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Voorwoord
Een boegbeeld stopt.
 
Kort geleden kregen wij het bericht dat er weer een lid was
gestopt met caravannen.
Nu is dit niet altijd een aanleiding om hier op deze plaats
aandacht aan te schenken, maar….in dit geval……
Namelijk een van de grondleggers van onze club gaf te
kennen dat het niet meer ging. De jaren begonnen te zwaar
te tellen.
Fons en Wil moesten met veel pijn in het hart afscheid
nemen van hun geliefde Solifer.
Zij waren een van de initiatiefnemers bij de start van de
club. Fons met zijn banden met Scandinavië en met Finland
in het bijzonder was vaak de verbinding tussen de club en
de fabrikant.
Ook de Scandinavië reizen die Fons en Wil organiseerden
zullen velen van ons in de herinnering blijven.
Op de voorplaat nog een beeld van de Winterreis naar
Finland in 2011. Natuurlijk is dit geen afscheid van onze
club, want zij blijven als donateur aan de Soliferclub ver
bonden. En zelfs hun caravan blijft voor de club behouden.
Fons en Wil we hopen jullie nog vaak te zien bij activiteiten
van jouw club.
 
Hans en Gerrie
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Van de voorzitter.
 
Het is inmiddels weer najaar geworden. De bladeren
vallen van de bomen en er valt veel regen. Het eind
van het jaar komt weer in zicht.
Er is dit jaar weer een aantal activiteiten van de club
geweest.
De najaarsrally in het uiterste zuiden van ons land was
een groot succes. Voor veel deelnemers bleek het
een toch niet zo bekend stukje Nederland te zijn. Het
heuvelland is heel on-Nederlands en dat hebben we
mede door het mooie weer goed kunnen bekijken.
 
Zoals jullie kunnen lezen in het blad gaan wij, als
leden, afscheid nemen van Fons en Wil Wassing. Zij
stoppen met kamperen gezien onder andere hun
leeftijd zoals zij aangeven in hun opzeggingsbrief.
Fons was één van de initiatiefnemers bij de oprichting
van de club, nu bijna 40 jaar geleden.
Fons was de eerste voorzitter van de club gedurende
3 jaar. Zij hebben samen ook heel wat activiteiten voor
de club georganiseerd zoals b.v. een aantal reizen
naar Scandinavië.  Ik wil hierbij Fons en Wil bedanken
voor hun inzet voor de club en ze nog veel gezonde
jaren toewensen. Hun caravan blijft in ieder geval
binnen de club, Henk en Anne Griffioen zijn de nieuwe
eigenaars.
Fons sluit zijn brief met: We hebben samen in de club
veel goede vrienden gemaakt. Het was een moeilijke
keus deze beslissing te nemen. Maar "life goes on".
Fons en Wil blijven als donateur verbonden aan de
club.
 
Voor het nieuwe jaar staan er weer heel wat activitei
ten op de rol. Ik denk aan de ledenvergadering, het
40-jarig bestaan van de club, de Tsjechië-reis en de
najaarsrally in Drenthe.
Rond nieuwjaar en de nieuwjaarsreceptie wordt er
een tref georganiseerd in Otterlo op Beek en Hei.
 
Ik hoop weer veel leden te ontmoeten op de diverse
activiteiten.
 
Ik wens jullie, mede namens Jan, prettige feestdagen
en een goed en bovenal gezond 2020 toe.
 
 
Didi Lindhout

Toekomstdiscussie
 
In het Soliferblad van september j.l. heb ik een aanzet
gedaan voor de toekomstdiscussie van onze Solifer
club. De vraag was om jullie meningen en ideeën te
horen door een mail te sturen naar wgrijkaart@gmail.
com.
Ik heb een zestal reacties ontvangen, waarvoor dank.
Wie volgt zou ik zeggen.  Dat allemaal om a.s. ALV
2020 een zinvolle discussie te kunnen voeren over de
toekomstmogelijkheden van onze club.
 
Wim Rijkaart van Cappellen

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  

Algemene ledenvergadering 2020
Het bestuur van de Soliferclub Nederland nodigt de leden en donateurs uit tot het bijwonen van de Algeme
ne Ledenvergadering 2020 te houden op zaterdag 4 april 2020, aanvang 14.30 uur, op Vakantiepark Acker
sate, Harremaatweg 26, 3781 NJ Voorthuizen.
De agenda en overige vergaderstukken zullen worden opgenomen in het volgende clubblad of digitaal aan
de leden en donateurs worden toegestuurd.
Dit jaar heeft de vergadering een speciaal karakter en is de aanloop naar een buffet en feest ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de Soliferclub. Over deze activiteiten kunt u elders in dit clubblad de nodige
informatie vinden.
Onno de Gans, secretaris.
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Geniet van de kampeer- 

nieuwtjes voor het seizoen 

2019

www.isabella.net

Rallykalender
 
Eindejaarstref
Deze wordt dit jaar gehouden op camping Beek en
Hei in Otterlo. De tref wordt gehouden vanaf zaterdag
28 december tot 19 januari of zolang ieder maar wil
blijven. Wilt u ook komen meldt u zich dan snel aan
via het formulier op onze website.
Er mag geen vuurwerk op de camping worden afge
stoken. Het speciaal voor de Soliferclub geldende
kampeertarief is € 16,00 voor een 2 persoons equipe
en € 13,00 voor een 1 persoons equipe exclusief € 1,13
toeristenbelasting per persoon per nacht. Voor meer
informatie zie elders in dit clubblad.
Nieuwjaarsreceptie
Deze wordt gehouden op zaterdag 18 januari 2020 In
restaurant de Waldhoorn in Otterlo. Aanvang 11 uur
en na afloop is er om 13.00 uur gelegenheid om deel
te nemen aan een lunchbuffet voor de prijs van
€ 13,75 per persoon inclusief drankje. Voor deelname
aan het buffet graag uiterlijk 22 december aanmel
den via het formulier op onze website.
Ledenvergadering rally en jubileumfeest

De ledenvergadering en het jubileumfeest worden
gehouden op zaterdag 4 april 2020 en wel op vakan
tiepark Ackersate, Harremaatweg 26 te Voorthuizen.
De rally vindt dus ook op camping Ackersate plaats
en wel van 28 maart tot en met 5 april. Aanmelden
kan via het formulier op onze website. Meer informatie
vindt u ook in dit clubblad.
Reis naar Tsjechië
Deze reis start op de eerste camping in Tsjechië op
donderdag 21 mei 2020 en we vertrekken weer op
zaterdag 13 juni.
Er zijn nu 10 equipes die hebben aangegeven belang
stelling te hebben voor deze reis en wij hopen dat er
nog een paar deelnemers bij komen. Aanmelden
voor deze reis kan vanaf nu via het aanmeldingsfor
mulier op de website.
Najaarsrally 2020.
Deze wordt gehouden van 5 tot en met 19 september
en niet zoals in de nieuwsbrief vermeld op camping
Buitenland, maar op camping de Fruithof in het
dorpje Klijndijk en wordt georganiseerd door Dian
Wolthuis en Henk Teuben.  Hun plannen voor deze
rally leest u in het artikel elders in dit clubblad.
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Reisprogramma Tsjechië 
 
 
Wij zijn nu bezig om samen met de campinghouders
de excursies te regelen en wij geven hier alvast een
kort overzicht wat zoal de plannen zijn.
Op donderdag 21 mei arriveren wij op camping Ho
rejany waar wij worden ontvangen met een Tsjechi
sche maaltijd. De kosten hiervoor bedragen € 12,00
per persoon inclusief 2 drankjes.
Vanaf deze camping gaan we onder andere een
excursie naar Praag maken. Er wordt nog onderzocht
of dit met een bus kan of dat het toch beter is om met
eigen vervoer te gaan. Ook wordt er gekeken of er
een gids is om ons de mooiste plekjes van Praag te
laten zien.
Verder willen wij een bezoek brengen aan kasteel Orlik
en aansluitend een rondvaart maken op het stuw
meer waaraan dit kasteel is gelegen.
Er is ook een kleine glasblazerij op 18 km afstand van
de camping. Deze glasblazerij is niet toeristisch maar
nog echt Tsjechische ambacht. Het bezoek aan de
glasblazerij kan gecombineerd worden met een be
zoek aan het plaatsje Blatna.
 
Op woensdag reizen wij dan door naar camping
vakantiepark Fontana.
Wij krijgen hier aan het eind van de middag een
welkomstdrankje aangeboden door de camping en
wij kunnen daarna met elkaar eten in de Bistro Bohe
mia. Het is een drie gangen menu voor de prijs van
€ 15,50.
Vanaf deze camping willen wij een bierbrouwerij
bezoeken waarvan de geschiedenis teruggaat tot de
15e eeuw. Er is een oude en een nieuwe brouwerij en

natuurlijk mogen wij een biertje proeven.
Ook willen wij een bezoek brengen aan de oude
koffiebranderij en de daar tegenover gelegen nog
dagelijks in bedrijf zijnde oude weverij.
 
Dinsdag 2 juni vertrekken wij dan naar camping
Královec.
Als alle equipes gearriveerd zijn worden wij verwel
komd met een drankje en krijgen informatie over de
omgeving.
Met elkaar kunnen wij eventueel met de cabinelift
naar de top van de berg Snezka (zie foto) en een
bezoek brengen aan het rots gebied van Ardspach.
 
Op zondag 7 juni gaan wij naar onze laatste camping
in Tsjechië, camping 2000.
Vanuit deze camping willen wij een bezoek brengen
aan Kasteel Sychrov, het Boheems paradijs en als er
genoeg belangstelling voor is, aan de Skodafabriek.
Vrijdagavond 12 juni hebben wij dan ons afscheids
diner op deze camping en op zaterdag 13 juni gaat
eenieder op weg richting huis of verder naar andere
bestemmingen.
 
Er hebben zich nu 10 equipes gemeld die belangstel
ling hebben om met deze reis mee te gaan en daar
kunnen nog wel een paar equipes bij. Vanaf nu kan
er ingeschreven worden via het aanmeldingsformu
lier op onze website.
 
Een geactualiseerd overzicht van de kosten van deze
reis treft u hieronder aan en als er vragen zijn over
deze reis kunt u ons altijd bellen. Onze telefoonnum
mers staan achter in dit blad onder bestuur vermeld.
 
Jannie van der Torre-Hoek en Piet en Riet Goudriaan.
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13-11-2019 10:24 Kosten reis door Tsjech8 

 

 

 

Voorjaars reis Soliferclub Nederland 
    

Camping reis door Tsjechië 2020 
     

      
 

Overzicht kosten per camping 
 verblijf 

dagen 

   

1e camping, Horejany      
Kosten per nacht voor 2 personen inclusief stroom 

en toeristenbelasting, circa 

 
€ 17,50 

 
6 

 
€ 105,00 

  

Hond, niet in totaal telling € 2,50     
Dag van aankomst Tsjechische Maaltijd, circa € ,  

pp, excl drankjes 

 
€ 20,00 

  
€ 20,00 

  

Eventuele excursies (post) 2 personen € 30,00  € 30,00   

    € 155,00  

      
1 persoon      
Kosten per nacht voor 1 persoon inclusief stroom en 

toeristenbelasting, circa 

 
€ 13,25 

 
6 

 
€ 79,50 

  

Dag van aankomst Tsjechische Maaltijd, circa € ,  

pp, excl. drankje (post) 

 
€ 10,00 

€ 15,00 

  
€ 10,00 

€ 15,00 

  

Eventuele excursies (post) 1 persoon    

     € 104,50 

      

2e camping, vakantiepark Fontana      
Kosten per nacht voor 2 personen inclusief stroom en 

toeristenbelasting, circa 

 
€ 19,50 

 
6 

 
€ 117,00 

  

Hond mits enkele, geen kosten, anders €3,  € 3,00 6    
Gezamenlijke maaltijd pp € 15,50  € 31,00   
Eventuele excursies (post) 2 personen € 30,00  € 30,00   

    € 178,00  

      
Idem 1 persoon € 16,50 6 € 99,00   
Gezamenlijke maaltijd pp € 15,50  € 15,50   
Eventuele excursies (post) 1 persoon € 15,00  € 15,00   

     € 129,50 

      

3e camping Královec      
Kosten per nacht voor 2 personen inclusief stroom, 

exclusief toeristenbelasting, circa 

 
€ 18,50 

 
5 

 
€ 92,50 

  

Hond € 1,60 5    
Eventuele excursies (post) 2 personen € 30,00  € 30,00   

    € 122,50  
Idem 1 persoon alles inclusief nog niet bekend € 15,50 5 € 77,50   
Eventuele excursies (post) 1 persoon € 15,00  € 15,00   

     € 92,50 

      
4e camping, camping 2000      
Kosten per nacht voor 2 personen inclusief stroom, 

exclusief toeristenbelasting, circa 

 
€ 20,00 

 
6 

 
€ 120,00 

  

Hond € 3,00 6    
Eventuele excursies (post) 2 personen € 30,00  € 30,00   

    € 150,00  

      
Idem 1 persoon alles inclusief € 15,00 €   6,00 € 90,00   
Eventuele excursies (post) 1 persoon € 15,00  € 15,00   

     € 105,00 
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Rally Zuid-Limburg 2019...buitenland dichtbij.
 
Na een rit van enkele uren, komen wij aan in Vijlen en gaan richting camping Cottesserhoeve.
De rit was zeer gevarieerd, met bochtige afdalingen, veel motoren en racefietsen onderweg.
Wij kwamen aan op een prachtige camping, waar we na het inchecken de beschikking kregen over een
comfortplaats, dus aan/afvoer van water en aansluiting van centrale tv-antenne.
 
Zondag 8 september;
Opening van de rally door Paul en Corrie van Wijk, in ons “tijdelijke" eigen honk, met koffie/thee en uiteraard
een stuk Limburgse vlaai, die stond lekker te zijn op een tafel in de hal. Na een hartelijke begroeting van ie
dereen en de nodige mededelingen kregen we een gevarieerd programma voorgeschoteld voor de komen
de 2 weken. In de middag hadden we een gezamenlijke wandeling door het prachtige Limburgse land. Rond
17.00 u een officiële happy hour met hapjes van Corrie.

 
Maandag 9 september;
Een ieder deelt zijn eigen dag in. Intussen is Toon Suermondt gearriveerd en kampeert een week met ons
mee in een stacaravan op de camping. Hij genoot hier zichtbaar van.
 
Woensdag 11 september;
Spannend vandaag, een rit met de miljoenenlijn in Simpelveld. De naam is ontleend aan het 12,5 km lange
spoor uit 1934, wat destijds al 12,5 miljoen gulden heeft gekost, dus 1 miljoen per km! Het spoor is dwars door
de heuvels gegraven. Door het grote aantal bezoekers vandaag, is er een extra wagon aangekoppeld. Ze
zijn allemaal verschillend van inrichting. Het station in Valkenburg uit 1853 was bijzonder mooi.
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Zondag 15 september;
Wederom een officiële happy hour, met aansluitend een barbecue. De saladetafel en bijgerechten, bereid
door alle deelnemers, stonden te pronken in de voortent van Paul en Corrie. Het allerbelangrijkst was de
gezellige sfeer.
 
Dinsdag 17 september;
Vandaag een bezoek aan de Dom in Aken, een parel midden in het centrum van de stad. Hij staat op de
werelderfgoedlijst van Unesco. We werden rondgeleid door 2 gidsen. Bij binnenkomst een spectaculaire indruk
van koepels, 1000 m2 glas in lood, gewelven en mozaïek. De kroningsplaats was daarentegen zeer sober.
Tijdens de napoleontische oorlog is een deel van het interieur naar het Louvre gebracht. De binnenspits is
25 m hoog. De kerk is tijdens de 2e wereldoorlog redelijk in takt gebleven, alleen door de luchtdruk waren
alle glas-in-lood ramen eruit geblazen. Na de oorlog is dit weer prachtig hersteld met steun van veel bedrijven
(o.a. Philips) en de Duitse Staat.

 
Vrijdag 13 september;
Vandaag zijn de mergelgrotten Zonneberg in Maastricht bezocht. We gaan terug in de tijd, fort St. Pieter is
een labyrint waar ooit 2000 gangen in waren, met interessante (soms zeer oude) opschriften op de wanden.
Tijdens de 2e wereldoorlog is in een speciaal gemaakte kluis de geliefde Nachtwacht van Rembrandt be
waard. Hilarisch was de 2 minuten wandeling in het pikkedonker! Een beleving die mensen ook ervaren in
tijden van oorlog. Opgesloten en volkomen ontredderd. Wat een fantastische gids, die de rondleiding afsloot
met een groepsfoto.
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Donderdag 19 september;
Bezoek aan de kolenmijnen in Valkenburg. De gids was een ex-mijnwerker. Hij had er 9 jaar gewerkt. De maat
was vol voor hem toen hij een goede vriend verloor na een ongeluk in de mijn. De arbeidsomstandigheden
waren slecht en ongezond en velen kregen longklachten. Bij een ongeval was er een vaste procedure,
waarbij het belangrijk was dat de gewonden zo snel mogelijk de mijn uit moesten. De reden hiervan was,
dat als er een mijnwerker zou overlijden, dat dit niet in de mijn gebeurde maar daarbuiten, omdat de direc
tie bang was voor een slecht imago. Veel bleef onder de dekmantel verborgen. 65m onder de grond werken
kan natuurlijk niet gezond zijn, met alle gevaren van dien.
 
Vrijdag 20 september;
Caribisch buffet. 
In het gezellige restaurant van de camping, waar wij als groep de hele periode gebruik van mochten maken,
werd bij de afsluiting van de rally een heerlijk buffet geserveerd. Er was voor elk wat wils en ook dit deel van
de rally was weer perfect georganiseerd. 

Paul en Corry hebben ons laten kennismaken met een stukje Nederland wat vele van ons heeft verrast. De
natuur, de sfeer, de mooie excursies, het heerlijke eten en daarboven op 2 weken prachtig nazomer weer.
Waarlijk het gevoel van een mooie vakantie in een heel mooi land !!!
 
Annie

cs rec
Recept is te vinden in het blad Boodschappen van
augustus 2019 op blz. 27
 
Ingredienten:
-8 eetlepels olijfolie
-400 gram kip(dij)filet in blokjes
-1 blikje mais 150 gram uitgelekt
-1 blikje kidneybonen 150 gram uitgelekt
-1 rode peper zonder zaadjes fijngehakt
-2 eetlepels witte wijnazijn (ik heb appelazijn gebruikt)
-1 krop sla, gewassen en in blaadjes geplukt
-2 mango's in blokjes
-4 avocado's in plakjes
-4 (roma) tomaten in blokjes
-2 rode uien fijngesnipperd
-rasp en sap van 2 limoenen
1 bosje koriander (vervangen door Platte Peterselie)

 
Bereiding:
Verhit 2 eetlepels olijfolie en bak de kip op hoog vuur
goudbruin en gaar.
Haal de kip uit de pan en houd apart.
Bak de mais in 1 eetlepel olie een paar minuten en
voeg de kidneybonen toe.
Leg de slablaadjes op een schaal en verdeel het
mais/bonen mengsel erover.
Meng de overige ingrediënten door elkaar en leg dat
op de salade. Strooi er de fijngehakte koriander of de
platte peterselie erover.
 
P.S. Bij de barbecue heb ik de sla weggelaten (verlept
zo) en uiteraard de kip. Voor een maaltijdsalade heb
ik recent gerookte kip gebruikt.
 
Christie van Lente

Caraïbische salade met kip en mango
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Eindejaarstref en nieuwjaarsreceptie
 
De eindejaarstref is dit jaar op camping Beek en Hei, Heideweg 4 in Otterlo en omdat de nieuwjaarsreceptie
op 18 januari is, wordt de tref gehouden vanaf tweede kerstdag 26 december tot zondag 19 januari.
Het speciaal voor de Soliferclub geldende kampeertarief is € 16,00 voor een 2 persoons equipe en € 13,00
voor een 1 persoons equipe, dit is exclusief € 1,13 toeristenbelasting.
Er zijn nog niet zo veel aanmeldingen als ik dit schrijf, maar ik hoop dat er nog wat bijkomen. Het is een tref
dus ook familie en vrienden zijn welkom en het is ook leuk als er oud-leden komen. Er is al een aanmelding
van de familie ter Burg.
Oudejaarsavond is er gelegenheid om bij elkaar te komen in de gezellige ontmoetingsruimte waar een ou
dejaarsavond borrel wordt geschonken. Vuurwerk is op de camping verboden.
Natuurlijk kan er ook na de jaarwisseling speciaal voor de nieuwjaarsreceptie aangemeld worden om te
komen kamperen.
Opgave voor kamperen graag zo spoedig mogelijk via onze website of een mailtje aan jvandertorrehoek@g
mail.com
 
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in restaurant de Walthoorn, Dorpsstraat 2 in Otterlo. Dit is op loopaf
stand van de camping. Na de nieuwjaarsreceptie, die om 11.oo uur begint, kan er gebruik worden gemaakt
van een lunchbuffet. Dit begint om 13.00 uur en kost € 13,75 per persoon inclusief een drankje.
De uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie vindt u elders in dit blad.
De lunch bestaat uit een kop soep, donker en lichtbruin boerenbrood met diverse soorten beleg waaronder
zalm, rosbief, kaas en zoet beleg. Krentenbollen, kroketten met broodjes en mosterd, aardappel- en rund
vleessalade, vers fruit en daarbij melk, karnemelk, jus d’orange of Otterlo’s water.
Deelname aan het lunchbuffet opgeven uiterlijk tot 24 december via de website of een mailtje aan jvander
torrehoek@gmail.com
Wij hopen tot ziens in Otterlo.
 
Namens de Activiteiten Commissie  Jannie van der Torre-Hoek
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Winteruitstap naar de Vogezen
 
Winterbestemmingen, je kunt ze dichtbij en ver zoeken. Zo waren wij meerdere malen in San Vigilio di Mareb
be, Wiesing, Biberwier en ook in Winterswijk, Ermelo, Noorbeek en het Sauerland. Anderen gaan ’s winters
naar Canazei, Oberwössen en zelfs de Scandinavische landen.
Voor komende winter kwam de gedachte op eens in de Vogezen te gaan kijken.
En zo kwamen we via de zoekmachines uit in La Bresse, camping Domaine du Haut des Bluches. Eerst
dachten we aan Xonrupt Longemer, maar daar bleek begin februari geen zon op de standplaatsen te zijn.
En alhoewel we het niet kunnen organiseren, willen we, als de zon schijnt, wel de kans hebben om enige tijd
in het zonnetje te zitten. Dus werd het La Bresse, waar we de kans wel zouden hebben.
In de nabije omgeving zijn er genoeg uitstapmogelijkheden. Langlaufen en skiën kan. Sneeuwzekerheid:
geen garantie!
Indicatie kosten voor 2 weken: € 205,20 + € 16,80 toeristenbelasting. Wil je stroom, dan kan dat in verschillen
de gradaties en tarieven. 4A € 4,60 per dag, 8A € 7,70 per dag en 13A € 10,90 per dag. Hond € 1,50 per dag.
Dus voor 14 dagen is het totaalbedrag aan verblijfskosten ongeveer € 375 en dan heb je de hond en 13A er
bij. Het gas kan dan uitblijven.
We hebben als basisperiode: aankomst zaterdag 1 februari, vertrek zaterdag 15 februari (individueel afwijken
kan natuurlijk).
Er is een aanrij/tussenstop in de planning op een camping in Malempré. Dit houdt dus in minimaal op vrijdag
31 januari vertrekken vanuit Nederland.
Afstand Utrecht – Malempré: ca. 250 km, Malempré – La Bresse ca. 360 km.
Wat wij niet wisten is dat in het ‘grijze’ verleden Soliferisten in die omgeving ook met enige regelmaat vertoef
den. Misschien voor sommigen van hen een leuke mogelijkheid er nog eens rond te kijken.
Het is natuurlijk ook een leuke (wellicht wat uit de route liggende) tussenstop op je heen- of terugreis uit de
‘echte’ wintersportregio’s.
Wil je een kortere of langere periode, dan is dat ook mogelijk.
Overigens loop je kans dat je ook andere (caravan)merken in deze groep tegenkomt, het is dus geen spe
cifieke Soliferclub activiteit.
Er is geen programma tijdens het verblijf daar. Dat kan op locatie, als de behoefte er is, geregeld worden
voor de dan belangstellenden. En er zijn geen kosten voor organisatie.
Wil je meer informatie of weet je al dat je meewilt: stuur dan een mail aan: reismetplezier@gmail.com. Dan
informeren we je over hoe verder de aanmeldingsprocedure, andere deelnemers, en, etc..
En eh, vol is vol, alhoewel we nog geen idee hebben over het maximum beschikbare aantal plekken.
 
We zijn benieuwd, er zijn al 4 aanmeldingen, wie volgt?  Anne en Henk Griffioen
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Ontspannen in Drenthe
Op ongeveer 6 km van Emmen ligt in het dorpje
Klijndijk de 5 sterren camping  “De Fruithof.”
Hier wordt van 5 tot 19 september 2020 onze herfstral
ly gehouden.
In een rustige afwisselende omgeving kunt u genieten
van mooie dorpjes, landschappen, bos en hei. Vanaf
de camping kunt u hiervan per fiets of auto volop
genieten.
Emmen met zijn prachtige nieuwe dierentuin ligt op

fietsafstand en verder zijn er in de omgeving heel veel
mogelijkheden voor diverse activiteiten. Enkele voor
beelden uit een lijstje met tot nu toe 15 mogelijkheden
zijn:
            Het Veenpark in Barger Compascuum
            Wildlands, de dierentuin in Emmen.
            De Veenland Express, een huifkartocht door
de bossen en over het           veen.
            Het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam.
            Het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Het smalspoor museum, de Nachtwacht van Emmen,

het Hunebedcentrum, golfbanen etc.
De camping heeft een mooi overdekt zwembad met
glijbaan. Diverse sportvoorzieningen. De staanplaat
sen hebben standaard 6 A, dit kan tegen meerkosten
opgevoerd worden tot totaal 16 A., tevens tv aanslui
ting en allemaal een watertappunt met afvoer. Het
warme water voor douchen en afwassen is gratis.
Evenals de hond en de wifi en dat allemaal voor 18
euro voor een standaard equipe van 2 personen.
In het clubblad van maart en juni volgt uitgebreide
informatie over het definitieve programma, prijzen en
de inschrijving.
 
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Dian Wolthuis en Henk Teuben.

Bericht van de
Penningmeester
 
Dit jaar is de contributie niet meer automatisch geïn
casseerd, maar is er per mail een bericht gestuurd
om de contributie zelf te storten op onze rekening.
Zoals je daarbij mag verwachten zijn er altijd wat
mailadressen die niet werken of waarbij de mailbox
vol zit. Dus herinneren via de mail werkt dan ook niet.
We zijn dit jaar vanwege deze overgang soepel, maar
stel voor dat je niet zeker bent of er betaald is, kijk dat
dan even na. Natuurlijk kan de vraag ook specifiek,
daar we ook huisadressen hebben, maar we willen
zo graag dat alles via een mail werkt. Zie ook laatste
blad van het clubblad, rechtsonder.
 
Wim Rijkaart van Cappellen

Nieuwjaarsreceptie 2020
 
Zoals gebruikelijk nodigt het bestuur van de Solifer
club Nederland ook dit jaar weer alle leden en dona
teurs uit het glas te heffen op de start van een nieuw
(kampeer-) jaar.
Daartoe wordt op zaterdag 18 januari 2020 een re
ceptie gehouden in restaurant de Waldhoorn, Dorps
straat 2, 6731 AT Otterloo. U bent welkom vanaf 11.00
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 12.00 uur zal de voorzitter haar
nieuwjaarstoespraak houden.
Om 13.00 uur kan worden deelgenomen aan een
gezamenlijk lunchbuffet waarover u elders in dit blad
nadere informatie kunt vinden.
 
Onno de Gans, secretaris.
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Techniek
Beste Soliferisten,
 
Deze keer willen we het hebben over het gebruik van de handrem op uw prachtige Solifer.
Hoe doet u dat, altijd de handrem erop net als in de auto...? Of weet u hoe het ook anders kan met uw So
lifer…. Natuurlijk een groot verschil of uw Solifer beschikt over een mover of niet.
Als uw Solifer niet beschikt over een mover, raden wij de volgende procedure aan:
Auto met Solifer aangekomen op de staanplaats, handrem bij afkoppelen er op zetten. Bij het manoeuvreren
de handrem er natuurlijk af en bij het horizontaal stellen met behulp van de uitdraaisteunen van de Solifer
de handrem er weer op. Wellicht als overweging plaatsen van keggen voor de wielen. Indien de caravan
mooi waterpas staat en alle uitdraaisteunen goed gesteld staan, (niet te vast) de handrem er af, zeker ook
in verband met het winterkamperen.
Als uw Solifer beschikt over een mover, raden wij u de volgende procedure aan:
Auto met Solifer aangekomen op de staanplaats, handrem bij afkoppelen er op zetten. De mover activeren
en nadat de mover gereed is om te manoeuvreren de handrem er natuurlijk afhalen en bij het horizontaal
stellen met behulp van de uitdraaisteunen van de Solifer de handrem er weer op. En de mover weer er vanaf.
Wellicht als overweging plaatsen van keggen voor de wielen. Indien de caravan mooi waterpas staat en alle
uitdraaisteunen goed gesteld staan, (niet te vast) de handrem er af.
In bovenstaande voorbeelden gaan wij uit van het niet gebruiken van de handrem op de staanplaats, dit
om het vastzitten van de trommelremmen onder uw Solifer te voorkomen. Het vastzitten bij het continue gebruik
van de handrem kan veroorzaakt worden door vastvriezen, vervuiling, aantasting door corrosie en of plakken
van de remschoenen aan de trommels.
Laat u elk jaar uw Solifer een Bovag/Focwa onderhoudsbeurt geven waarbij de remcapaciteit getest wordt…?
Daarvoor kunt u natuurlijk ook terecht bij onze adverteerders.
In het volgende nummer willen we verder ingaan op de mover.
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, laat u de TC eens horen, naar welke technische informatie u op
zoek bent….
 
Namens de TC, Piet, Jan en Reinier
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Van de Activiteiten Commissie
 
Voor het eerst is er dit jaar voor gekozen om de herfstrally niet in de schoolvakantie te organiseren. De peri
ode in september is heel goed bevallen en ook de 2 aaneengesloten weken vielen bij de meesten in de smaak.
De omgeving van het 3 landenpunt in Limburg heeft veel te bieden en niemand hoefde zich te vervelen. Zie
het verslag elders in dit blad. Nogmaals dank aan Corrie en Paul die deze 2 weken voortreffelijk hebben
georganiseerd in een prachtig stukje Nederland met nog mooi weer ook.
Van een paar leden hoorde ik, dat ze in de herfstvakantie tijd hadden om met de kleinkinderen iets leuks
dichtbij huis te doen.
Zelf heb ik in die week mijn Spaans kunnen bijspijkeren met een cursus van 6 dagen in Valencia. Een
prachtige stad, nog niet overlopen door toeristen. Echt een aanrader als u toevallig met de caravan in de
buurt bent of zomaar een weekje tussendoor.
Heel fijn dat Henk en Dian volgend jaar ook in september een rally in Drenthe willen organiseren. Ze zijn heel
enthousiast en het wordt vast een succes. Zie hun aankondiging elders in dit blad.
De rallykalender voor 2021 is nog helemaal leeg. Wij hopen dat er leden zijn die willen helpen, door middel
van een rally, tref of reis ook in 2021 de Solifer familie 1 of 2 weken bij elkaar te brengen.
 
 
Jaarvergadering en jubileum.
 
Na veel speurwerk zijn wij er in geslaagd een geschikte locatie te vinden voor de ledenvergadering gecom
bineerd met het jubileum. Ons 40-jarig bestaan moet gevierd worden!
Na een bezoek aan Ardoer camping Ackersate in Voorthuizen hebben we besloten voor deze centraal in
Nederland gelegen camping te kiezen, voor iedereen makkelijk bereikbaar. Ook vanwege de goede voor
zieningen waaronder gratis wifi op de kampeerplekken.
De jaarvergadering zal zaterdag 4 april om 14.30 u aanvangen en we streven naar een eindtijd van 17.00 u.
U wordt ontvangen met koffie of thee en wat lekkers.
Het jubileumfeest begint om 18.00 u met een gevarieerd buffet.
Vanaf 20.00 u is er muziek tot middernacht, verzorgd door Angelo Verkerk, een zanger/ toetsenist en wie weet
kunnen de voetjes van de vloer.
Wij hopen veel leden te kunnen verwelkomen.
Voorafgaand aan deze dag organiseert de AC vanaf 28 maart een rally met een aantal activiteiten, waar
onder een wandeling met de boswachter en een bezoek aan het pluimvee museum. Aan verdere invulling
van de week wordt nog gewerkt.
Het is de bedoeling dat wij met elkaar op het groepsveld komen te staan.
Om goede afspraken te kunnen maken, willen we uiterlijk 1 februari weten op hoeveel leden we kunnen re
kenen. Daarvoor komt er in december een aanmeldingsformulier op de website, waar u zich kunt aanmelden.
Wij wensen jullie allen een gezellige decembermaand en wie weet tot ziens op de eindejaarstref in Otterlo.
 
Namens de AC.
 
Lilian van der Hout
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Van de ledenadministratie
 
 
LEDEN
Nieuw
Comanto Bruining, Den Burg (Texel)
 
Opzeggingen
Fons en Wil Wassing, Putten
 
Hiermee is het totaal aantal leden uitgekomen op 88.
 
DONATEURS
Nieuw
Fons en Wil Wassing, Putten
 
Opzeggen van het lidmaatschap of donateurschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en
moet uiterlijk 30 november 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

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 Waterjufer, Juferdijk 4, 7217 PG Harfsen 

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

www.campingdewaterjufer.nl

Kamperen, recreëren en dineren
Gewoon... genieten!

Ontspannen kamperen in de 

Achterhoek... op de grens van 

Gelderland en Overijssel
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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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Al 40 jaar uw specialist in Scandinavische caravans! 

 

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 

 

 

Indien onbestelbaar retour:  O. de Gans, Cesar Franckrode 31, 2717 BA Zoetermeer


