
EEN UITGAVE VAN SOLIFER CLUB NEDERLAND

SoliferCoverG.indd   1 08-03-2010   23:39:57

36-4 15 december 2015



25

bij RCN
Wilt u op reis, maar weet u niet waar te beginnen? Laat RCN al het uitzoekwerk 

doen. RCN biedt namelijk mooie routes, gezelligheid en enthousiaste 

begeleiding tijdens de georganiseerde groepsreizen. Er zijn twee groepsreizen 

in Nederland en er zijn drie reizen in prachtige Franse regio’s. Zo ziet u 

historische dorpjes, knusse markten, kastelen, wijngaarden, stranden en ander 

prachtig natuurschoon. Er zijn verschillende mogelijkheden: u toert met uw 

eigen camper of caravan of komt alleen met de auto. RCN regelt alles, zodat u 

altijd zorgeloos geniet van de vakantie.

Groepsreizen

“De RCN-

groepsreizen 

staan voor 

gezelligheid 

en samen 

cultuur 

bekijken”

GROEPSREIZEN NAAR FRANKRIJK  

Bretagne - Vendée  

28 mei tot 20 juni    

Gorges du Verdon - Côte d Ázur   

25 augustus tot 17 september

Dordogne - Aveyron  

2 september tot 25 september  

Prijs € 730,- per persoon

GROEPSVAKANTIE IN 

NEDERLAND

Uitwaaien aan het strand 

vanaf RCN Toppershoedje

17 mei tot 28 mei 

Prijs € 355,- per persoon

Fietsvakantie 

vanaf RCN de Roggeberg

20 juni tot 1 juli 

Prijs € 355,- per persoon

Vraag het gratis uitgebreide dag-tot-dagprogramma 

aan. Hierin vindt u een compleet overzicht van alle 

excursies en activiteiten per reis. Ga naar 

rcn.nl/groepsreizen of bel met 0343-513547.



Voorwoord
Waar zijn toch onze schrijvers ????
Na de oproep in het vorige clubblad om deze rubriek te
laten vullen door de leden was de respons niet overweldi
gend.
Namelijk…………. 0.  Blijkbaar was het bericht onvoldoende
duidelijk.
Daarom maar weer een stukje van onze vaste columnisten
(wij zelf).
De voorplaat van deze editie laat mooi zien wat er na de
zomer nog meer kan met onze prachtige caravan. De foto
is gemaakt begin dit jaar in Noorwegen. Een aantal van
onze leden verbleven een aantal weken in de sneeuw en
de vrieskou van Hemsedal, een prachtig skigebied ca 100
km van Oslo.
Natuurlijk kun je ook met een andere caravan naar de
wintersport, maar het blijft dan toch wel behelpen met extra
kacheltjes en warme dekens. Onze caravans (en misschien
nog een paar andere merken ) zijn gemaakt voor dat weer
en dat kun je goed merken.
 Zoals veel van jullie al weten beperkt het Soliferseizoen zich
niet tot de zomer, maar is het hele jaar open.
Voor ieder een prettige wintervakantie gewenst (met of
zonder caravan).
Hans en Gerrie Schoots
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w vd vz wit
In het Soliferclubblad van september
gaf ik aan dat Jannie en ondergete
kende aan alle activiteiten die de club
dit jaar organiseert mee zullen doen.
Op het moment dat ik het voorwoord
schrijf hebben we er nog één te gaan
en dat is de kersttref in Ermelo.
Het terugkijken aan waar we hebben

meegedaan doen we met groot plezier. De organisa
toren van de activiteiten en de deelnemers hebben
zich van hun allerbeste kant laten zien.
Nu ben ik misschien niet objectief maar als twee
campingeigenaren aangeven dat we een goede
club zijn zegt dat toch wel wat.
De campingeigenaren Eege Klop van Domaine de
Mialaret en Johan Bosch van camping Campotel
hebben zelf kwaliteit, vrijheid en klantgerichtheid
hoog in het vaandel staan. Wat hen opviel was de
vrijheid, saamhorigheid en organisatie vermogen bij
de leden van de club. Het respecteren van ander
mans eigendom zou normaal moeten zijn, maar is
toch niet vanzelfsprekend bij de andere kampeer
ders.

 
Tijdens de herfstrally hebben we de LMC fabriek in
Sassenberg bezocht. Ik vond het mooi om te zien hoe
er van een groot aantal onderdelen een caravan of
camper werd gebouwd. Helaas waren daar geen
Solifer caravans bij, wel campers met een Solifer
sticker. De ontvangst door de LMC organisatie was
prima. Helaas was er geen persoon bij aanwezig die
ons iets over de productie van de Solifer caravans kon
vertellen. Een aantal van hen was voor overleg naar
Bad Waldsee en de medewerker die er wel was had
het heel erg druk. 

Waar een kleine club groot in kan zijn.
 
Van de Zweedse Soliferclub hebben wij op 14 oktober
jl bericht ontvangen over de inter-rally 2016. Elders in
het clubblad vindt u meer informatie over deze acti
viteit en andere zaken.         
 
Het zoeken naar leden voor het bestuur en commis
sies is nog steeds in volle gang. Het gaat daarbij om
de opvolger voor de secretaris, penningmeester en
werven adverteerders en PR.
Voor de voorzitter van de activiteiten commissie en
leden voor die commissie hebben we mensen bereid
gevonden zich kandidaat te stellen en zij zullen in de
komende ALV door het bestuur worden voorgedra
gen.
Is er over de andere vacatures nog geen contact met
u opgenomen en u denkt ja, dat wil ik graag gaan
doen, stel ik het zeer op prijs als u daarover met on
dergetekende contact opneemt.
 
Ook dit jaar is het aantal opzeggingen groter dan de
aanmelding van nieuwe leden. Onder de opzeggin
gen zijn er leden die heel lang lid van de Soliferclub
zijn geweest en ook hun steentje hebben bijgedragen
aan het succes van de club.
 
Langs deze weg wil ik hen die afscheid nemen en alle
andere leden bedanken voor hun inzet die zij in het
afgelopen jaar hebben getoond. De leden van het
bestuur en commissies wil ik bedanken voor hun bij
drage aan de activiteiten van de club.
Een woord van dank gaat ook uit naar de adverteer
ders in ons clubblad en bedrijven die ons gevraagd
en ongevraagd ten dienste zijn.    
 
Jaap van der Torre,
voorzitter Soliferclub Nederland



• Verhuur

• Onderhoud

• Schadeherstel

• Kampeerwinkel

www.vanvlietcaravans.nl

KromwijKerdijK 8, woerden · telefoon 0348 - 41 22 80 

dealer van: 
adria, HoBBY, KnaUs, 

fendt, lmc, solifer
Voor vakantie-plezier!

Vanuit het bestuur
 
Afgelopen herfstrally in Bad Rothenfelde heeft het
bestuur vergaderd.
Daarbij kwamen o.a. de volgende zaken aan bod:
 
Het donateurschap van de NCC bestaat niet meer,
er is een andere invulling gevonden, Alliantie gehe
ten.
Op het moment dat ik dit schrijf gaan Jaap van der
Torre en ondergetekende op 19 november naar Ede
voor een bespreking met Cees Zondag, lid werkgroep
Alliantie en Wim de Gruiter, bestuurslid van de NCC.
Daar zullen wij horen wat dit vernieuwde donateur
schap voor de Soliferclub betekent, U wordt op de
hoogte gehouden.
 
Het rallyreglement is vernieuwd.
Zodra het bestuur akkoord heeft gegeven krijgt U dit
reglement toegestuurd, samen met de financiële
stukken van de ALV.
In de ALV zal dit reglement ter goedkeuring aan de
leden voorgelegd worden.
 
De Zweedse Soliferclub heeft laten weten dat zij vol
gend jaar de Interrally gaat organiseren.
Het gaat om de periode van 14 juli tot 17 juli in Var
garda, camping Tanga Hed.

Bijzonderheden zoals b.v. de kosten en het program
ma zullen waarschijnlijk eind januari bekend zijn.
Hierbij roepen wij leden op om een reis rond deze rally
te organiseren.
Vanuit het verleden is gebleken dat de animo om aan
de Interrally deel te nemen vele malen groter is indien
er een reis omheen plaats vindt.
Uw reactie/voorstellen kunnen naar de AC gestuurd
worden.
 
Marianne van Keulen
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Tour de France, week 1
Verslag van een week “Tour de France” van 01-09 t/
m 09-09 2015.
 
Een vakantie in september is ons  meerdere keren
goed bevallen. Toen wij hoorden dat Jacob en Ria
Dijkhuizen in september een Frankrijkreis  wilden orga
niseren, was het voor ons moeilijk kiezen: een vakan
tie samen op onze eigen manier of meegaan met
Jacob en Ria. Wij hebben gekozen voor een combi
natie en hebben een week samen met andere Soli
ferclubleden doorgebracht op camping Port l’Epine
in Trélévern. Daarna zijn we op eigen gelegenheid
verder getrokken.
 
Voor onze reis naar Bretagne hebben we een paar
dagen extra uitgetrokken om onderweg tijd te heb
ben om nog enkele mooie plekjes te bezoeken. Vóór
we in Trélévern aankwamen hebben we enkele
dagen op een camping gestaan waar vandaan we
een bezoek hebben gebracht aan Le Mont St.Michel
en aan St. Malo.
Op 1 september kwamen we aan op Port l’Epine, waar
al veel Solifers gearriveerd waren. Zoals het hoort,
werden we hartelijk ontvangen en dezelfde middag
was er bij de caravan van Jacob en Ria een “ont
vangst” met een hapje en een drankje, geheel door
hen verzorgd.
 
Organisatie.
Tijdens dit gezellig samenzijn, heeft Jacob het een en
ander verteld en toegelicht over het georganiseerde
programma en bezienswaardigheden in de buurt
waar je naar eigen keuze een bezoek aan kunt
brengen. Hij had mappen met informatie, routes om
te wandelen, suggesties voor een excursie e.d. De
hele week bleek heel goed voorbereid en dat gaf een
prettig gevoel. Wat ons betreft niets dan lof voor deze
organisatoren!
 
Camping.
Met de camping konden we gelijk op de dag van
aankomst al nader kennismaken tijdens het etentje
in het campingrestaurant. Het smaakte ons allemaal
goed en de stemming was geanimeerd. De volgende
ochtend waren we uitgenodigd voor een welkomst
koffie in het restaurant. Hier hebben we nader kennis
gemaakt met de beheerders en hun équipe. De
camping valt onder de RCN vakantieparken en is
eigendom van deze Nederlandse organisatie. De
beheerders en hun personeel zijn ook Nederlands.
Het is eigenlijk een stukje Nederland in Frankrijk. Voor
veel mensen maakt dat de communicatie makkelij
ker.
 
Omgeving.
De camping ligt in een prachtig gebied: aan een baai
bij de kust van Bretagne die bekend staat om zijn
“roze” granietrotsen. Vanaf de camping heb je uit
zicht over de baai, waar bij eb de bootjes in het zand
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steken en bij vloed het water bijna tot aan de rand
van de camping komt. Aan de overkant van de baai
kon je Perros-Guirec zien liggen. In het binnenland
vind je leuke stadjes en dorpen en de wegen zijn
veelal smal, bochtig en ook nog met de nodige hel
lingen. De weg langs de kust geeft een afwisselend
zicht op rotsen en zandstrandjes.
 
Programma.
Het programma was goed afgestemd op de beziens
waardigheden en mogelijkheden van de omgeving.
Zo was er een prima wandelpad langs de roze rotsen
waar je een oneindig aantal granieten blokken zag
liggen in allerlei vormen en modellen. Smeltend ijs,
wind, regen en eb en vloed hebben deze rotsen hun
fantastische vormen gegeven. Ik kon er niet genoeg
van krijgen en werd steeds weer getrokken naar de
volgende bocht om te zien hoe het er daar uitzag.
 
Dan was er het bezoek aan de markt in Lannion. De
dichtstbijzijnde grotere stad met veel winkels en su
permarkten. De markt strekte zich uit door de smalle
straten van het historische centrum en de variatie aan
producten leek haast oneindig.
Het bezoek aan de markt was goed te combineren
met een wandeling door het historische centrum van
Lannion. Wij zelf hebben het gehouden bij een bezoek
aan de markt en dit afgesloten met een “menu du
jour” in een van de vele eethuisjes.

Jacob had ook voor ons een boottocht georgani
seerd naar de Sept Îles. Dit zijn 7 onbewoonde “eilan

den”, sommige niet meer dan een flink rotsblok. Deze
archipel is een beschermd natuurgebied waar we
zeehonden hebben gezien. Maar het meest opmer
kelijke was één van de rotsen die op afstand wit leek
te zijn. In werkelijkheid werd deze rots bevolkt door een
enorme kolonie Jan van Genten. Deze vogels komen
daar elk jaar terug en nemen dan op de rots steeds
dezelfde plaats in. De boot kon deze rots benaderen
op 30 meter afstand en de kapitein heeft door snel
heid te minderen en te manoeuvreren alle mensen
op de boot gelegenheid gegeven om het goed te
zien.
Van een heel andere orde, maar zeker zo leuk, was
de boottocht naar Île de Bréhat. Dit kleine eiland ligt
niet zo ver uit de kust en is bewoond. Het wordt ook
wel het bloemeneiland genoemd vanwege zijn op
vallende flora. Wij troffen een prachtige, zonnige dag
en hebben volop kunnen genieten van de vele
wandelpaden met uitzicht op zee en rotsen of langs
de schitterende woningen en tuinen van de bewo
ners.
 
De dagen ter vrije besteding werden door iedereen
anders ingevuld en ’s avonds werden de ervaringen
uitgewisseld. De laatste dag op l’Epine werd besloten
met een happy hour bij Jacob en Ria. De groep zou
de volgende dag doorreizen naar de Vendée en wij
hebben met een beetje weemoed afscheid geno
men van iedereen. De volgende dag zijn wij op eigen
gelegenheid richting Spanje gereden.
 
Margriet Grootenboer
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Tour de France 2e week
Tour de France - week 2
Ik vertrok niet als eerste van de camping in Bretagne
maar kwam wel als eerste aan. Mijn prijs daarvoor:
het verslag van deze tweede week. Mooi weer, een
voorspoedige reis van 385 km.
Op camping  Ferme du Latois in Coëx werd ik hartelijk
ontvangen door Emile en Jolanda de Ridder.
Kort na mij kwamen alle deelnemers binnenrijden.
Een schitterende en ruime camping met een groot
verwarmd zwembad. Dat kwam mooi uit, want met
mij waren er een paar fanatieke zwemmers. Het liefst
in een leeg bad een half uur rond zwemmen. Dat is
mij dan ook vrijwel de hele week aardig gelukt. Om
zeven uur verzamelden wij ons in het restaurant voor
het uitstekende welkomstdiner.
 
Vrijdag was het mooi weer en kon ieder zijn eigen
gang gaan. Ik ben naar St-Jean-de-Monts aan de kust
gereden. Het was prachtig zonnig weer en ik heb
heerlijk aan het zeer brede strand op een terras ge
zeten.
Ik wilde wel koffie maar ja, ook het ijs zag er heerlijk
uit. Gelukkig hadden ze een combinatie van beide,
dus hoefde ik niet te kiezen. Jammer genoeg had ik
geen badpak mee anders was ik zeker de zee inge
doken.
De terugrit via een andere route gereden waarbij  ik
een goede indruk van de omgeving en de kust kreeg.
Terug op de camping bleek iedereen op hun eigen
wijze van de omgeving en het mooie weer genoten
te hebben.
‘s Nachts regende het en op zaterdagochtend ver
trokken wij om half negen in de regen naar Puy du
Fou. Totdat wij met zijn allen binnen het park waren
regende het, de rest van de dag was het prima weer.
Ik wist totaal niet wat ik kon verwachten. Een pretpark
met veel spektakel stukken gebaseerd op de geschie
denis van Verdun? Jacob en Ria hadden ons verze
kerd dat het de moeite waard zou zijn. En ze hadden
gelijk. Wat heb ik en ook alle anderen genoten en ons
van de ene verbazing naar de ander begeven.
Het is bijna onmogelijk om te beschrijven wat wij alle
maal te zien kregen. Een combinatie van geschiede
nisverhalen in een soort musicalachtige uitvoering.
De meeste in de openlucht maar dan vele malen
grootser en spectaculairder dan wat ik ooit had ge
zien. Ieder hoogtepunt duurde ongeveer een half uur.
Tussen de verschillende attracties doorkruisten hor
des mensen zich dwars over het park. Wij splitsten ons
in kleinere groepen en kozen onze eigen volgorde.
Sommigen hadden wat pech en stonden wat langer
in een rij. Zelf heb ik veel afgelopen, maar niet lang
in rijen hoeven staan.
Naast alle spektakeluitvoeringen was er ook de
Loopgraven van Verdun. Realistisch uitgebeelde 
oorlog  waarbij wij de videobeelden en echte mensen
bijna niet konden onderscheiden. Zeer onder de in
druk liepen wij naar buiten.
Op de terugweg zijn wij met zijn achten (2 auto’s met
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4 personen) bij een Flunch gaan eten. Half tien waren
we terug op de camping.
’s Nachts regende het behoorlijk, maar ’s morgens
werd het snel droog. Om kwart voor elf zijn wij met 11
fietsers naar Brétignolles-sur-Mer gefietst. Afwisselen
de en leuke tocht van 13 kilometer. Wij spraken een
tijd af om samen terug te fietsen zodat ieder zijn eigen
gang kon gaan.
Wij kwamen voor de markt, maar die was niet echt
heel groot. Doorlopend liep ik iemand anders tegen
het lijf, ook degenen die met auto’s waren gegaan.
Tegen het eind van de ochtend toen de markt leeg
liep begon het wat te regenen met als gevolg dat
iedereen uiteindelijk in het enige nog open restaurant
binnen kwam lopen.
Rond kwart voor twee zijn wij met droog weer terug
gaan fietsen. Prachtige route langs strand, duinen en
bos.
Terug op de camping onze fietsen door de wasstraat
(met slang en een harde waterstraal) schoon gespo
ten. En toen begon het te hozen, wat hadden wij geluk
gehad.
 
Van zondag op maandag  is er enorm veel regen
gevallen. Zwaar bewolkte dag en niet echt weer om
te gaan fietsen.
Wat ik voor mijzelf bedacht bleek bijna iedereen te
hebben gedacht. Een bezoekje aan een enorme
supermarkt. In de middag tijdens een droge periode
heb ik wel heerlijk gezwommen.

 
Ook dinsdag was het wisselvallig weer. De fietstocht
naar Apremont ging niet door en vrijwel iedereen
stapte in de auto om naar Noirmoutier te gaan. Ik
mocht met Jacob en Ria mee en had een heerlijke
gezellige dag.
Wij waren op tijd om over de met eb droog liggende
weg naar het eiland te rijden. Een paar keer uitgestapt
om naar de mossels en oesters zoekende mensen te
kijken en van het uitzicht te genieten. In Normoutier-
en-l’Ile heerlijk mosselen gegeten en rondgewandeld.
Bij aankomst lag de rivier droog. Later zagen wij het
water snel opkomen. Doorgereden naar L’Herbaudie
re en ook daar een tijdje rondgelopen. Een echte
vissers- en havenplaats met rondom de zee.
 
Bij terugkomst op de camping kregen wij de bood
schap dat alle luifels en tenten van de caravans af
moesten i.v.m. verwachte storm en rukwinden. De
storm viel mee maar er viel wel veel regen.
Woensdag ging ieder zijn eigen weg. Er was nog
voldoende te zien en te doen. Ik ben naar de prach
tige tuinen in Coëx gegaan en heb ook nog heerlijk
gezwommen.
’s Avonds hebben wij gezellig bij elkaar gezeten en
werd deze tweede week afgesloten. Het was een
heerlijke week en ik heb er enorm van genoten en
naar Puy du Fou wil ik absoluut nog wel eens toe. Ie
dereen bedankt voor de gezelligheid en het meerij
den en Jacob en Ria bedankt voor alles.
 
Ria Lammers

Time for love, time for joy and time for life!
Een Isabella voortent geeft u de mogelijkheid om volop te genieten van het campingleven  zodat er plaats is voor de zaken waar het 
leven echt omdraait; liefde, plezier, samenzijn en gezelligheid. Inspirerende momenten om van het leven te genieten. Of u nu opzoek 
gaat naar nieuwe avonturen of op uw favoriete plek samen wilt zijn, Isabella is uw vertrouwde thuisbasis voor onderweg. De bek-
ende Isabella kwaliteits collectie is buitengewoon gevarieerd en heeft een uitgebreid pakket kampeer accessoires.  
Waar u ook gaat kamperen, met de producten van Isabella voelt u zich altijd thuis!

Bekijk het 2015 programma nu op www.isabella.nl en download de nieuwe brochure vol voortenten, luifels, accessoires 
en uitgebreide serie kampeermeubelen voor jaren kampeerplezier.

Bekijk en bestel de nieuwe folder 2015

Isabella Nederland BV · Tel. 033-2541100 · info@isabella.nl · www.isabella.nl
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Tour de France 3e week
Het is een regendag aan de Middellandse Zee. Een
reden voor ons om het verslag te maken voor het
Soliferblad.
Door alle drukke werkzaamheden thuis hebben wij
alleen de derde week van de Tour de France meege
daan, daarna zijn we naar de Middellandse Zee ge
trokken.
Het was een fijne week.
 
 
Tour de France
3e week, 17 t/m 24 september 2015.
 
Domaine de Mialaret
Neuvic  Corrèze
 
Domaine de Mialaret is 44 ha groot waarvan 8 ha
camping is.
Midden op het terrein staat een kasteel, gebouwd in
1892.
Sinds 2001 is Eege Klop eigenaar van kasteel en
camping.
Om  17.30 uur zijn alle deelnemers aanwezig.
Een rit van ongeveer 500 km was best lang.
Caravans worden op de plek gezet. Dat is tegenwoor
dig een koud kunstje wanneer je een mover hebt. Op
elke  plek staat een picknicktafel. Zo’n tafel nodigt uit
voor een gezellig onderonsje.
 
N Natuur
Rondom Domaine de Mialaret liggen veel bossen. De
omgeving is glooiend.
Voor de fiets soms een hele kluif om boven te komen.
Maar aan de andere kant zoef je zo het dorp in.
Midden in Neuvic ligt het Arboretum. 5 ha groot en
de rondwandeling duurt 1,5 tot 2 uur.  Prachtig aan
gelegd met een grote vijver. Sommige bomen zijn 200
jaar oud en ongeveer 20 meter hoog.
De mooie kleurscharkering lijkt in deze tijd van het jaar
nog mooier. 
Het kasteel bij het Arboretum is nog steeds bewoond
door de baronesse (comtesse).
Tijdens onze rondleiding heeft ze een korte ontmoe
ting met Eege Klop.
Veel bomen zijn door de storm van 2de kerstdag 1999
omgewaaid.
Ook de moestuin krijgt veel waardering van ons.
 
E  Eege Klop.
Eege Klop, eigenaar van kasteel en camping, is:
- Een bijzonder mens.
- Groot verteller.
- Enthousiast.
- Humorist.
- Goed op de hoogte met de Nederlandse politiek.
- Geïnteresseerd in de Soliferclub.
- Prima gastheer tijdens het diner en rondleidingen.
Zijn kasteel bezit zeer oude elementen zoals een
wandkleed uit de 16e eeuw, een schilderij met jacht

tableau en verschillende kroonluchters.
In de tuin voor het kasteel staan sculpturen  gemaakt
door bezoekende kunstenaars.
We komen het motto “La Symphonie de la Nature
Pure” regelmatig tegen.
Kamperen is vrijheid zegt Eege Klop. Geen slagboom,
geen drukknop en douchemunten voor warm water.
Grote douchekoppen waar veel warmwater uit komt.
Een kampvuurtje maken waar je maar wilt. Producten
zoeken uit de natuur zoals tamme kastanjes en
paddenstoelen.
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U  Uitstapjes.
Uitstapjes maakten we naar de Dordogne.
In Spontour stapten we in een Gabare.
Dit is een platte houten boot waarop vroeger hout
werd vervoerd naar Bordeaux.
De boten konden niet stroomopwaarts varen zodat
ze in Bordeaux als brandhout werden verkocht. De
schippers moesten lopend weer terug.
Deze tocht duurde ongeveer 7 weken.
In de zomer werden nieuwe boten gebouwd.
Van november tot mei werd met de boten gevaren.
De Dordogne had dan voldoende water om stroom
afwaarts te gaan.
Het waterniveau van de Dordogne wordt nu door vele
waterkrachtcentrales geregeld.
Varen naar Bordeaux is daardoor niet meer mogelijk.
Begin 20ste eeuw  zijn de laatste gabares  vertrokken.
Het vervoer van hout gaat nu per trein en over de weg.
 
In Bort-les-Orgues bezoeken we de stuwdam en
elektriciteitscentrale. In Frankrijk wordt 90% van alle
stroom opgewekt zonder uitstoot van kooldioxide.
Naast waterkracht zijn hiervoor de vele atoomcentra
les verantwoordelijk.
Aan de voet van de stuwdam kan het waterniveau
van de Dordogne in enkele minuten 3 meter stijgen.
“Attention Danger” lezen we op veel borden langs de
Dordogne.
 
V Verzetsmuseum
In de 2de wereldoorlog is ook in de Corrèze gevochten
tussen de Duitsers en de Resistance (verzet).
Henri Queuille was één van de leiders van het verzet.
Een veelzijdig man.
Hij vocht tegen de Duitsers. Nam deel aan gevechten
in Ussel, Egletons en de Haute Corrèze. Hij was burge
meester van Neuvic, interim president van de voorlo
pige regering na de oorlog en een aantal keren mi
nister.
Het museum en het marktplein in Neuvic zijn naar hem
vernoemd.
 
I Invulling vrije tijd.
Neuvic ligt in een mooie omgeving. Veel uitstapjes
werden gemaakt.
Zoals naar Salers, Ussel, Egletons.
Ook de zoektocht naar de escargotkwekerij werd
beloond.
Een fietstocht om het meer van Neuvic was inspan
nend maar mooi. Het kostte ons nu meer moeite om
de heuvels op te rijden dan 11 jaar geleden.
Twee avonden speelden we jeu de boules. Het waren
spannende wedstrijden.
Winnaar werd Joop Kruys met 47 punten.
Als prijs ontving hij een zak stroopwafels.
Beste van de dames was Wil Wassing.
Zaterdag 19 september waren Han en Maritta de
Ridder 45 jaar getrouwd  We hebben deze bijzondere
dag in de Brasserie van de camping gevierd.
 

C Creatieve maaltijd.
Voor de dinsdagavond gaven Jacob en Ria ons een
opdracht:
Maak een gerecht waar anderen van mee kunnen
eten.
Wat een creativiteit zit er onder de Soliferleden. Veel
gevarieerde producten kwamen op tafel. Zoals gevul
de wraps, salades, gevulde pannenkoeken, quinoa
salade, meloen, dadels, Franse kazen, tapas stokjes,
tamme kastanjes, stokbrood en pasta salades.
Een zeer geslaagde avond in de Brasserie van de
camping.
Ook de twee diners in het kasteel waren uitstekend
verzorgd. Keurige bediening, exclusieve gerechten
en hééél smakelijk.
 
De afsluiting van drie weken Tour de France vond
plaats tijdens het laatste diner.
Een dankwoord aan Eege Klop en het personeel.
Eege ontving uit handen van Jacob de Solifer vaan.
Natuurlijk ook een dankwoord aan Jacob en Ria die
deze Tour de France hadden georganiseerd.
Ze hadden al eerder een jaarkalender 2016 over de
Corrèze ontvangen. Ieder van ons had er iets bijzon
ders ingeschreven. De deelnemers ontvingen van
Jacob en Ria een gabare met lichtjes en luchtjes die
evenals de zelfgemaakte uil ons willen helpen bood
schappen over te brengen: bijvoorbeeld de dank
voor de prima organisatie.
 
Vive la France.
Vive camping Domaine de Mialaret
Vive Jacob en Ria.
 
Piet en Lineke ter Burg.
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Vloeistofverwarming
 
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 (zie vorige clubblad) 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 van 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 het 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
 
Bijschriften bij de foto’s:
 
Segmenten in de vloer van een 520 MH
Afbeelding van de rode kraan (shuntventil) in de dichte toestand. Kwart slag draaien is open, 1/8 slag
draaien is half open
 
Peter Edelman
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Recepten
 
Hierbij 2 recepten, helaas zonder een foto.
 
 
Gravad Lax (eventueel als voorgerecht)
 
nodig:
400 gram rauwe zalm met huid
dille
grof zeezout
alu folie
een plastic zakje!
 
Een lang stuk alufolie, zeezout erop strooien op de plaats waar de zalm komt.
Zalm met de huidzijde op de folie leggen, bestrooien met zeezout, ook wat aan de zijkanten.
Dille zo verdelen, dat het de zalm goed bedekt.
Strak de folie dichtvouwen, in een zakje doen, dan goed dichtdoen, er komt namelijk vocht uit de vis, en dat
is niet prettig in de koelkast.
In de koelkast leggen met iets zwaars er bovenop.
Dit 3 dagen laten liggen. Openmaken, let op het vocht. De dille en het zout goed afschrappen met een
scherp mes. De zalm voelt vast aan.
Nu de zalm met een scherp mes dun snijden. Lekker met of zonder een zacht mosterdsausje (ook te verkrijgen
bij de kaasboer).
Deze zalm kun je een dag later nog eten, daarna niet meer. Je kunt restjes opbakken met een gebakken
aardappel.
 
Het recept van Bad Rothenfelde  (voor 2 personen als bijgerecht)
 
nodig:
ongeveer 1-2 ons kipfilet gebraden, en wat peper en zout erop.
1 kleine rode ui, mayonnaise, bakgember naar smaak.
Voor een maaltijdsalade kan er een aardappel bij.
Vlees, ui en majo bij elkaar. De essentie gaat over het toevoegen en mengen van de gember. Spaarzaam
erbij, het kan de overhand krijgen. Blijven proeven tot je jouw smaak gevonden hebt!!
Als laatste wat peterselie eroverheen en verder versieren met wat sla, tomaat.
 
Sorry, zonder plaatjes. Maar de Gravad Lax kennen veel mensen en de salade ging op de camping voor de
eerste keer!
Mocht het niet duidelijk zijn, dan hoor ik het graag.
Een fijne dag en groetjes voor jullie beiden
 
Marjan

Te koop aangeboden
 
 
Solifer Artic 45T uit 1979. 
 
In zeer goede staat, dealer onderhouden (vorig jaar
onderhoudsbeurt gehad bij Martens).
Compleet met zomer tent (Isabella), winter tent en
luifel.
Altijd binnen gestald in Amstelveen
 
Interesse? bel 06-42495456 Joop van den Bergh
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Herfstrally Bad Rothenfelde van 17 tot 25 oktober 2015
 
Op vrijdag 16 oktober komen wij in de stromende regen op camping Campotel aan. Het is er zo drassig, dat
het alleen met de auto lukt om de caravan op zijn plaats te zetten. Maar voor het weer zijn wij nog nooit
thuisgebleven en met 26 equipes en 54 personen wordt het vast een leuke week.

herfst bij foto 2
Zondag is een dag om Bad Rothenfelde of de omge
ving te verkennen. Wij gaan naar Hilter, waar een
gezellige zondagsmarkt is in het centrum. Slenteren
langs 2e hands spulletjes en muziek. Wij vermaken
ons prima die dag.
 
’s Avonds kunnen wij met z’n allen genieten van een
heerlijk uitgebreid buffet in de Bodega op de cam
ping. Het moment om weer gezellig bij te praten met
de andere deelnemers. 

herfst foto LMC
 
De LMC fabriek produceert voor veel merken cara
vans en campers zoals o.a. TEC, Hymer, Eriba. Ook de
Solifer camper wordt er gemaakt en in de nabije
toekomst ook de Solifer caravan. De Solifers worden,
zoals bekend, alleen nog verkocht in Scandinavië. De
Solifer camper lijkt heel veel op de LMC camper, al
leen met andere stickers en striping. Dit lot zal ook de
Solifer caravan gaan treffen waardoor deze haar ei
genzinnige herkenbare karakter zal verliezen. We
blijven dan ook maar onze huidige caravan koesteren
en gebruiken want het is nog steeds een fantastische
caravan die nog jaren meegaat.
Wij werden hartelijk ontvangen in de LMC fabriek. In
twee groepen kregen we het hele productieproces te
zien. Dagelijks worden ca 22 caravans en 14 campers
geproduceerd.
 

Op zaterdagavond worden wij welkom geheten door Erich en Titia de Vries met koffie en heerlijk gebak. Wij
kunnen ons snel aanpassen aan de gebruiken des lands (het gebak).
Johan Bos, de eigenaar van Campotel vertelde ons over de oorsprong van de camping. Zo is tijdens de 2e
wereldoorlog op het terrein een militair hospitaal gebouwd met een netwerk van bovengrondse gangen en
zalen onder dichte bebossing, zodat het object van bovenaf niet zichtbaar was. Het doel was om gewonde
Duitse militairen weer op te lappen voor het front. De oorlog was echter afgelopen toen het hospitaal gereed
was. Het is toen in gebruik genomen als ziekenhuis. In de jaren ’90 is het object verbouwd voor recreatie. Een
camping met o.a. vaste staanplaatsen, een winkel, restaurant, fitnessruimte, tennisbanen en een sauna.
Johan Bos exploiteert het nu met succes. De camping is een aarader.

 
Op maandag staat een bezoek gepland aan de LMC fabriek in Sassenberg.
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Herfst munster foto
Dinsdag,  een dag ter vrije besteding, wat nu?  Met
Matty en Marianne van Keulen gaan wij naar Münster.
 Een oude stad met mooie gebouwen en zeer luxe
winkels.
 
’s Avonds heeft een aantal van ons een avondwan
deling gemaakt door Osnabrück onder leiding van
de Nachtwachter.

 
Woensdag was het weer ons gunstig, dus op de fiets naar Bad Rothenfelde voor een rondleiding door de
Gradierwerken. Eeuwenoude bouwwerken van dikke balken met wanden van sleedoorn. Opgepompt zout
water wordt boven op de 10 meter hoge wanden verdeeld en druppelt langs de sleedoorn naar beneden.
Daardoor neemt het zoutgehalte toe van 5% tot 25%. De bouwwerken waren ooit onderdeel van een zoutfa
briek. Nu zijn ze onderdeel van het kuurcircuit want pekelnevel zou gezond zijn.

Wim Rijkaart van Cappellen trakteerde ons ’s avonds op een presentatie over de kraanvogels. Deze vogels
trekken elk jaar over het gebied rond Bad Rothenfelde op weg naar het zuiden.
Op donderdag is er opnieuw een excursie georganiseerd. Dit keer naar de Lebkuchenfabriek in Borgholz
hausen. Met een douchemuts op kregen wij een rondleiding door de fabriek. Naast heerlijke gevulde
koekjes die wij “moeten” keuren worden hier ook Lebkuchen gemaakt. Deze worden in grote aantallen met
de hand versierd, veelal voor speciale gelegenheden.
Wij groeien langzaam maar zeker dicht, zeker als wij ter afsluiting koffie met een groot stuk slagroomtaart “
moeten” consumeren in de winkel van de fabriek.  Heel vervelend allemaal!
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Voor de avond wordt er een beroep gedaan op onze eigen creatieve kookkunst. Elke equipe wordt gevraagd
een eigen bijgerecht te maken voor bij de barbecue.
Johan Bos heeft de eer om alle gerechten te proeven en te jureren. Hij zou, volgens zijn zeggen, het gerecht
van Marjan Rijkaart van Cappellen zo in zijn eigen restaurant op de kaart zetten. Een 1e prijs voor Marjan
dus. De 2e prijs was voor Ria Lammers. Zij had een smakelijk en creatief gerecht gemaakt van een pompoen
met gevulde stekers. 
Vrijdag kan een ieder die belangstelling heeft mee met Wim Rijckaart van Capelle naar de foerageplekken
van de kraanvogels. Wij vermaken ons ‘s morgens in het prachtige “kuur”zwembad van Bad Rothenfelde.
Aan de fietspuzzeltocht op zaterdag kunnen wij helaas niet meedoen maar begrepen van anderen dat het
een succes was.
Wij hebben geweldig genoten van de goed georganiseerde rally met leuke activiteiten.
Erich en Titia, onze complimenten en bedankt voor alles.
Koos & Tilly ter Burg 

Camping in het 
Teutoburger Woud 
 IN BAD ROTHENFELDE

• 700 M2 SAUNALANDSCHAP
• FITNESS & SPORT MOGELIJKHEDEN
• BEAUTY & WELLNESS
• EVENEMENTEN & ANNIMATIE
• FEESTZAAL & RESTAURANT
• STACARAVAN VERHUUR

Campotel | Heidland 65 | 49214 Bad Rothenfelde 
Telefon +49 (0)5424-210 600
Telefax +49 (0)5424-210 609

info@campotel.de
www.campotel.de

Recreatief plezier voor iedereen!
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Van de Activiteiten Commissie
 
Inmiddels is de herfstrally ook achter de rug en het was een hele leuke rally. Elders in dit blad leest u een
verslag van deze rally.
Nu is het alweer bijna tijd voor de Kerst- en Nieuwjaarstref en natuurlijk de nieuwjaarsreceptie.
De rallykalender voor volgend jaar is gevuld wat u kunt zien in de hieronder vermelde rallykalender.
 
Nu heeft het bestuur kort geleden bericht gekregen dat er van 14 tot en met 17 juli een interrally wordt ge
houden in Vargarda te Zweden. Of het nog mogelijk is om hieromheen iets te organiseren is nu nog niet
bekend. Als er leden zijn die naar deze rally toe willen gaan en hier een heen- en/of terugreis willen organi
seren, neem dan even contact op met één van de leden van de AC. Leden kunnen uiteraard op eigen
gelegenheid naar deze rally toe. Het is wel nodig om deze t.z.t. te melden aan de AC zodat wij deze leden
in Zweden kunnen aanmelden.
 
Inmiddels is de herfstrally 2016 ook ingevuld dus als er leden zijn die iets willen organiseren dan graag in 2017,
daarbij blijft het een wens om ook weer een keer een winterreis te organiseren.
Verder overwegen wij om in september 2017 een 22 dagen durende rondreis te organiseren door Slowakije
langs 3 door Nederlanders beheerde campings die een heel leuk programma aanbieden.
 
Rallykalender
  
Kerst- en Nieuwjaarstref
24 december 2015 – 3 januari 2016
Camping de Paalberg in Ermelo. Het is natuurlijk mogelijk om eerder of later te komen en eerder of later te
vertrekken. In het restaurant van de Paalberg wordt dan op zaterdag 2 januari de nieuwjaarsreceptie ge
houden met aansluitend de mogelijkheid om deel te nemen aan een buffet. Voor nadere informatie zie elders
in dit clubblad.

 
Paasrally 2016
25 – 28 maart 2016
Pasen valt erg vroeg volgend jaar en we gaan dan naar Denekamp. Nadere informatie vindt u elders in dit
clubblad.
Organisatie Anneke & Gerrit van Essen en Wil & Fons Wassing.

 
Meireis  2016
23 april – 07 mei 2016
Let op de data die zijn gewijzigd. Eerst was het de bedoeling om de reis van 30 april tot en met 14 mei te
doen maar dan komen we uit in het pinksterweekend en dat is niet handig. De meivakantie valt er nog wel
in, dat is dan nu de tweede week. Informatie over deze reis vindt u elders in dit clubblad.
Organisatie: Joop Kruys.
 
Interrally 2016
14 tot en met 16 juli te Vargarda te Zweden.
 
Herfstrally
15 tot en met 23 oktober 2016.
Zoals al genoemd is de locatie van deze rally bekend. Inmiddels is de camping Heigraaf in Woudenberg de
basis voor de activiteiten in deze week.
De omgeving is prachtig voor de fietsers en wandelaars. De stad Amersfoort ligt op 10 kilometer afstand. In
dit gebied zijn veel mogelijkheden om het programma in te gaan vullen.
Om er even een paar op te noemen – niet alle genoemden zullen in het programma worden opgenomen –
de Pyramide van Austerlitz, het Mondriaanhuis, het National Militair museum, het Cavalerie Museum, Paleis
Soestdijk, Kunsthal KAdE. Een bierbrouwerij,  stadswandeling en een rondvaart in de grachten. Er zijn tig
restaurantjes, waaronder pannenkoekenhuizen, in Amersfoort en wijde omgeving.
 
Organisatie: Jan Molenaar en Gea Leijsma-Doggenaar
 
Namens de AC: Jannie van der Torre-Hoek
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Judasrally Pasen 2016
2e Judasrally met Pasen in Twente, 24-28 maart 2016
 
De eerste Judasrally van de SCN werd gehouden in
1992 en speelde zich af rond de paasgebruiken in
Denekamp. We zijn benieuwd of we het aantal van
42 equipes van toen kunnen overtreffen in 2016.
 
Twente wacht op jullie!
 
Deze keer staan we op camping De Kuiperberg (www.
kuiperberg.nl) in Ootmarsum. De camping is gelegen
op loopafstand van het centrum en biedt een mooi
uitzicht over de essen. Het programma biedt voldoen
de ruimte om het kunststadje Ootmarsum, ook wel
siepelstad genoemd, te bezoeken of om bijvoorbeeld
een fietstocht te maken door het fraaie coulisseland
schap.
 
Om al vast in de stemming te komen beginnen we
zaterdag met een rondje klootschieten.
Op eerste paasdag, het hoogtepunt van de rally,
komen ’s morgens allereerst de Poaskeerls op de
camping.
‘s Middags ondergaan we de paasgebruiken in De
nekamp door ons te mengen onder de vele toeschou
wers en lopen we de paasstaakroute. Omdat onze
gemiddelde leeftijd wat hoger ligt dan in 1992 en om
iedereen in de gelegenheid te stellen om het feestelijk
gebeuren te volgen, maken we daarom gebruik van
een bus. Die bus maakt de rally helaas prijzig, maar
biedt ons een aantal voordelen:
De deelnemers, die moeite hebben met lopen,
moeten ook meekunnen, want de bus rijdt
de hele paasstaakroute van 5 km met ons mee.
Samen uit, samen thuis.
De bus vertrekt vanaf de camping en brengt ons ’s
avonds weer terug; circa 30 km.
Vanwege de drukte is er nauwelijks parkeergelegen
heid.
Het gebruik van de fiets is niet handig, want de fiets
blijft dan de hele middag onbeheerd in Denekamp
staan, omdat meefietsen in de menigte ook geen
optie is.
Daarna kunnen we genieten van een warm en koud
buffet en ’s avonds gaan we ons nog eens heerlijk
opwarmen aan een groots paasvuur.
 
Maandag gaan de kinderen traditioneel eieren zoe
ken en kunnen we de rondgang van de Poaskeerls
door Ootmarsum meemaken. Om 13:00 uur is de
sluiting, maar wie langer blijft kan ’s middags nog
genieten van het vlöggeln in de siepelstad.
 
Houd alvast Pasen 2016 vrij om naar Twente te komen!
Jullie zijn van harte welkom vanaf donderdag 24
maart.
Na deze rally weet u alles van de Poaskeerls, het
paasstaakslepen, Judas en Iskariot en het vlöggeln.
 

De kosten voor de rally bedragen € 32,75 per volwas
sene en € 13,- voor kinderen t/m 12 jaar, exclusief de
kosten voor het buffet en voor de camping.
Het buffet kost € 23,50 per volwassene en € 17,50 voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar, exclusief drankjes.
Een overnachting kost € 15,- per nacht en er is een
mogelijkheid om 4 nachten langer te blijven voor
€ 40,-. Toeristenbelasting € 1,- per persoon per nacht.
De camping heeft WiFi, op bestelling broodjes en af
haalmaaltijden. Honden zijn toegestaan.
 
U kunt inschrijven op de website van de SCN vanaf 15
december 2015 tot 1 maart 2016.
 
De rallycommissie,
Anneke en Gerrit van Essen
Wil en Fons Wassing

Vanuit de secretaris
Vanuit de secretaris
 
Het aantal leden daalt nog steeds, per 1 januari 2016
zullen we uitkomen op een aantal van 91.
Onder de opzeggingen bevindt zich Sita van der Hart,
zij nam met pijn in haar hart afscheid van de club,
ook Gerrit en Annie de Wit hebben afscheid geno
men.
Met een club met veel oudere leden is het onvermij
delijk dat ook de komende jaren er nog meer leden
zullen opzeggen vanwege gezondheidsredenen.
Er zijn drie leden bijgekomen dit jaar.
Leuk om te zien dat een van de nieuwe leden, Johan
Top en zijn vrouw Marion en tienerdochter Hanna,
aanwezig waren op de herfstrally.
Zij hebben zich uitstekend vermaakt en werden ook
meteen in de groep opgenomen.
 
Marianne van Keulen
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April/mei rally
Het programma van 23 april tot 7 mei
gaat steeds meer vorm krijgen. Zodra
er voldoende aanmeldingen zijn kan
een en ander worden vastgelegd.

We bezoeken de 1e week camping Het
Abbertbos in Dronten en camping de Krententerp in
Zuidwolde.
In de buurt van de camping hebben we een welkoms
diner, we brengen een bezoek aan Elburg (bij goed
weer per fiets) met een lunch. Vanuit Zuidwolde be
zoeken we onder andere het museumdorp Orvelte en
het Vlinderparadijs Papiliorama te Havelte.

De tweede week, vanaf 30 april gaan we naar Vled
derveen, camping Bij ’t Ven, en de Braamhorst in Ede.
Hier starten we ook weer met een welkomsdiner. In
dien mogelijk brengen we een bezoek aan het mu
seum De Koloniehof, koffie met iets erbij en een rit met
de koloniëntram. Ook wordt onderzocht of het moge
lijk is het museum Valse kunst te bezoeken. In Ede
willen we in ieder geval naar de Panoramahoeve voor
een pannenkoekenmaaltijd, Een bezoek aan natuur
centrum Veluwe met bijvoorbeeld een bezoek aan
de wildkansel staat ook op het programma. Op vrij
dag 6 mei hebben we een afscheidsdiner en zater
dag 7 mei gaat ieder weer zijns weeg.
 
De prijs voor 2 weken bedraagt voor een equipe van
2 personen maximaal € 600,-. Dit is inclusief de cam
ping, elektriciteit, beperkt wifi, diners en maaltijden,
entree van de bezoeken die we afleggen. Voor alleen
staande is er een korting, alsmede een toeslag voor
equipes van meer dan 2 personen.

Vriendelijk verzoek je zo snel mogelijk aan te melden!
Ook als je maar één week mee wilt kun je dit aange
ven op de website www.soliferclub.nl  Om de plan
ning definitief te maken en het programma verder uit
te breiden is het noodzakelijk dat het aantal deelne
mers bekend.
Soliferclubleden die eveneens lid zijn van de NCC en
een zwerfabonnement hebben kunnen tijdens het
bezoeken van de NCC terreinen hiervan gebruik
maken en krijgen dus korting op de opgegeven kos
ten.
 
Mag ik op jullie medewerking rekenen?
Joop Kruys, familiekruys@upcmail.nl

Vanuit de redactie
 
De ledenlijst is vernieuwd.
Duidelijker lettertype en meer spaties zodat de lees
baarheid verhoogd wordt.
Begin januari, nadat alle mutaties verwerkt zijn, krijgt
U deze lijst via de mail toegestuurd met de vraag of
Uw gegevens nog kloppen.
 
Henk Griffioen heeft aangegeven te stoppen met zijn
werk voor de website.
Wij bedanken Henk voor zijn inzet en kritische noten
en gaan op zoek naar een opvolger voor hem.
Henk was ook actief voor de Facebookpagina van
onze club, Arjan van Wakeren gaat dit overnemen.
 
Erik Slosser heeft gemeld dat de website binnenkort
weer een update krijgt.
Kijkt U vooral eens wat verder dan de homepage van
de site, u kunt dan interessante artikelen vinden .
Bij Downloads staan veel oude brochures en clubbla
den b.v. de handleiding van de primusverwarming.
Onder het kopje Solifer staat veel over de geschiede
nis van de Solifer.
Bij Nieuws staat ook  informatie over de komende
nieuwjaarsreceptie.
 
 
Marianne van Keulen.
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          BESTUUR SOLIFERCLUB NEDERLAND 

WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2016!

Ledenadministratie 

Nieuwe leden : 

R.Janssen             Tiros 2    9602 WG Hoogeveen 

Opzeggingen per 01-01-2016: 

J.van den Bergh  Westerdok 600  1013 BH Amsterdam   
K.Roozen   Nije Drintse wei 1  9243 SE Bakkeveen 
S.van der Hart   Distelveld 20   2742 GA Waddinxveen 
A.Kliphuis   Melvill van Carnbeelaan 14 3971 BE Driebergen-Rijsenburg 
M.J.Steeg   Veenhof 10-01  6604 AP Wijchen  
 G.de Wit   Noordweg 102  2641 ZB Pijnacker  
          

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email bij de secretaris en moet 3 
maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar plaatsvinden.  

Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, emailadres etc. graag 
doorgeven aan onderstaand adres. 

Ledenadministratie Soliferclub Nederland 
Violierstraat 47 
5402 LA Uden 
secretaris@soliferclub.nl 
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bankrelatie
Bankrelatie: NL 88 INGB 0004 3260 91
Jaarcontributie: € 32,50 bij tijdige betaling, bij voorkeur via automatische machtiging.
  € 42,50 na betalingsherinnering.
Website: www.soliferclub.nl

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur      
Voorzitter Jaap van der Torre +495948999571 voorzitter@soliferclub.nl
Secretaris Marianne van Keulen 0413-254948 secretaris@soliferclub.nl
Penningmeester Leo van Boheemen 0165-315242 penningmeester@soliferclub.

nl
Activiteiten commissie Ria Lammers 072-5126288 ac@soliferclub.nl
Technische commissie Piet Goudriaan 0348-562456 tc@soliferclub.nl

Activiteiten commissie      ac@soliferclub.nl
Voorzitter Ria Lammers 072-5126288  
Lid Jan Molenaar 0314-642815  
Lid Jannie van der Torre +495948999571  

Redactie commissie      redactie@soliferclub.nl
Voorzitter Marianne van Keulen 0413-254948  
Eindredactie/Opmaak Hans en Gerrie Schoots 06-20436642  
Lid Jacob Dijkhuizen 0182-616127  

Websitebeheer Arjan van Wakeren 0591-644675  
Websiteredacteur Jacob Dijkhuizen 0182-616127  

Technische commissie      tc@soliferclub.nl
Voorzitter Piet Goudriaan 0348-562456  
Lid Peter Edelman 06-51086914  
Lid Reinier Bijkerk 034-3430783     

Secretariaat en Marianne van Keulen 0413-254948 secretaris@soliferclub.nl
Ledenadministratie      

Archief Jan Molenaar 0314-642815  

Advertenties en PR Jaap van der Torre  +495948999571 pr@soliferclub.nl

 

 

www.soliferclub.nl
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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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