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Colofon
 
Het Soliferclubblad verschijnt 4 keer per jaar in:
maart, juni, september en december.
 
Redactieadres:
 
Toon Suermondt
Peelland 2
5144 ES Waalwijk
Tel.0416-334046
 
ATTENTIE: vanaf 1 januari 2014 
                
E-mail voor fotobestanden en word documenten:
 
redactie@soliferclub.nl

 
Word documenten zonder opmaak, maar graag als
zg. platte tekst insturen.
 
De deadline voor het inzenden van kopij, bestemd
voor het clubblad van maart 2014 is:
 
15 februari 2014

 
Foto voorpagina:
 
De redactie wenst alle leden en overige relaties een
Gezellig Kerstfeest en een Gezond en Voorspoedig
Nieuwjaar.
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Woord van de Voorzitter
 
Er is genoeg te doen bij de Soliferclub
Nederland (SCN).  In het clubblad van
juni 2013 geef ik in mijn voorwoord aan
dat het in de keuken staan van de club zo
zijn voordelen heeft. Je mag van een

voorzitter verwachten dat hij (bijna) van alles op de
hoogte is en samen met de leden van het bestuur en
commissies de club op koers houdt en de route voor de
toekomst bepaald.
 
Over het punt hoe wij de informatie met elkaar delen is
al veel gezegd en geschreven en het blijft een onderwerp
wat voortdurend de aandacht verdiend. In het voor
woord doe ik mijn best om u te informeren.
Met de komst van de sociale media wordt het er niet
eenvoudiger op. Links en rechts vliegen de berichten je
om de oren en moet je vaak uitzoeken van wie het bericht
komt en wat de status ervan is.
 
De afgelopen maanden heb ik als voorzitter veel infor
matie kunnen vergaren.
Zo heb ik met de volgende medewerkers van de fabriek
in Dorotea gesproken; Iva Jacobsson kwaliteitszorg,
Rogar Johansson productiemanager en Peter Östlund
die als CEO de afdeling marketing vorm gaat geven. Men
hoopt dat het model 2014 een trendbreuk zal zijn in de
neerwaartse spiraal. Het heeft er in ieder geval toe geleid
dat er weer 30 mensen in dienst zijn genomen om aan de
vraag te kunnen voldoen.
 
Op 4 oktober jl. ben ik samen met Ria Lammers naar
de importeur van de Solifer in Nederland de firma
Martens geweest. In een open en constructief gesprek
hebben we het wel en wee over de Solifer, het importeur
schap en de SCN besproken. Het complete verslag van
het overleg is ook voor de leden beschikbaar en kunt u
opvragen bij de secretaris en of ondergetekende.
 
De kwaliteit van het product Solifer is voordurend een
punt van aandacht. De ervaring leert dat zodra de klep
van de dissel wordt geopend er al snel sprake is van een
samenscholing. In het september nummer heeft u kun
nen lezen dat de technische commissie (TC) bezig is om
samen met de AC een technische rally te organiseren.
Daarnaast besteedt de TC aandacht aan de problemen
die zich voordoen met de basis van de Solifer, het
chassis. Elders in het blad vindt u informatie over de
technische rally en de problemen met het chassis.     
 
Tijdens de herfstrally heeft het bestuur, de redactiecom
missie (RC) en de activiteitencommissie (AC) vergaderd.

 
Het bestuur heeft in drie uur de nodige zaken doorge
nomen en afspraken gemaakt. Een punt op de agenda
was de wijze van communiceren en het onderhouden en
nakomen van afspraken. Henk Griffioen heeft het be
stuur een notitie met ideeën over communicatiestructuur
voor de SCN toegestuurd. Henk noemt in zijn stuk als
middelen het clubblad, de website, email, Facebook,
Twitter, overige sociale media, brief en Folder. Wat niet
onder de middelen wordt genoemd is het oog in oog
contact en de telefoon.

Tijdens de herfstrally heb ik met een groot aantal mensen
oog in oog contact gehad en dat was voor mij en de ander
nuttig en soms verhelderend. Het was fijn dat er zoveel
kinderen en kleinkinderen aanwezig waren. Waaronder
de drie kinderen die samen met hun ouders voor het eerst
aan een activiteit van de SCN deelnamen. Om te horen
en te zien hoe de sfeer bij de SCN is was er een familie
met een Solifer onder de deelnemers die (nog) geen lid
van de SCN zijn. Deze wijze van deelnemen is nog niet
officieel maar we hebben als bestuur gemeend deze
mogelijkheid te kunnen bieden. In de Algemene Leden
Vergadering (ALV) van 2014 zal het bestuur daarover
een voorstel aan de leden voorleggen. Er zal ook een
voorstel worden gedaan om de thuis en uit huis wonen
de kinderen van leden deel te laten nemen aan een rally,
waarbij het onderkomen daarbij vrij is.
Een ander voorstel is om oud-leden en mensen die
geïnteresseerd zijn in de club de mogelijkheid te bieden
zich op het clubblad te abonneren. Dit zal via de websi
te gecommuniceerd worden.
 
De ALV wordt op zaterdag 22 maart 2014 in het Party
centrum de Molen gehouden. Het is op veler verzoek
geen vergadertref en wordt ook niet in het Paasweekend
gehouden. Maar u kunt na de vergadering wel gebruik
maken van het buffet. In het volgende clubblad wordt u
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nader geïnformeerd over de ALV en het buffet.
 
Tijdens de Kersttref en nieuwjaarsreceptie op de Paal
berg in Ermelo kunnen wij elkaar weer in de ogen kijken.
Over deze activiteit heeft Ria Lammers in het vorige
clubblad al bericht en ook in deze editie vindt u de no
dige informatie. Nieuw is de mogelijkheid die we bieden
aan de leden die in 2013 hun lidmaatschap hebben op
gezegd en tijdens de nieuwjaarsreceptie afscheid van de
SCN kunnen nemen.
 
Ik wens u een goede start van de winter en heeft u er aan
gedacht om de Solifer winter klaar te maken.
 
Ook wens ik u fijne feestdagen en een mooie jaarwisse
ling toe. Wij hopen de jaarwisseling in onze Solifer op

de Paalberg mee te mogen maken. Om een paar dagen
later tijdens de nieuwjaarsreceptie de aanwezige mensen
al het goede voor 2014 en later te kunnen wensen. Dit
geld natuurlijk ook voor de mensen die niet bij de
nieuwjaarsreceptie aanwezig kunnen zijn.       
 
 
Jaap van der Torre
Voorzitter Soliferclub Nederland  
 
      
 
 
 

Vanuit het Bestuur
Het bestuur heeft tijdens afgelopen herf
strally vergaderd.
Ter sprake kwamen o.a. de problemen met
het chassis.
De Technische commissie zal zich hierover
buigen en actie ondernemen.

Wat betreft de Technische rally, in 2014 zal er een mooi
programma gemaakt worden met verrassende activitei
ten.
 
Het nieuwe redactiestatuut is besproken, de definitieve
versie komt in het clubblad voorafgaand aan de ALV,

zodat U geïnformeerd bent over de inhoud.
Tijdens de ALV zal gevraagd worden om uw instemming
betreffende dit nieuwe statuut.
 
De rallykalender voor 2014 is vastgesteld.
 
In 2015 bestaat de Soliferclub 35 jaar, er zijn al ideeën
geopperd om er weer een mooi jubileum van te maken,
wordt dus vervolgd.
 
 
Marianne van Keulen

 
 
                                                                        UITNODIGING                                               
 
Het bestuur nodigt van harte de leden uit die in 2013 hun lidmaatschap hebben opgezegd om tijdens de nieuwjaars
receptie afscheid van de SCN te nemen.
 
Tevens bent U uitgenodigd voor het buffet ( op eigen kosten ), na afloop van de receptie.
 
U dient zich daar wel voor op te geven bij Ria Lammers, zie de info in het vorige clubblad.
 
Locatie : Camping de Paalberg, Drieerweg 125, 3852 MA Ermelo
Wanneer : 4 januari 2014
Tijd : 15.30
 
Wij zien Uw komst graag tegemoet!
 
Bestuur Soliferclub Nederland
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Van de Ledenadministratie 

 

 

Nieuwe leden : 
G.van Essen   Borghert 2   7591 EW Denekamp  

  

 

Opgezegd per 01-01-2014 : 
M.Jalink   Boergoensevliet 94  3082 KW Rotterdam  

  

H.C. van Aarst  Cornelis Dirkszoonlaan 320 1141 ZK Monnickendam 

E.van der Velden  Muurvaren 37   1441 SK Purmerend 
H.van der Veer  A.van der Horstlaan 24 3752 VN Bunschoten  

P.H.Wisselo   Purperregenstraat 11  6823 NN Arnhem   
J.P.Harbach   Kozakkenlaan 17  7231 DK Warnsveld 

J.K. Bol   Bekenlaan 24   3448 XC Woerden 
J. Kroezen-Fleuren  Naesenhof 9   5872 CK Broekhuizen 

A.W.J.Lam   Postbus 756   1200 AT Hilversum 
 

 

Per 01-01-2014 uitgeschreven als lid wegens het niet betalen van de contributie : 

E.ter Riet   Balsbeemden 6  5706 ND Helmond 

H.vd Heide   Brouwersstraat 36  6658 AE Beneden Leeuwen 

L.F. Verhage   Prof.Einthovenlaan 10 2251 JM Voorschoten 

 

Zoals het er nu naar uitziet, komen we per 1 januari 2014 uit op 105 leden. 

Voornaamste reden van opzegging: stoppen met kamperen, andere caravan, andere manier 

van vakantie houden, te weinig technische informatie. 

Het bestuur blijft nieuwe wegen zoeken om leden te werven, en zal dit tijdens de ALV aan de 

vergadering voorleggen. 

 

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 

mpfvankeulen@gmail.com 
 

       

Opzegging Fam.Vissers
 
Beste Soliferisten
 
 
Met veel genoegen denken wij aan bijna 25 jaar lidmaatschap.
Wij bedanken jullie voor de vele jaren van vriendschap en wensen jullie nog veel caravanplezier.
Ton en Els Vissers     91 en 87 jaar.
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Vanuit de Activiteiten Commissie
Kerst- en Nieuwjaarstref 2013-2014
 
Erop uit in de kerstvakantie? Dat kan, want evenals
vorig jaar is er weer een kerst- en nieuwjaarstref op
camping De Paalberg, Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo.
In het clubblad van september jl. heeft Ria Lammers al
uitvoerig bericht over deze tref. Ook de nieuwjaarsre
ceptie op 4 januari vindt op bovengenoemde camping
plaats.
 

Via de website kunt u zich nog tot 21 december aanmel
den voor deze tref. Ook kunt u daar aangeven of u wilt
deelnemen aan het buffet in het campingrestaurant op
oudejaarsavond en/of de maaltijd na afloop van de
nieuwjaarsreceptie.
 
Aanmelden voor de tref kan eventueel ook via het mo
biele telefoonnummer van Ria Lammers: 06-30617478.
 
Hetty Schouten

 Enquête Herfstrally 2013
 
Aan het einde van de herfstrally 2013 in Julianadorp
werd aan de deelnemers gevraagd om via een enquête
formulier hun oordeel over de rally te geven. Hieronder
treft u de uitkomsten.
 
1 De locatie van de rally en de campingkeus werden door
het merendeel van de deelnemers als goed beoordeeld.
 
2 De activiteiten en de tijdstippen waarop waren goed
tot uitstekend.
Als leukste activiteit werd toch wel het gezamenlijke eten
koken ervaren, gevolgd door een bezoek aan het Mari
nemuseum en de strandwandeling. Ook het Fort Kijk
duin en de dierentuin werden genoemd.
De minst leuke activiteit was voor een enkeling de tul
pentuin.
 
3 De informatie voorafgaand aan de rally in het clubblad
was goed. Op de website werd deze als matig tot vol
doende beoordeeld.
 
4 Informatie over de camping was prima. De informatie
over de mogelijke activiteiten in de omgeving werd door
een enkeling als wat matig ervaren. Het grootste gedeel
te van de deelnemers vond dit echter goed.
 
5 Eventuele opmerkingen met betrekking tot de rally:
Tijdsindeling prima. Er waren niet te veel activiteiten
gepland.
 
 

 
Opmerkingen:
Een eigen onderkomen werd gemist, vooral in de herfst.
Het staan op een groot veld geeft nog meer saamhorig
heid en op de deelnemerslijst graag een caravannummer
en het 06-nummer vermelden.
 
Wat betreft de kosten voor de gehele rally en de kosten
voor het kamperen en de activiteiten: deze werden van
voldoende tot goed beoordeeld. Een deelnemer vermeld
de dat de kosten van de camping als matig werden erva
ren.
 
Twee personen gaven aan een goede locatie voor een
rally te weten.
 
Een deelnemer biedt zich aan om mee te helpen met het
organiseren van een rally.
 
Er werden 15 enquêteformulieren ingevuld . Hiervoor
onze hartelijke dank.
In de AC zullen we de gegevens zeker bespreken.
 
 
Sandra Schaap
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Verslag van de Herfstrally 2013
Verslag deel 1 door Janny van derTorre
 
 
Donderdag 17 oktober arriveren Jaap en ik op camping
't Noorder Sandt in Julianadorp aan Zee. Er zijn al en
kele rally deelnemers aanwezig. Wij worden ontvangen
door Ria met koffie.
 
Vrijdag maken wij een fietstocht en als wij terug komen
zijn er al heel wat Soliferristen gearriveerd. Ria heeft
koffie voor iedereen die aankomt en een tasje met infor
matie, programma en twee kunsttulpen.
 
Zaterdag fietsen wij samen met Ton en Lilian van der
Hout naar den Helder en ̀ s avonds is de opening van de
rally. Heel leuk dat we de nieuwe leden de familie
Muntinga (Lex, Lya, Anna, Loes en Tijs) en, terug van
weggeweest, Brigitte Kleist en Roel en Rens mogen
verwelkomen.
Ria heeft de koffie, thee en limonade klaar staan en ie
dereen kan zich zelf bedienen en er is gevuld speculaas.
 

 
Dondagmorgen ben ik met Lilian gaan zwemmen. In de
middag staat er een wandeling langs het strand op het
programma. Omdat wandelen voor mij geen feest meer
is gaan wij samen met Simon, Marijke, Adri en Aly een
stukje fietsen en gaan wat drinken in een strandtent waar
ook de wandelaars inmiddels waren neergestreken. Om
18 uur melden wij ons bij het restaurant van de camping
voor een gezamenlijke stamppot maaltijd. Er was keus
uit stamppot andijvie of boerenkool.
 
Maandagmorgen gaan wij naar het Marinemuseum in
den Helder. Het is een beetje regenachtig dus we gaan
met de auto. Het is een heel leerzaam en leuk museum
waar vooral de kinderen genieten van alle dingen die ze
kunnen doen en ontdekken. Na terugkomst op de

camping gaan Lilian en ik naar het zwembad en daar
waren heel wat Soliferisten lekker aan het poedelen.
Er is door jong en oud veel gebruik gemaakt van het
zwembad. Er waren er die elke dag wel even gingen
zwemmen.
 
Dinsdagmorgen gaan we naar Landgoed Hoenderdaell
bij Anna Paulowna. Jaap en ik gaan op de fiets de rest
komt met de auto. Het is een leuk park met diverse
dieren. Op het apeneiland waar de ringstaartmaki’s vrij
rondspringen werden stukjes appel uitgedeeld om aan
de apen te geven en daarvoor kwamen er enkele zelfs op

je schouder of rug zitten. Vooral de kinderen vonden dit
erg leuk. Om 12 uur was er een roofvogelshow en enke
le vogels kwamen zelfs op het hoofd van iemand in het
publiek zitten. Het was een schitterende show waarbij
de vogels vlak over ons heen vlogen en van heel dichtbij
bekeken konden worden.
Na terugkeer op de camping even lekker lui zijn en `s
avonds met elkaar in de grote tent koffie gedronken en
een fotoreportage van Piet Goudriaan van hun Noor
wegenreis en de herfstrally van vorig jaar bekeken.
Daarna heeft Jacob Dijkhuizen een fotoreportage laten
zien van de reis door de Baltische Staten en nog één van
Letland in het bijzonder.
 
Woensdag is er overdag geen activiteit en gaat iedereen
zelf op pad. Ik ga `s morgens weer samen met Lilian
zwemmen en daarna houden Jaap en ik een luie dag. Om
17 uur meld ik mij in de keuken samen met 7 andere
vrijwilligers om onder leiding van Ria een gezamenlijke
maaltijd te koken. Ria heeft de spullen ingekocht en alles
al klaar gezet. Ook heeft ze de toetjes (3 soorten choco
lademoes) al klaar en ook voor iedereen een bakje met
sla en kleine tomaatjes. Wij gaan aan de slag om uien,
paprika`s e.d. te snijden en bakken en daarbij wordt dan
gehakt los gebakken en dan kruiden en chilibonen toe
gevoegd. De taco bakjes worden ondertussen in de oven
warm gemaakt en om 18 uur is het eten klaar. Er word
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gezellig in de grote keuken gegeten.
 
Donderdagmorgen een beetje uitslapen en van de zon
genieten en rond het middaguur op de fiets naar Fort
Kijkduin. Deze keer gaan bijna alle deelnemers op de
fiets want het is prachtig weer. Het Fort is leuk om te
bekijken. Er is een museum gedeelte met de historie van
het fort en een aquarium gedeelte. Na een kop koffie
fietsen wij samen met Ton en Lilian via een andere route
terug. De kopie van de door Ria verstrekte knooppunten
fietsroutekaart heeft bij ons goede diensten gedaan.
Na terugkomst op de camping is er happy hour voor de
caravan van Marianne en Matty.
 
Vrijdagmorgen vertrekken de meeste deelnemers naar
Tulpenland. Wij gaan niet mee want wij gaan weer naar
huis omdat wij zaterdag weer andere afspraken hebben
evenals enkele andere deelnemers.
 
De familie ter Burg heeft ook een paar dagen deelgeno
men aan de rally. Zij zijn nog geen lid maar wilden de
sfeer tijdens een activiteit proeven.
 

Verslag deel 2 door Lilian van der Hout:                         
 
In tegenstelling tot de afgelopen dagen begint de dag
herfstachtig met veel wind. Om half elf wordt de groep
verwacht in Tulpenland aan de rand van Sint- Maar
tenszee. In de ontvangsthal, allerhande artikelen met
betrekking tot tulpen. Zelfs heren onderbroeken waar
tulpen op zijn afgebeeld. Het park bestaat sinds 1 jaar
en is nog volop in ontwikkeling. Het is mooi aangelegd,
met veel informatie over tulpen. Wist u bijvoorbeeld dat
deze oorspronkelijk uit Kazachstan komen? Vervol
gens   zijn ze via Turkije, waar ze veel in het wild voor
komen, in Nederland terecht gekomen. Het gebied tus
sen Schagen en Alkmaar is het grootste aaneengesloten
bloembollenveld.
In de Gouden Eeuw waren tulpen enorm kostbaar. Ze

brachten soms meer op dan de aankoop van een huis.
Op grote panelen werd duidelijk hoe het er met de ver
werking en aanplant vroeger aan toe ging. Voor de
kinderen een leuke speurtocht en doolhof. Gelukkig
bleef het tijdens het bezoek droog, want alles speelde
zich buiten af.
De happy hour van donderdag viel zo in de smaak, dat
Matty van Keulen voorstelde om dit te herhalen en om
half vijf zaten we in de keuken aan de borrel. Om 20.00
u was er koffie, thee en limonade. Ria sloot deze geslaag
de week af en bedankte iedereen voor zijn/haar deelna
me. De kleinzoon van Ria en Jacob Dijkhuizen won met
slechts 1 fout de sito toets. ( De S staat voor Solifer )
Jan Molenaar bood namens de groep een leuke stan
daard met aardewerken tulp aan voor in Ria haar tuin.
We kunnen terug kijken op een gezellige herfstweek waar
het weer ons ook gunstig gezind was.   

 
 
Jannie en Lilian.
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Te koop 

 

Helaas moeten wij vanwege gezondheidsredenen afscheid nemen van onze caravan. Het 

gaat hierbij om een: 

 

Solifer Finlandia 560 MH 

Bouwjaar 2007 

Geheel compleet met o.a. mover, vloerverwarming, automatische Oyster schotel antenne en 

een Walker Esprit voortent. De caravan is deuk- en krasvrij. Nooit gebruikt als reiscaravan. 

Inclusief stalling tot voorjaar 2014.  

 

Vraagprijs: € 19.000,- 

 

G. van den Berg 

06 10579647 
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Vanuit de Technische Commissie
Beste Soliferisten,
 
Er ontstaat langzaam maar zeker onrust, over het pro
bleem ‘’scheurvorming in het chassis van de solifer’’. Er
zijn mails zijn binnen gekomen over deze materie.
 
De technische commissie verzoekt iedereen die te maken
heeft gehad met (dreigende)  kosten aan het chassis zich
per mail te melden. Er zal een vragenlijstje worden ge
maakt wat zal worden gestuurd iedereen die reageert.
Hopelijk kan met de verzamelde gegevens een beeld c.q.
patroon worden ontdekt. In dat geval kan de TC daar
mee aan de slag en hopelijk kunnen we dan een regeling
met de fabriek of met ´BPW´, de producent van het

chassis treffen.
 
Zonder duidelijke beeldvorming kan ons inziens weinig
worden begonnen. We hopen dat de leden van onze club
hier wel bij kunnen varen.
 
NB Op de technische rally zal verdere informatie worden
verstrekt voor zover dan beschikbaar.
 
Aart Jan Schaap
Ad Meier
Peter Edelman
 

Vanuit de Technische Commissie
 
Hierbij wat info over de komende technische rally.
 
In principe wordt deze ingebed tijdens de meirally ge
houden welke van 26 april tot 5 mei wordt gehouden op
een nog door de AC te geven locatie.
 
Het technische wordt in principe gehouden op zaterdag
26 april, zondag 27 april en maandag 28 april ( halve
dag).
De bedoeling is om een bedrijfsbezoek bij de importeur

te regelen. Daarnaast zal ook indien mogelijk nog een
tweede bedrijfsbezoek worden georganiseerd.
De bedoeling is ook om een externe spreker over een
interessant onderwerp te vragen.
En daarnaast wordt in principe informatie over diverse
onderwerpen verzorgd.
 
Aart Jan Schaap
Ad Meier
Peter Edelman
 

Te koop
Solifer Goldie 500 (2000 – op kenteken aug. 2002)
 
1e eigenaar, kenteken . WZ-73-FJ
 
Opbouw 5,20 m incl. dissel 7,06 m Gewicht 900 kg,
laadvermogen 300 kg.
Standaard uitgerust met vloerverwarming, boiler en alle
andere Solifer gemakken.
 
In 2013 een grote onderhoudsbeurt gehad waarbij 2
nieuwe banden zijn gemonteerd.
De caravan heeft een rondzit hoek voorin, achterin een
vast bed (dwars als de 480) met binnenvering matras.
Dit was een zitje, de originele kussens in plastic verpakt

krijg je erbij. 
 
Als extra zijn er:
Lichtmetalen velgen, achteruitrij camera, fietsendrager
op dissel,
Alko stabilisator + disselslot, hordeur, radio/cassette,
kluisje,
nieuwe belettering, Fiamma etui luifel. Wintertent be
schikbaar.
Certificaat en 100km sticker voor Duitsland.
Prijs € 5.950,-- 
 
Fam. Kruys  Rotterdam    Tel. 010-4181907
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Paasrally, technische rally en meitref: drie-in-één!
In een aaneengesloten periode van 18 april t/m 4 mei
2014 organiseren we op camping “Kom-es-an” in
Hengelo Gld. twee rally’s en een tref.
In de tijd ziet dat er als volgt uit:
 
18 – 21 april paasrally
22 – 24 april overbruggingsdagen
25 – 27 april technische rally
28 april t/m 4 mei meitref
 
De bovengenoemde camping ligt in het hart van de
Achterhoek met z’n bekende coulisselandschap: bossen
en weilanden wisselen elkaar af, her en der een zandver

stuiving in het soms lichtglooiende landschap.
Kortom een heerlijk fiets- en wandelgebied met boven
dien talloze mogelijkheden voor leuke uitstapjes en ex
cursies. We zijn druk bezig het programma voor die
weken in elkaar te “timmeren”. Op de website treft u
binnenkort nadere informatie en de inschrijfkaarten
voor de afzonderlijke activiteiten.
 
Het zou leuk zijn als u “es an” komt bij één, twee of
misschien wel alle activiteiten!
 
Namens de A.C.  Jan Molenaar en Hetty Schouten
 

Isabella Nederland BV
Tel. 033-2541100 - info@isabella.nl
www.isabella.nl

Kwaliteit in kamperen

Ambassador Concept 250 diep
“De Voortent”

• Modern Deens Design 
• Sterke, Duurzame materialen
• Uitgebreid programma voor iedere kampeerder
• Groot aanbod accessoires en uitbreidingsmogelijkheden
• Doordachte details, slimme accessoires en functionele oplossingen

Waar natuur en design samenkomen

Kijk voor meer 
informatie of 
vraag de
brochure aan

Download & bestel 
de folder 2013 
op www.isabella.nl 

of  bezoek onze 
website voor

meer informatie

14



Terugreis van de Baltische Staten.   Deel 2
 
Woensdag 17 juli
 
Na het uitzwaaien van de Finlandgangers gaan wij
(Lillian en Ton, Jacqueline, Ria en Jacob) even later ook
vertrekken om te beginnen aan onze terugreis.
Pärnu, één van de belangrijkste badplaatsen aan de Golf
van Riga, is onze bestemming. Na 131 km komen we op

de camping aan de rand van de stad. 's Middags maken
we een wandeling naar het strand en het centrum. Een
gezellige stad. We eten er lekker en daarna zoeken we de
caravan weer op. De camping is praktisch vol en wij
staan op beton toch gezellig bij elkaar.
We reizen verder en gaan Litouwen weer in en vinden
een mooie camping in Zorgi, een gehucht, ongeveer 40
km ten zuiden van Riga. Een hartelijke eigenaar heet ons

welkom en vertelt dat hij ook een keer in Nederland is
geweest. Zijn camping ziet er verzorgd uit en lijkt wel
een parkje met veel bloemen. We kopen wat groenten
uit zijn moestuin, plukken aal- en zwarte bessen. Heer

lijk! We zijn de enigen en blijven hier een dag staan om
de omgeving te verkennen.
Met name Bauska, een 20 km verder, met het kasteel en
historisch (klein) centrum is een leuk tochtje. In het
stadhuis is ook het informatiecentrum en we worden een
beetje rondgeleid. Zelfs de weegschaal komt er aan te
pas en onze gewichten worden in een certificaat vastge
legd.
Zowaar wat regen, maar even later is de zon er weer en
gaan we naar het kasteel. Dit is deels vernieuwd en het
oudste deel is een ruïne en stamt uit de 15e eeuw.
 
We rijden door naar het paleis Rondale uit de 18e eeuw.
Eén van de grootste barokke paleizen van Letland. Op
het eind van die eeuw raakte het in verval en werd het

gebruikt als school, graanschuren en overheidskanto
ren. Pas in 1972 is de restauratie begonnen. We waren
getuige van enkele bruidjes die voor het paleis op de foto
gingen. Wij kregen zelfs nog een hartig hapje
aangeboden!
Met regenweer op pad naar Kaunas (207 km). Deze
plaats hadden we niet bezocht op de heenreis. Vroeger

is deze stad zelfs hoofdstad geweest bij de onafhanke
lijkheid (1919).
Bewolkt en droog toen we op de stadscamping vlakbij
de snelweg kwamen. 
Het centrum wordt bezocht en we starten bij het kasteel.
Veel bruidjes kiezen deze locatie, het is er gewoon druk.
Maar bij het stadhuis is het nog gekker. Dit oude raad
huis wordt de “Witte Zwaan” genoemd en is sinds 1970
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in gebruik als huwelijksregister en als decor voor de
trouwfoto’s. Het ene bruidspaar volgt de ander weer op.

't Is zaterdag en deze plek is geliefd. Het is ook vandaag
80 jaar geleden dat er een vliegtuig crashte en met een
luchtshow wordt dat herdacht. En dat boven de bruidjes.
Een levendige hoofdstraat en we bezoeken een vroegere
apotheek wat nu een museum is. We worden rondgeleid
in 100 jaar historie van de geneeskunde. We zien bloed
stollende instrumenten, een medicijn tegen epilepsie

gemaakt van hoofden van lijken, een varen tinctuur om
de aantrekkelijkheid te vergroten en een 19e eeuws
kruidenmengsel “Erektrosan” voor de viriliteit. Viagra
bestond dus al veel eerder! Studenten krijgen zelfs les in
deze ruimte. Ton speelt de rol van tandarts en geniet
ervan.
p.s. De kerk wordt niet overgeslagen…

Zondag 21 juli is het bewolkt weer en onderweg wat
regen bij vertrek uit Kaunas. Veel hobbelige wegen,
maar in Polen breekt de zon door. We zetten de klok
weer een uur terug en om half drie komen we in Mrago
wo aan, na 273 km. Voor ons bekend vanwege de
heenreis,
Lekker in de zon en een frisse wind. Fientje plompte weer
lekker in het meer.
's Avonds lekker forel gegeten en een Mazurische
schnitzel.
Maandag vroeg in de middag aangekomen in Toru  (225
km). Een echte stadscamping, dichtbij de weg. Het is
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maar 1 km lopen over de brug en we zijn in het historische
centrum. Staat ook weer op de Werelderfgoedlijst en
dat is te zien. Rondom het raadhuis mooie gebouwen en
kerken. Het is de geboortestad van Copernicus, de be
roemde astronoom.                                                           
                                                        
De beeldjes van het hondje, de hoed en de paraplu zijn
een herinnering aan de beroemde professor die hier altijd
liep. Velen willen hier met de hand op de paraplu op de
foto.
De kikkers is hetzelfde verhaal als de rattenvanger in
Hamelen.

In de Jacobskerk, de “mooiste tempel” van de stad, is
een mystiek kruisbeeld met Christus op de Boom des
Levens, Heel bijzonder.

Een levendige stad waar het gezellig is, mede door de
beperkte omvang Weer gegeten en moe, maar voldaan
weer terug.

 
Pozna , de “wieg van de Poolse natie”, is onze volgende
bestemming, slechts 145 km verder. Het is een mooie en
rustige route. De camping ligt bij een grote roeibaan met
tribunes. ' s Avonds even daarheen gelopen en wat ge
geten en Fien natuurlijk weer het water in
De volgende ochtend vroeg naar Pozna , want we willen

om 12.00 u. de bokken zien op de Stare Rynek, het
Raadhuisplein.
 
Volgens de legende hebben deze bokken de klokkento
ren gered. 
Het mooie oude centrum hebben we uitvoerig bekeken
evenals de imposante kerk van de heilige Stanislaw, het
meest barokke gebouw. Het is warm, dus het lopen valt
niet mee.
 
Ton en ik bezoeken nog het Kaiserhaus, een paleis in
neo-romaanse stijl. Het was het privé verblijf van keizer
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Wilhelm II. Op de bovenetage zijn reliëfs te bewonderen
van de geschiedenis van de stad. Het monument van de
slachtoffers van het voedseloproer in 1956 staat op de

hoek van dit gebouw.
 
Met de tram weer terug en na de douche naar het Indi
ase restaurant bij de roeibaan. Daar onze afscheidsmaal
tijd gehouden met Ton en Lillian, die vrijdag vertrekken
naar Nederland.
Met Jacqueline gaan we verder in Polen richting Duits

land.
 
Vrijdag is een warme dag, maar prima in de auto. We

rijden zo'n 130 km naar een Hollandse camping van de
fam. de Kroon. Op 45 km voor de grens. om 13.00 u.
aangekomen en in de schaduw gezeten. 's Avonds weer
lekker gegeten in een klein Pools restaurantje. We lopen
langs het dorpskerkje en kunnen het niet na- laten om
even binnen een kijkje te nemen.
 
zaterdag 27 juli
Na de avond daarvoor genoten te hebben van de "Hol
landse gezelligheid" zoals de Willem de campingeigenaar
dit beschrijft op zijn site, gaan wij richting Hannover.
Maar eerst bezoeken we Marienbork, wat op de
heenweg is overgeslagen. Zeker anderhalf uur bekijken
we deze "mangel" naar Berlijn. Wat een controle werd
daar toegepast. Om koud van te worden. Zeker als je de
verhalen daarover leest en zelfs de ondervragingen kan
horen.
Bij camping Blauer See bij Hannover treffen we het
slecht. Het is even noodweer en iedereen vlucht van het
meer en blokkeert zo voor ons de toegangsweg. Het
duurt zeker drie kwartier en als we bij de receptie zijn is
de camping vol. We gaan even pootje baden in het meer
en Fien geniet het meest.
We gaan verder en prikken de camping in Osnabrück,
Niedersachsen. Het restaurant is Japans geworden en
we genieten van een heerlijke afscheidsmaaltijd, immers
Jacqueline gaat de volgende dag alleen verder.
 
Zondagochtend na het uitzwaaien van Jacqueline ver
trekken wij, het weer is een stuk aangenamer: het scheelt
10 graden met gisteren. We willen nog naar Obelink, dus
zetten we koers naar Winterswijk. We vinden een keu
rige mini-camping. Woensdag brengen we de caravan
naar Martens. Het is tijd voor een beurt, zeker na de vele
hobbelige wegen. Er is het een en ander los geraakt.
Onze vakantiereis naar de Baltische Staten is ten einde

en nu eerst maar eens thuis de spullen uitpakken, wassen.
  
Jacob Dijkhuizen
Lilian van der Houdt
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Bij Rein Veenendaal (in Veenendaal) kunt u kennismaken met 
bijzondere fi etsen & tandems. Wij voeren de mooiste merken, 
in alle fi etsdisciplines. Zoals onze e-Bikes, met als specialiteit: FLYER 
uit Zwitserland. Van FLYER voeren we alle modellen! Ook de tandems. 
Wij bouwen zelf de unieke LowEntry LE en D.LE uitvoeringen. Voor 
mensen die veiliger op en af willen stappen. Bovendien hoeft de 
stoker niet mee te trappen en kan de benen comfortabel stilhouden. 
De captain geniet motorondersteuning. Zo wordt tandem rijden 
nog leuker. Functionele fi etskleding of vervoers-oplossingen? 
We hebben ‘t of maken ‘t. U bent van harte welkom!

Fietsen & Tandems

TANDEM LE

FLYER TANDEM TOUR

FLYER TANDEM COMFORT

 Davidsplein 1, Veenendaal • Tel. 0318 - 526000 • www.reinveenendaal.nl • info@reinveenendaal.nl
Woensdag gesloten • Vrijdag koopavond

Er op uit!
met caravan èn tandem

KOGA • FLYER • IDWORX • GAASTRA • BULLS • BIANCHI • FOCUS • EXPLORER

FLYER D.LE

OP DE DISSEL

OP HET DAK

00000 RV adv Solifer 210x297mm.indd   1 28-11-13   16:02
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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

www.editoo.nl


