebben we de
caravan op een camping in de buurt gezet en als huis
beschouwd, met alle daaraan verbonden activiteiten. Dus
het was geen vakantie in de gangbare betekenis. Niettemin
paste de caravan zich daar moeiteloos bij aan en was al
heel snel ons ‘vaste’ huis en niet een surrogaat vakantie
verblijf. Zo blijkt weer dat een Solifer geschikt is voor veel
meer dan alleen op reis zijn. Nadat alles in ons huis weer
een beetje op orde was zijn we toch nog een beetje op
vakantie gegaan. . . met de Solifer. . .
 
Onno de Gans

3



Van de voorzitter.
 
 
Na een heerlijk warme zomerperiode, die bijna een
half jaar duurde, gaan we nu de winterschuit weer in.
De temperaturen gaan zakken en er wordt regen en
sneeuw voorspeld. Deze week was het nog heerlijk
wandelen op het strand. Er werd volop gevist en het
was erg druk.
 
Hier in Noordwijk maken we ons op voor de gemeen
teraadsverkiezingen die uitgesteld zijn tot 21 novem
ber vanwege het samengaan met Noordwijkerhout
en de Zilk per 1.1.2019. Altijd weer interessant om te
zien wat de diverse partijen op hun programma
hebben staan. Vooral sociale woningbouw is hier een
hot item, daar zijn ze hier niet zo goed in mag ik wel
stellen.
 
Er zijn dit jaar weer heel wat activiteiten geweest.
Opvallend was hierbij de goed bezochte tref in de
Eifel, waar wij op terugtocht uit Italië en Frankrijk aan
deelgenomen hebben. Een aantal verslagen hierover
staat in dit blad. Er was genoeg te doen in deze mooie
omgeving om er zelf op uit te gaan. Goed was het
ook dat hier 2 leden vanuit de ex Polarclub, die nu lid
zijn van onze club, aan deelgenomen hebben. Zij
hebben de club als erg prettig ervaren mag ik wel
stellen.
 
Als eerste staat nu de nieuwjaarsreceptie in Ermelo
op de agenda.
Zoals te lezen valt in het blad worden er in 2019 nogal
wat activiteiten georganiseerd in Zeewolde op het
terrein van de NCC rond zowel de algemene leden
vergadering als de interrally. Het programma voor de
interrally staat eveneens vermeld. Ik hoop dat er
vanuit onze club veel leden aan deel zullen gaan
nemen.
 
Ik wens alle leden, mede namens Jan, prettige feest
dagen toe en een goed en bovenal gezond 2019.
 
Didi

Rallykalender

4

 
 
Eindejaarstref en Nieuwjaarsreceptie
Deze wordt gehouden vanaf 27 december 2018 tot
en met 6 januari 2019 op camping de Paalberg,
Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo.
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag
5 januari 2019. Na afloop van de nieuwjaarsreceptie
is er om 18.00 uur gelegenheid om deel te nemen
aan een buffet.
Voor nadere informatie zie elders in dit clubblad.
Aanmelden kan via onze website.
 
Ledenvergaderingtref van 5 tot en met 14 april.
In tegenstelling van hetgeen in het vorige clubblad is
vermeld wordt deze dus gehouden van 5 tot en met
14 april in Zeewolde op NCC camping de Distel aan
de Dasselaarweg 53. De ledenvergadering is dan niet
op zaterdag 27 april, maar op zaterdag 13 april. Aan
vang 14.00 uur en om 18.00 uur is er gelegenheid om
deel te nemen aan een buffet. Dit hebben we gewij-
zigd omdat op Koningsdag of op 4 mei vergaderen
geen goed idee was. Omdat de ledenvergaderingtref
en de Interrally toch al los van elkaar waren gekomen.
kon dit dus nog makkelijk gewijzigd worden. Begin
volgend jaar zal er een inschrijfformulier op onze
website worden geplaatst.
 
Reis Sicilië / Laars Italië
Onder leiding van Anne en Henk Griffioen wordt er
een reis georganiseerd. Dit is een reis voor Soliferclub-
leden maar ook voor niet Soliferclubleden en valt dus
niet onder de verantwoordelijkheid van onze club.
Wel willen wij natuurlijk de gelegenheid bieden alle
informatie over deze reis te verstrekken. Voor verdere
informatie zie het artikel elders in dit clubblad.
 
Interrally 2019.
Ook deze zal worden gehouden op NCC camping de
Distel in Zeewolde. Voor de interrally verwachten wij
de buitenlandse gasten op donderdag 27 juni en de
rally wordt afgesloten op zondagavond 30 juni. De
gasten zullen dan vertrekken op maandag 1 juli.
Voorafgaande aan de interrally is er voor onze eigen
leden al vanaf 22 juni een rally.
Voor meer informatie hierover zie elders in dit club
blad. 
 
Herfstrally 2019.
Deze rally wordt gehouden van 7 tot en met 21 sep-
tember 2019 op camping Cottesserhoeve in Vijlen in
de provincie Limburg. Ook hierover vindt u elders in
dit blad meer informatie. De organisatie wordt ge-
daan door Corrie en Paul van Wijk.
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek



Gerolstein, de Eifel van 19
tot 28 oktober.txt
 
Dinsdag 16 oktober gingen wij op weg van Punderich
aan de Moezel naar Gerolstein, camping Eifelblick.
Het was een zonnige dag en de rit was mooi, maar
ook heuvelachtig.
Vriendelijke ontvangst en we bleken de eerste te zijn
van de 24 caravans die verwacht werden.
Woensdagmiddag kwamen er nog verschillende
Soliferisten en het was een prachtige dag met een
heerlijk zonnetje en samen aan de koffie bij ons.
Langzaam aan werden toch de caravans geplaatst
en eventueel luifel of voortent opgezet.
Het is een prachtige camping met terrassen, welke
leeg was gehouden voor onze club, totaal 25 plaat
sen en wat camperplaatsen. Sanitair gebouw was
goed en zelfs wasmachine en droger.
In de avond met 7 personen uit eten in het dorp Ge
rolstein, maar bijna alles was gesloten. Zijn bij de
Balkan terecht gekomen en hebben daar heerlijk en
voldaan gegeten.
Donderdag zijn er meerderen gekomen, sommigen
ook van andere campings in Duitsland en de terras
sen vulden zich goed en natuurlijk hernieuwden we
leuke ontmoetingen en uitwisseling van gegevens
over het afgelopen jaar.
Vrijdag liep het terrein vol, dat was een leuk gezicht.
Alleen Yfke had de pech om te vallen en naar het
ziekenhuis te moeten met begeleiding van Johan. Bij
terugkomst op de camping was haar been ingetapet
en Anton was druk met heen en weer lopen om haar
te verzorgen.
Zaterdag  zijn er verschillenden boodschappen gaan
doen of een wandeling in de omgeving. Fietsen is niet
aan te raden daar we tamelijk hoog zitten en de weg
terug toch te stijl is. We zijn met Solifers, Polar, Kabe,
dus Scandinavische caravans op deze plek.             
                                              
Zondagmorgen zijn Anton en Yfke vertrokken wat
jammer was want in de namiddag kregen we een
welkomstkoffie/thee met een heerlijke versnapering
van de club die er wel in ging.
Van de eigenaar een kleine uitleg over de camping
die sinds februari in het bezit is van dit echtpaar, van
oorsprong Limburgers. Zij hebben al heel wat opge
knapt en vervangen. Hierna zijn we met een groep
van 22 mensen boven in het restaurant gaan eten.
Dit was voortreffelijk en goed gereed gemaakt door
de eigenaar en tegen een redelijke prijs.
De verdere week zijn we aardig uitgewaaierd met
bezoekjes aan Slowakije, burchten en mooie verge
zichten. Ook naar Trier met de trein zijn er enkelen
geweest. Koblenz is ook bezocht. Ja, zo heeft een
ieder op eigen wijze deze week doorgebracht en
beleefd.
Vanuit onze caravan hadden we een mooi zicht op
het sanitairgebouw waar een ieder zijn of haar tijd
doorbracht en een ontmoetingsplek was om even

een woordje te wisselen. Ja, ook te wachten omdat
sanitair werd schoongemaakt, wel een uur. Er hing
een ketting voor maar de tijd werd niet aangegeven.
Het weer na al die prachtige dagen van de zomer en
het najaar was nu minder, soms een koude wind en
’s morgens heiig. Dat was wel jammer daar de bomen
en het uitzicht prachtige kleuren gaf in de zon.
Maar ik denk dat een ieder zich wel heeft vermaakt,
ondanks dat er geen overkapte ruimte was om samen
te komen dan in de barkelder waar Piet ons weer liet
genieten van foto's en film uit Griekenland en Slowa
kije.
In het restaurant waar vrijdags door velen weer
heerlijk werd gegeten op de voorbereiding van de
zaterdag om naar huis te gaan. Zo wisselend als we
zijn gekomen is iedereen ook weggegaan, mede
doordat het weer kouder werd. maar ja, dat kan je
treffen in eind oktober.
 
Zij die erbij waren bedankt voor de gezelligheid en
contacten en tot een volgende keer in goede gezond
heid.
 
7 november 2018                                Gea Leijsma
(vriendin Jan de Groot)

Gerolstein, de Eifel van 19 tot 28 oktober.
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Interrally 2019.
                          
 
Zoals in het vorig clubblad vermeld, wordt deze rally
gehouden vanaf donderdag 27 juni tot en met
maandag 1 juli op de NCC camping de Distel in
Zeewolde.
Wij verwachten dan Soliferisten uit Finland, Zweden
en Denemarken en natuurlijk een flink aantal van
onze eigen leden.
 
De programma onderdelen zijn vastgesteld en het
programma ziet er als volgt uit :
-       Donderdag 27 ontvangst van onze buitenlandse
gasten en het helpen met wegzetten van de cara
vans. Uiteraard wordt de gasten koffie, thee of  iets fris
aangeboden bij aankomst.
-      Vrijdagmorgen is de officiële opening door onze
voorzitter en het hijsen van de vlaggen. Een presen
tatie over het droogleggen van polders waardoor
Nederland meer land heeft gekregen waaronder de
Flevopolder. Vrijdagmiddag  is er een wandeling door
de natuur.
-       Zaterdagmorgen een bezoek aan de Orchi
deeënhoeve, ’s middags kan er een bezoek worden
gebracht aan bijvoorbeeld Urk, Schokland, Batavia
stad of de Oostvaarderplassen. Zaterdagavond is er
dan een feestavond met muziek en verloting.
-      Zondagmorgen het landenspel. Van elk land
wordt een team samengesteld, die met elkaar om de
punten gaan strijden. Zondagavond is er een geza
menlijk buffet waarbij de prijsuitreiking van het lan
denspel, overdracht van de vlag en de afsluiting van
de rally.
 
Voor de verloting zijn we nog op zoek naar prijzen.
Heeft u iets, meld het even aan de AC. Het is prettig
te weten hoeveel en wat voor prijzen er zijn.
Naar aanleiding van onze oproep in het vorig club
blad voor het verrichten van hand- en spandiensten
hebben wij nu 3 leden die zich hebben aangemeld.
Het zou fijn zijn als er nog 3 leden bijkomen voor b.v.
het helpen wegzetten van caravans, koffie, thee en
drank schenken tijdens de feestavond en/of buffet
en loten verkopen op de feestavond.
Samen met de leden van de AC en het bestuur
hebben we dan een team waarbij niet bij elke activi
teit dezelfde personen moeten helpen.
 
Wilt u ons helpen meld u dan aan bij een lid van
de AC of via het e-mailadres van de AC ac@soli
ferclub.nl
 
Dit voor zover de Interrally. Er is nog het nodige werk
te verrichten.
 
Namens het Bestuur en de AC
Jannie van der Torre-Hoek

Rally vanaf zaterdag 22
juni.
 
Omdat de Interrally maar 4 dagen in beslag neemt,
willen wij daaraan vooraf alvast wat dingen organi
seren voor onze eigen clubleden en er moeten dan
ook wat voorbereidingen voor de Interrally geregeld
worden.
Zelf heb ik dit jaar 2 keer een week met de caravan
in Zeewolde gestaan ook om alvast dingen voor de
Interrally te bekijken en te bespreken en ik ben er zeker
nog niet op uitgekeken.
Je kan er vanaf de camping heerlijk wandelen en
fietsen en ook een dagje Amsterdam is prima te doen.
Met het pontje naar Harderwijk is ook leuk om te doen.
Kortom, ook in de dagen voor de Interrally kunnen wij
enkele leuke activiteiten met elkaar ondernemen.
 
Het idee is nog maar net geboren dus in het volgende
clubblad zullen wij laten weten welke activiteiten wij
willen organiseren.
 
Namens de AC
Jannie van der Torre-Hoek
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Onze eerste Solifer tref.
 
Even voorstellen: Wij zijn Court en Irene Ribbens.  We
hebben twee dochters (met man) en een prachtige
kleinzoon (10 mnd). O ja, en een oude dove hond,
genaamd Karel.
 
Wij waren aangenaam verrast dat wij als oud Polar
clubleden lid konden worden van de Soliferclub. Toen
we deze zomer in het clubblad lazen dat er eind ok
tober een tref zou zijn in de Eifel zeiden we tegen el
kaar: “Dat gaan we doen. Niet te ver weg en ook niet
al te lang, dan kunnen we wat clubleden leren ken
nen”. Dus… caravan ingepakt, hond mee genomen
en hop naar Gerolstein.
Van de aardige campingbaas mochten we op
woensdagavond ondanks het late tijdstip en op zijn
vrije avond toch nog de camping op. Chapeau!
 
De volgende dag hebben we het reistentje aan de
caravan gezet en kon het grote genieten beginnen.
Er bleken 24 equipes te hebben ingeschreven, dus
voor ons een volle bak. Onze Polarclub was voor de
opheffing al gekrompen tot 13 caravans.
Vrijdags kwam de ene na de andere Solifer binnen
rijden. Naast steeds meer gezellige gesprekjes op weg
naar de toiletgebouwen met of zonder afwas, kwa
men er stoelen onder de luifels/tentjes vandaan en
werden de vakantieverhalen uitgewisseld in het nog
warme zonnetje.

 
Op zondagmiddag werden we allemaal verwacht in
de Kellerbar van het restaurant. Met een kopje koffie
en cake werd de tref geopend en werden we samen
met Chris en Mieke Heijligers (ook oud Polarcluble
den)   welkom geheten als nieuwe leden. Voor  wie
wilde was er een filmavond op woensdag, waar films
van clubreizen naar Griekenland en Slowakije zou
worden vertoond.
 
Er werd in die week veel met elkaar gewandeld,
sommigen hebben de kerk in Gerolstein bezocht die
erg bijzonder was. Deze was van binnen helemaal
met mozaïek bekleed. Er zijn groepjes naar Trier ge
weest met de trein. Helaas konden we daar niet aan
meedoen, omdat Court geen goed schoeisel had,
volgende keer beter.

 
Wij hebben ons prima vermaakt in deze tref. We
hebben leuke mensen leren kennen en we hebben
mooie reisverslagen gezien. Goede gesprekken ge
voerd en lekker gegeten in het restaurant met of
zonder gezelschap. Het enige minpuntje was dat Yfke
en Anton Wiebenga door domme pech ’s maandags
al weer terug naar huis moesten vanwege een enkel
blessure. Beterschap nog.
 
Bedankt allemaal, hartelijke groeten en tot de volgen
de keer!
Court en Irene Ribbens.

Optimale veiligheid bij:  Afdalen, achteruitrijden 
en met een geavanceerd anti-slinger systeem

www.triorep.nl         Telefoon:   033 -277 88 66

Dé specialist op het gebied van 
caravan-, camper- en traileronderstellen

Experts met  

Adv_Triorep+ITBS.indd   3 09/02/18   19:03
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DE ZWEEDSE FIKA
 

Ongedwongen en informele bijeenkomst van vrienden of bekenden om samen ‘een bakkie te doen’
met iets lekkers en even over koetjes en kalfjes te praten.

Dat ‘fika’ belangrijk is in Zweden mag blijken uit het feit dat het een werkwoord en zelfstandig naam
woord tegelijk is.

 GESCHIEDENIS VAN ‘FIKA’

HET WOORD ‘FIKA’ DEED BEGIN 20E EEUW ZIJN INTREDE ALS VERHASPELING VAN ‘KAFFE’: DE ZWEEDSE BENAMING
VOOR KOFFIE. DE VERWISSELING VAN DE LETTERGREPEN LEVERDE EEN NIEUW WOORD  EN EEN NIEUWE SOCIALE
GEWOONTE OP.

DE DEFINITIE VAN ‘FIKA’ IS EEN ONGEDWONGEN EN INFORMELE BIJEENKOMST VAN VRIENDEN EN BEKENDEN OM
SAMEN ‘EEN BAKKIE TE DOEN’ MET IETS LEKKERS EN EVEN OVER KOETJES EN KALFJES TE PRATEN, MAAR WIE STELT
DAT ‘FIKA’ GEWOON EEN ANDER WOORD IS VOOR EEN KOFFIEPAUZE DOET DEZE TYPISCH ZWEEDSE TRADITIE
TEKORT. HET IS VEEL MEER DAN DAT! HET IS EEN DAGELIJKS TERUGKEREND HOOGTEPUNT OM EVEN BIJ TE PRATEN
ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE MET EEN ZOETE LEKKERNIJ.

WIE HAD OOIT GEDACHT DAT ZO’N SIMPELE GEWOONTE ZOU UITGROEIEN TOT EEN BELANGRIJK ONDERDEEL
VAN DE ZWEEDSE CULTUUR? ZWEDEN KUNNEN ZICH TEGENWOORDIG BIJNA GEEN LEVEN ZÓNDER VOORSTELLEN.

                                             
BEREIDING VAN EEN FIKA-KLASSIEKER

Recept voor 20 broodjes:
Verkruimel de verse gist in een beslagkom. Smelt de boter of margarine in een steelpan of in de magnetron.
Voeg wat melk toe en verwarm het mengsel, totdat het lauw is , d.w.z. 370 C. Giet wat van het mengsel bij
de gist en roer dit tot de gist is opgelost.

Voeg de resterende hoeveelheid mengsel toe plus de suiker, het zout en bijna alle bloem, maar bewaar wat
voor tijdens het uitrollen van de broodjes. Kneed het deeg met de hand soepel, of, bij gebruik van een
machine, totdat het deeg loskomt  van de rand van de beslagkom. Dek de beslagkom af en zet deze zo’n
30 minuten weg op een warme plek.

Smelt de boter voor de vulling en roer dit totdat deze doorzichtig is en voeg suiker en kaneel toe. Stort het
deeg uit op een werkblad en kneed het deeg, totdat het soepel is. Gebruik de resterende bloem om te
voorkomen dat het deeg blijft plakken. Rol het deeg uit tot een grote rechthoek en smeer de vulling eroverheen.
Rol het stuk deeg in de lengte op en snijd het in stukken van zo’n 2 cm breed. Leg de stukken op een bakplaat
met bakpapier.
Dek de broodjes af en laat ze nog eens ongeveer 20 minuten rijzen. Bestrijk de broodjes met losgeklopt ei en
bestrooi ze met parelsuiker. Bak de broodjes zo’n 8 minuten in de oven op een temperatuur van 2800 C. Laat
de broodjes op een rooster afkoelen met een doek erover.

INGREDIËNTEN
25 G VERSE GIST                                                  
50 G BOTER OF MARGARINE
7,5 DL MELK
100 G SUIKER
1 SNUFJE ZOUT
1040 G BLOEM

VULLING
50 G BOTER OF MARGARINE
2 THEELEPELS GEMALEN KANEEL
100 G SUIKER

AFWERKING:  EIEREN EN PARELSUIKER
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Eindejaarstref en de Nieuw
jaarsreceptie txt
 
Voordat je het weet is het december 2018 – voor
sommigen van ons – een turbulent jaar. Voor de één
een jaar om snel te vergeten, voor anderen een jaar
om te onthouden. Een nieuw jaar –2019 – staat in de
startblokken. Er worden en zijn al plannen gemaakt
en de agenda’s worden ingevuld. Een vast agenda
punt is januari met nieuwjaarsrecepties. Voor de So
lifer Club Nederland is dit 5 januari in het restaurant
op de Paalberg in Ermelo.                                            
Zoals gewoonlijk starten wij rond 16.00 uur met een
drankje en een hapje. Rond de klok van 18.00 uur
staat er voor degenen die zich hiervoor hebben op
gegeven een buffet klaar. Opgeven graag voor 21
december, dit kan op de gebruikelijke wijze via de
website. De kosten voor het buffet zijn ongeveer
€ 18,00.
 
Evenals de vorige jaren is er de mogelijkheid om de
jaarwisseling vuurwerkvrij te beleven op camping de
Paalberg in Ermelo. Elk jaar gaan we er met veel

plezier naar toe. Wandelen op de hei, zwemmen in
het zwembad, winkelen en uit eten in Ermelo. Net als
het afgelopen jaar is voor ons het W-veld beschikbaar
(W1 t/mW15). De periode is van 27-12-2018 tot
7-1-2019. Langer verblijf is mogelijk in overleg. Het tarief
per plaats per overnachting is  € 19,55. Dit is inclusief
de toeristenbelasting, huisdier, milieuheffing en
stroom. Natuurlijk gratis toegang tot het overdekte
zwembad om ’s morgens rustig je baantjes te trekken
en daarna even in het bubbelbad relaxen. Later op
de morgen gaat de glijbaan voor de kinderen open.
Voor het zwembad is een polsbandje verkrijgbaar bij
de receptie voor €10,00 borg.
 
Tijdens de jaarwisseling wordt er vuurwerk afgestoken
bij de ingang van de camping.
 
Namens de AC
Jan Molenaar

Eindejaarstref en de Nieuwjaarsreceptie

Winter
 
De winter periode is weer op komst als u dit leest, buiten in het nu 31 graden Celsius,  denken aan de winter
is nog ver weggestopt, maar toch.
 Denk aan de volgende zaken als je met de caravan naar winterse gebieden gaat.
Meenemen!
1.       Sneeuwschop en (zachte) bezem, ook voor het dak
2.       Ladder o.i.d. om bij het dak te kunnen om het leeg te maken.
3.       Voortent voldoende sterk om sneeuw te kunnen dragen!
4.       Vlonder of dergelijke in de voortent
5.       Voldoende gas voor de eerste dagen, de rest op de camping, denk ook aan de terugreis.
 
Niet doen!
1.       Caravan op de handrem zetten; de remschoenen kunnen vast vriezen, lastig als je weg wil.
2.       Alles wat vocht bevat, meenemen uit de caravan als die leeg achterblijft, blijven stoken is een (dure)
oplossing, zeker op elektra!
3.       Zo min mogelijk water meenemen, kan onderweg bevriezen, zeker bij strenge vorst.
4.       Vuilwater in de afvalzak of emmer laten lopen, buiten bevriest alles; indien er geen andere mogelijkheid
is, doe dan zout in de opvang emmer o.i.d. anders heb je de volgende ochtend een grote klont.
 
Doen bij (langer) vertrek!
1.       Alles waar vocht in zit en dus kan bevriezen, uit de caravan of leegmaken, denk aan sapjes shampoo
en meer van zulk soort spul. Water aftappen en leidingen leeg blazen.
2.       Boiler aftappen en zeker zijn dat hij echt leeg is.
3.       Gasfles(sen) afsluiten.
4.       Dak leeg maken, alvast een goed begin; maak afspraken met de camping om het dak leeg te maken
bij sneeuwval, circa 30-35 cm is nog te doen, of anders extra steunen in de caravan aanbrengen.
5.       Afval water uit de tank laten lopen (niet op het terrein laten lopen) anders krijg je een ijsbaan.
 
Elke dag doen!
1.       De stroomkabel van de stroompaal naar de caravan, elke dag uit de sneeuw halen; zorg er voor dat
de kabel los ligt, door het stroom gebruik wordt de kabel warm en smelt zichzelf de sneeuw in; ophangen
boven de sneeuw is ook een mogelijkheid.
 
Technische Commissie Solifer club Nederland
20-07-2018
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HERFST  TREF  2018  GEROL
STEIN txt
 
Als nieuw lid van de Soliferclub hadden wij ons aan
gemeld voor de herfst tref in Gerolstein.
Halverwege de vrijdagmiddag kwamen wij aan op
camping Eifelblick en kregen een zonnige plek aan
gewezen op deze terrassencamping met prachtig
uitzicht over het dal.
Wij waren verrast door de hartelijke ontvangst, ver
schillende mensen kwamen ons begroeten, erg leuk!
De deelnemerslijst die we samen met de folder van
de omgeving ontvingen heeft goede diensten bewe
zen bij onze pogingen om namen te onthouden bij
de gezichten die we deze dagen tegenkwamen.
De zaterdag brachten wij door met een wandeling in
de omgeving en een bezoekje aan Gerolstein, toch
echt wel jammer dat in Duitsland op zaterdagmiddag
veel winkels gesloten zijn, maar de ons bekende Aldi
bleek een uitzondering.
Op zondag werd een gezamenlijke wandeling ge
pland, altijd leuk, want je loopt dan toch met verschil
lende mensen op en maakt een praatje. De zon deed
goed zijn best, dus was het ook wat het weer betreft,
een geslaagde tocht.
Omdat er ook deelnemers waren die pas op zaterdag
aankwamen was er een welkom opening gepland
op zondagmiddag in de z.g. Kellerbar.
Hier maakten we kennis met weer andere deelnemers
en werden wijzelf evenals Irene en Court Ribbens (ook
Polar eigenaar en nieuw lid) voorgesteld.
Aan de campingeigenaar werd een vaantje overhan
digd ter herinnering aan onze aanwezigheid als Soli
ferclub op zijn camping. Een rondje koffie/thee werd
aangeboden door de camping eigenaar en cake
werd getrakteerd door de organisatoren.
Tijdens het gesprek bij ons aan tafel hoorden we van
Anton Wiebenga dat bij aankomst een vervelend
ongeluk was gebeurd, namelijk hun caravan is over
de voet van Yfke gereden. Het gevolg: Een zwaar
gekneusde enkel, die in het ziekenhuis goed verzorgd
is, maar hun weekje vakantie hebben ze de volgende
dag toch maar afgebroken en zijn naar huis terugge
gaan.
Wij wensen haar beterschap toe!

De zondagavond hebben we met een grote groep
een heerlijk diner gegeten in het restaurant van de
camping. Prima kok! En erg gezellig samen.
De maandag begon met miezerregen, en om de dag
door te komen, wat boodschappen gedaan.
Onze buren Johan en Marion Top stelden voor om de
volgende dag samen Trier te bezoeken. Dus ’s avonds
alvast de top 10 van bezienswaardigheden in Trier
opgezocht zodat we goed beslagen ten ijs kwamen.
Een gezamenlijke treinreis in Duitsland is voordelig
voor een groepje van maximaal 5 personen. Die
dinsdag ontmoetten we meer mensen bij het station
die hetzelfde plan hadden opgevat. De moderne
boemel deed over een kleine 60 km wel anderhalf
uur, maar het was een leuke reis, mooi landschap en
zonnig weer.
In Trier zijn we door de indrukwekkende beroemde
Porta Nigra richting centrum gelopen na eerst nog bij
de VVV een stadsplan te hebben gekocht.
Wij bezochten o.a. de Dom die uit twee bouwwerken
bestaat en gebouwd is met een tussenperiode van
enkele honderden jaren, duidelijk te zien in stijl en
steensoort.
De ”Thermen” in het centrum zijn omgeven door een
glazen huis, zodat je ook van buitenaf de funderingen
kunt bewonderen. Hier is duidelijk zichtbaar dat de
huidige stad meters hoger ligt dan die in de Romein
se tijd.
De z.g.” Romeinse brug” over de Moezel heeft een
modern wegdek gekregen. De honderden jaren
oude oorspronkelijke funderingen zijn blijkbaar in zo’n
goede staat dat dit verantwoord is. Overigens, van
wege de droge zomer en herfst was het waterpeil zo
laag dat je hier een heel goed zicht op had.
Ook de z.g. havenkranen, die door menskracht wer
den aangedreven, waren bijzonder om te zien.
Onderweg naar ons laatste doel hebben we nog
genoten van koffie met taart, in Duitsland altijd lekker.
De St. Paulin kerk in barokstijl heeft prachtige plafond
schilderingen.
Toen weer terug met onze boemel, die ook op verzoek
stopt.

Herfsttref 2018 Gerolstein
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Vanwege de late terugkomst bestond ons diner uit
een blikgerecht, wel even wat anders dan afgelopen
zondag.
Woensdag een miezerige dag. Buiten de caravan
ontstond een mannen-bijeenkomst. En waar ging het
over? Juist ja: kachels en movers, die hebben zo hun
specifieke eigenaardigheden.
’s-Middags bij de afwas bleek een groepje naar de
Erlösungskirche in Gerolstein te gaan waar een
rondleiding zou worden gegeven. Wij konden nog net
aansluiten en meerijden met onze andere buren. Een
heel bijzonder bouwwerk, dat in opdracht is gemaakt
van Keizer Willem II. De wand- en plafondafwerking
bestaan uit honderdduizenden mozaïeksteentjes,
met veel bladgoud en kostbare blauwe steentjes.
Om een voorbeeld te geven: In de mantel van de
Christusfiguur zijn alleen al 65 tinten bruin verwerkt.
De pilaren en muurbekleding zijn van marmer uit de
omgeving waarin duidelijk nog fossielen zichtbaar zijn
die duiden op een vroegere zee in dit gebied.
In de koepel zijn bijzondere personen afgebeeld, ook
mythische figuren. Van de 4 engelen waren er 3 als
man en 1 als vrouw afgebeeld wat in deze geloofs
richting niet gebruikelijk is.
(zie voor de kerk en het interieur Google Erlösungskir
che Gerolstein).

Aansluitend bezochten wij het naastgelegen arche
ologisch museum met artefacten uit de prehistorie en
de Romeinse tijd. Bijzonder was een compleet skelet
van 2.15 m lang, gevonden in eigen graf. Hij was door
geweld om het leven gekomen, duidelijk zichtbaar
aan zijn verwondingen.
Die avond was er in de Kellerbar een fotosessie ge
pland met herinneringen aan de reizen naar Grieken
land en Slowakije in 2018 en 2017. Prachtige beelden
en de deelnemers gaven aanvullend commentaar
bij het zien hiervan.
Donderdag stond een lange wandeling gepland,
onduidelijk was de lengte, die kon zowel 10 als 15 km.
zijn. Omdat wij de volgende dag zouden vertrekken
besloten wij hier niet aan deel te nemen en kozen wij
voor een bezoek aan het koffiemuseum in Daun.
Vrijdag vertrek uit Gerolstein en afscheid van een
groep leuke en hartelijke deelnemers.
Johan en Marion, Lilian en Ton, bedankt voor de or
ganisatie van deze tref.

Wij hebben er van genoten.
Chris en Mieke Heijligers
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Sicilië en Puglia
 
We hebben op dit moment 8 à 9 equipes die deze trip
(deels) gaan maken. Niet alleen Solifer, ook Kabe en
wellicht ook Hobby aan de trekhaken!
Het nu geplande reisschema (samengesteld door
Mary/Leo, Lilian/Ton en Anne/Henk) voorziet in het
bijeenkomen op een camping in Paestum (onder
Napels), uiterlijk zondag 14 april. We zijn dan al 1.900
kilometer vanaf Utrecht en voor de heenreis zijn er de
nodige tips om met enkele leuke tussenstops dit
voortraject af te leggen.
Maandag 15 april trekken we de neus van de laars in
naar Sicilië, waarheen we op dinsdag 16 april de
oversteek hopen te maken.
Op Sicilië doen we in circa 4 weken 8 campings aan
en hopen zo op ontspannen wijze de highlights van
Sicilië in beeld te krijgen. We rijden het eiland rond
(circa 1.700 kilometer) via voornamelijk de hoofdwe
gen (vooral voor de combinaties) en hebben vrije
keuze om vanaf de campings individueel of in
groepjes het binnenland in te trekken met losse auto
of met de trein/bus. De één zal de voorkeur geven
aan hoog culturele indrukken, de ander kiest voor
strand en natuur, die vrijheid is er. En soms organise
ren we iets gezamenlijk, maar dat doen we wel pas
als we onderweg zijn.
Woensdag 15 mei verlaten we Sicilië en stomen we
via 2 campings op naar de hak van de laars: Puglia.
Op 16 mei is het moment om één equipe los te kop
pelen, deze gaat de weg alleen (naar huis?) voort
zetten.
De anderen gaan ‘hakken’: Puglia in! We hebben dan
6 campings in de planning staan. Een deel van deze
trip heeft voor de “we zijn er bijna kijkers” wat beken
de plekken. Uiteindelijk hopen we te eindigen op ca.
1.560 kilometer vanaf Utrecht. Vanaf dat moment is
iedereen vrij om snel of langzaam terug te denderen
of er nog een poosje aan vast te knopen in de Abruz
zen of elders..

In elk geval staan thuis de meeste tellers dan tenmin
ste 6.400 kilometer verder, de lokale meters niet
meegerekend. En zijn er minimaal 20 campings
aangetikt, is er zeker 80x een pootje gelift! En dat in
de periode van 10 april (in 4 dagen de eerste 1.900
km?) tot en met 19 mei (alleen Sicilië) of tot 3 juni (het
hakje) met in 3 dagen terug. Totaal onderweg, zeg
maar 8 weken, je kunt er meer van maken.
We hebben voor deze reis op dit moment geen kosten
die vooraf betaald moeten worden. De campings
(waarschijnlijk vrijwel allemaal ACSI speciaal tarief)
worden wel volgens reisschema gereserveerd, liefst
zonder aanbetaling. De ferry naar Sicilië regelen we
via een app onderweg. Als de campings eenmaal
gereserveerd zijn en iemand moet toch afhaken, ja,
dan kan het zijn dat er annuleringskosten komen,
maar dat proberen we te voorkomen.
Onderweg gebruiken we een groepsapp om tips te
delen en elkaar te informeren waar nodig. Wil je de
reisbeschrijving ontvangen? Dat kan. Stuur dan een
email aan reismetplezier@gmail.com en je krijgt de
pdf via de mail.
Wil je nog mee? Waarschijnlijk kan dat nog. Het
aantal equipes willen we liefst tot 10 beperken, dus er
is nu nog enige ruimte. Laat het op het genoemde
emailadres weten.
In dit verhaal geen uitgebreide beschrijving van alles
wat we kunnen gaan zien en hopen te bezoeken. Op
internet is er voldoende informatie beschikbaar om je
daar aan te verlekkeren. En als je dan toch digitaal
aan het verkennen bent, kijk dan even naar de infor
matie over Puglia. Dat gebied alleen al is een reisje
waard.
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Herfsttref 2018
 
In de zomervakantie van 2017 kwamen Marion en ik
op camping Eifelblick terecht, en we dachten: ”Dit is
vast een geschikte plek om eens iets te organiseren
voor de Soliferclub”.
Na een mailtje richting activiteitencommissie had ik
direct de organisatie aan mijn broek. Ik ben direct
begonnen om informatie in te winnen en alvast een
programma op te stellen.
Omdat ik binnen de club nog een jongeling ben (van
57 jaar  ) adviseerde men mij om er een tref van te
maken. Zo gezegd, zo gedaan. Door wat tijdrovende,
familiaire toestanden, mijnerzijds, heeft Lilian van der
Hout de camping e.d. besproken. Zo werd het herfst
2018 en trokken, in groten getale, caravans van
Scandinavische makelij richting Gerolstein naar
camping Eifelblick.
Behoorlijke rugklachten dreigden voor mij nog roet in
het eten te gooien, maar gelukkig: Na een bezoek
aan een fysiotherapeut annex  “kraker” ging het
dusdanig goed dat ook Marion en ik met onze gelief
de Solifer richting de Eifel konden trekken.
Tijdens deze tref waren ook 2 equipes met een Polar
caravan gekomen, nl. Chris & Mieke en Court & Irene,
en was er zowaar ook een Kabe caravan in onze
gelederen van Menno en Nettie.
Op zaterdag een onbedoelde excursie naar het zie
kenhuis vanwege een ongelukje bij het binnenrijden
op de camping. Gelukkig waren de gevolgen niet
heel groot, maar deze equipe moest maandag he
laas wel afhaken en huiswaarts keren.
Zondag in de namiddag kwamen we gezellig bij el
kaar in de Kellerbar voor een welkomstwoord, koffie+
cake en uiteraard even gezellig bijkletsen bij een
drankje. Na deze meeting ging een deel van de groep
uit eten in het restaurant van de camping.
Maandag gingen we op initiatief van Jan en Annie
een leuke wandeltocht maken vanaf de camping.
Helaas moest een aantal mensen, onder wie ikzelf,
vroegtijdig afhaken en werd er zelfs een heuse be
zemwagen ingezet.
Dinsdag gingen Marion en ik samen met Chris en
Mieke met de trein naar Trier. Ik was er vanwege mijn
werk al vaak langsgereden, niet vermoedend dat dit
zo’n bezienswaardige stad zou zijn. We zagen o.a. de
Porta Nigra, de Dom en de naastgelegen Onze Lieve
Vrouwekerk, de Römerbrücke, de Kaiserthermen en
de plafondschilderingen van de St. Paulin kerk. Uiter
aard deden we ook nog even een Backstübe aan
voor een bakje koffie met wat lekkers. De dag vloog
voorbij en moe maar voldaan kwamen we ‘s avonds
weer terug op de camping.
Omdat de camping vrij hoog gelegen is en het ‘s
nachts toch wel aardig koud was, konden de Scan
dinavische huisjes op wielen hun reputatie waar
maken: Ook in de kou is het er comfortabel toeven.
Woensdag  deden Marion en ik waar we in de vakan
tie erg goed in zijn: Niets! Hooguit in het stadje rond
rijden en wat boodschappen halen. Om 19:30 u

kwamen we allemaal weer bij elkaar in de Kellerbar
om te kunnen genieten van een paar reportages,
verzorgd door Piet Goudriaan. De reportages gaven
een indruk van de georganiseerde reizen van de club
naar Griekenland en naar Slowakije. Ik vond het heel
erg leuk en benijdde de mensen toch wel een beetje
die hieraan hadden kunnen deelnemen. Maar wie
weet wat de toekomst brengt!
Omdat het weer slechter ging worden besloten Mari
on en ik om vrijdag te vertrekken richting huis.
De eerste activiteit donderdag was dus de voortent
afbreken en opbergen. Gelukkig kon dit helemaal
vochtvrij doorgang vinden.
Op aanraden van onze buren zijn we ’s middags met
Chris en Mieke naar Daun gereden om een koffie
branderij te bezoeken. Dit was heel interessant. Ook
mooi om te zien dat er in de wereld nog activiteiten
worden ontplooid die niet alleen op economische
leest geschoeid zijn, maar een totaalplaatje zijn van
ecologisch en humaan rentmeesterschap. Dit sloeg
absoluut op de eigenaars van deze kleinschalige
koffiebranderij. Uiteraard gingen we daar dan ook
een heel erg lekkere bak koffie drinken met elkaar.
Deze dag werd er door een groot deel van de groep
een uitgezette wandeling gemaakt van, normaal
gesproken, 8,6 km. Door een wat onduidelijke beweg
wijzering werd het een wat langere tocht van onge
veer 12 km. Gelukkig kwam iedereen weer heelhuids
richting de camping.
En toen was het vrijdag: Nog 1 keer broodjes halen
bij de receptie, ontbijten, de combinatie rijklaar
maken en afscheid nemen van al deze lieve mensen
(excuses aan degenen die we niet troffen) en op huis
aan. Na een redelijk voorspoedige reis (voorlamp stuk
en geen reserve bij ons. Dat hebben we anders nooit)
werd de caravan thuis op het garagepad neergezet
en toen was het echt voorbij: De herfsttref van 2018.
Voor mensen die dit lezen en nog nooit mee geweest
zijn met een activiteit van de Soliferclub wil ik zeggen:
Gewoon eens DOEN.
Echt een geweldige groep mensen waarbij Marion
en ik, als jongste aanwezige leden, ons heel erg thuis
voelden.
Mensen met schatten aan ervaring waar je als “jon
geling” nog veel van kunt leren.
Wij gaan beslist weer eens mee!
 
Groeten,
Johan en Marion Top
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Vloeistofvloerverwarming
 
Het gebruik van de vloeistofvloerverwarming in de Solifers vanaf model 2005 en latere modellen.
 
De vloerverwarming heeft op veel plaatsen in het looppad segmenten in de vloer die warm worden als de
CV loopt. Naast de segmenten wordt de vloer niet warm.
Wordt er hard gestookt i.v.m. vorst of harde wind dan is de vloer ook egaal warm. In de tussensituaties
waarbij de CV minder loopt moet de gebruiker zelf keuzes maken.
 
Winter met vorst          Zet CV op pomp continu en alles is warm.
Winter                          Gebruik “rode kraan” voor keuzes, bijvoorbeeld half dicht maakt dat de   
                                     vloer warmer wordt.
Voor -en najaar          Zet de rode kraan dicht, ongeveer de helft dan de normale. Cv wordt
                                     afgesloten en de vloer wordt hierdoor warmer.
Nacht                          Als de zithoek nog warm moet zijn terwijl de slaaphoek al kouder moet
                                     zijn kan de rode kraan ook worden gesloten. (bij strenge vorst en of veel
                                     afkoeling van de caravan door wind, rode kraan niet sluiten).
Zomer                          De Cv-ketel wordt zelden gebruikt en doet alleen dienst als boiler. De
                                     vloer is relatief koel.
 
Er bestaan caravans met elektrische vloerverwarming (of beide). In dit geval kan de vloer onafhankelijk van
de werking van de vloeistof CV onder alle weersomstandigheden op 28 graden blijven
 
De rode kraan wordt in de serviceboek Shuntventil genoemd.
In  het modeljaar 2006 bijvoorbeeld zit de rode kraan op de volgende plaatsen:
Artic 480 MHP                          hangkast links achter
T1 520 MHC                             bed links achter
Artic/Finlandia 560 MHC         TV-kast links achter
Artic/Finlandia 560 MH           Bed links achter
Artic/Finlandia 560 NS            voorste dekenkist links
Finlandia 560 LK                      bed links achter
Overige modellen                  dekenkist links voor
 
 
Namens de TC
 
Door Peter Edelman (2015)

txt kraan
Kwart slag draaien is open. 1/8 slag draaien is half open.
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Van de Activiteitencommis
sie.
 
Alweer ons laatste clubblad van 2018, een jaar
waarin wij  lief en helaas ook leed met elkaar hebben
gedeeld.
Ook een jaar met leuke activiteiten, georganiseerd
door enthousiaste clubleden. De verslagen in de
voorafgaande clubbladen getuigen daarvan.
De succesvolle reis naar Griekenland heeft geleid tot
een vervolg en wel in april / mei 2019 naar Sicilië en
de laars/ hak van Italië, de voorbereidingen daarvoor
zijn nu in volle gang. Elders in dit clubblad kunt u daar
meer over lezen.
Ook hebben wij in Gerolstein tijdens de herfsttref
kennis kunnen maken met Court en Irene Ribbens en
Chris en Mieke Heijligers, oud Polarleden. Welkom bij
ons en hopelijk zullen we elkaar vaker op een rally,
reis of tref ontmoeten.
Voor de nieuwe leden nog handig te weten, dat er in
tegenstelling tot een rally, op een tref niets gezamen
lijks georganiseerd wordt. Daarom ook geen inschrijf
kosten. Mensen doen spontaan iets met elkaar, be
zoeken een stad of een museum en geven tips door
als ze iets leuks in de buurt hebben bezocht of mee
gemaakt, zoals het heerlijke gebak van de banket
bakker, de prachtige kerk  in Gerolstein en de goed
kope ( met 5 personen ) treinreis naar de gezellige
stad Trier..
Voor de Interrally eind juni/ begin juli 2019 zijn er al
veel afspraken gemaakt en vastgelegd.
Het ligt in de bedoeling dat wij voor onze eigen leden,
voorafgaand aan de rally, bij voldoende belangstel
ling, een week in Zeewolde zullen organiseren.
In september 2019 zullen Corry en Paul van Wijk een
rally van 2 weken organiseren in de omgeving van
Vijlen in Limburg. Jannie van der Torre en Piet en Riet
Goudriaan zijn druk bezig een reis naar Tsjechië in het
voorjaar van 2020 voor te bereiden.
U merkt het, genoeg activiteiten voor de komende tijd
en mochten er nog enthousiaste leden zijn met leuke
ideeën, altijd welkom.
 
Namens de AC wensen wij iedereen een fijne decem
bermaand en wellicht tot de Eindejaarstref- of nieuw
jaarsreceptie.
 
Lilian van der Hout. 

Ledenvergaderingtref 2019
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Over invullen van de agenda’s gesproken; niet ver-
geten om te noteren: vergadertref 2019, deze wordt
gehouden van 5 april tot en met 14 april op de NCC
camping de Distel in Zeewolde.

De ledenvergadering zelf wordt gehouden op zater-
dag 13 april. Deze begint om 14.00 uur en om 18.00
uur is er de gelegenheid om aan te schuiven bij het
buffet. De kosten hiervoor zijn € 13,-                    
De prijs voor de camping is € 19,- per overnachting
 plus de toeristenbelasting. Tarief 2018: € 1,06 p.p.p.
n.   Voor NCC leden geldt een lager kampeertarief.
Voor de slagboom is tegen betaling van € 10,- borg
een badge verkrijgbaar.  Aanmelden is volgend jaar
mogelijk op de website.                
 
Waarschijnlijk overbodig om te noemen dat er volop
wandel- en fietsmogelijkheden zijn in de omgeving
van de camping en Zeewolde. Er worden al volop
voorbereidingen getroffen voor de Tulpenroute - per
fiets of auto -  in de Flevopolder. Deze staat in de
planning voor april/mei maar de ervaring van verle-
den jaar leert ons dat dit weersafhankelijk is.
In Lelystad is er Bataviastad (Outlet). Elburg en Har-
derwijk is prima te doen en zijn leuke plaatsen.  Har-
derwijk is per pont bereikbaar !
 
Namens de AC
Jan Molenaar



Van de ledenadministratie.
 
Nieuwe leden:
Johan Pater, Alblasserdam
Peter Thalen, Uffelte
 
Opzeggingen:
Koos en Tilly ter Burg, Harderwijk
Hans Spee, Made
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moet uiterlijk 30 no
vember van het lopende jaar zijn ontvangen.
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres, type
en kenteken van auto en caravan, graag doorgeven aan de secretaris.
Het Solifer clubblad verschijnt vier keer per jaar halverwege de maand maart, juni, september en december.
Indien u geen blad ontvangt wilt u dan even per e-mail contact opnemen met de secretaris?
 
Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl

Van de secretaris
 
Met betrekking tot de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kan worden opgemerkt dat de resultaten van
de gedachtewisseling tijdens de laatste ALV verwerkt zijn in de teksten die nu, na de nodige correspondentie
met de notaris, hun definitieve vorm hebben gekregen.
Het passeren van de acte om de Statuten hun officiële status te verlenen heeft inmiddels plaats gevonden,
waarmee de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement in werking zijn getreden. De teksten zijn voor leden
te downloaden van de website.
 
Eén van onze leden heeft vastgesteld dat de in het clubblad opgenomen informatie over elektriciteitstarieven
van de NCC niet overeenkwam met wat in de praktijk werd gerekend. De tarieven blijken inderdaad hoger
te zijn dan wij bekend hebben gemaakt, maar van die wijziging zijn wij nooit op de hoogte gesteld. Het tarief
is nu in de zomer € 3.50 per dag en in de winter € 5.50.
Bij bezoek aan een NCC terrein is er voor leden van alliantiepartners nog een onderscheid naar het bezit van
een CCI kaart: Een alliantie lid in bezit van een CCI kaart betaalt het NCC ledentarief, zonder zo’n kaart geldt
een hoger tarief. Een CCI kaart kan worden aangevraagd bij de NCC, maar is ook verkrijgbaar bij b.v. de ANWB.
 
Onno de Gans 
 

Nieuwjaarsreceptie
 
Zoals gebruikelijk nodigt het bestuur van de Soliferclub Nederland ook dit jaar weer alle leden uit het glas te
heffen op de start van een nieuw (kampeer-) jaar.
Daartoe wordt op zaterdag 5 januari 2019 een receptie gehouden in restaurant “De Paalhoeve”, gelegen
op het terrein van camping “De Paalberg” (waar ook de Eindejaarstref plaats vindt), Drieërweg 125, 3852 MA
Ermelo. U bent welkom vanaf 16.00 uur en krijgt dan een kop koffie of thee aangeboden. Tijdens de receptie
zijn de hapjes en het eerste drankje voor rekening van de Soliferclub Nederland.
Rond de klok van 16.00 uur zal de voorzitter haar nieuwjaarstoespraak houden.
Om 18.00 uur kan worden deelgenomen aan een gezamenlijk buffet dat ongeveer € 18.00 per volwassene
kost terwijl kinderen onder de 12 jaar voor half geld mee kunnen eten. Dit buffet kan alleen doorgaan als zich
tenminste 25 personen aanmelden, wat kan via het aanmeldingsformulier op de website van de Soliferclub.
Wij hopen dat weer veel leden aanwezig zullen zijn om te tonen dat we een hechte en gezellige club zijn.
En mocht u om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn dan wensen wij u een prachtig jaar in
goede gezondheid met veel caravangenoegen toe.
Namens het bestuur van de Soliferclub Nederland,
 
Onno de Gans, secretaris
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bankrelatie
Bankrelatie: NL 88 INGB 0004 3260 91
Jaarcontributie: Jaarcontributie per kalenderjaar 40 euro. Hiervoor ontvangt u in

januari een mailbericht en dient u voor 28 februari betaald te
hebben. Bij niet tijdige betaling ontvangt u per 1 maart een
herinnering en wordt de contributie met 5 euro verhoogd tot 45
euro dan per omgaande te voldoen. 

Website: www.soliferclub.nl

Samenstelling bestuur en commissies
 
Bestuur
Voorzitter               Didi Lindhout                           071-3616156         voorzitter@soliferclub.nl
Secretaris              Onno de Gans                        079-3212173         secretaris@soliferclub.nl
Penningmeester   Wim Rijkaart van Cappellen   010-2231919        penningmeester@soliferclub.nl
Activiteiten cie.     Jannie van der Torre             +491629799186     ac@soliferclub.nl
Technische cie.    Piet Goudriaan                        0654755534          tc@soliferclub.nl
 
 
Activiteiten commissie                                                                 ac@soliferclub.nl
Voorzitter              Jannie van der Torre             +491629799186
Lid                         Jan Molenaar                         0313-437213
Lid                         Lillian van der Hout                010-5114344
 
 
Redactie commissie                                                                         redactie@soliferclub.nl
Voorzitter                  Didi Lindhout                        071-3616156
Eindredactie            Gerrie en Hans Schoots       0412-645403
Websiteredacteur      Jacob Dijkhuizen               0182-616127
Websitebeheerder  Onno de Gans                     079-3212173
 
 
Technische commissie                                                                     tc@soliferclub.nl
Voorzitter               Piet Goudriaan                       0654755534
Lid                          Reinier Bijkerk                          034-3430783
Lid                         Jan de Groot                           06-21255141
 
 
Secretariaat en      Onno de Gans                    079-3212173         secretaris@soliferclub.nl
ledenadministratie
 
Archief                  Jan Molenaar                        0313-437213
 
Advertenties en PR  Vacant                                                              pr@soliferclub.nl

www.soliferclub.nl
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EEN UITGAVE VAN SOLIFER CLUB NEDERLAND
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MARTENS CARAVANBOUW
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE

Kom naar onze showroom:
Mercuriusweg 32

6971 GV  Brummen
Tel. 0575 561486
Fax 0575 562098

www.martenscaravans.nl
info@martenscaravans.nl
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Indien onbestelbaar: M. van Keulen, Violierstraat 47, 5402 LA Uden




