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Voorwoord

ILLEGAAL MET VERBLIJFSTATUS
Na 6 jaar het clubblad voortreffelijk te hebben samen
gesteld is voor Hans en Gerrie het tijdstip aangebro
ken om het stokje door te geven.
Tijdens de ALV wordt toestemming van de leden ge
vraagd betreffende de opvolging van het redacteur
schap.
Dat was althans de procedure in normale Coronavrije
tijden.
Zoals bekend is de ALV niet doorgegaan, tevens alle
festiviteiten daaromheen betreffende het 40 jarig ju
bileum.
Dus ook geen welverdiend dankwoord voor Gerrie en
Hans, maar dat gaat zeker nog gebeuren!
Mijn redacteurschap is dus min of meer illegaal, maar
hopelijk wordt deze status terzijnertijd gelegaliseerd!
Op de voorpagina nu eens niet een foto met betrek
king tot de Solifer, maar de Primula Gold Lace.
De primula is de bloem van de hoop, ironisch genoeg
is er ook een gelijkenis met de afbeelding van het
Coronavirus.
De hoop dat er betere tijden zullen komen, met ont
moetingen en samenzijn van de leden.
Wat eens zo vanzelfsprekend was, is nu iets om te
koesteren.
Maar we blijven optimistisch: " We'll meet again"!!!!!
Marianne van Keulen
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Nieuwjaarsreceptie
In het vorige clubblad staat niet vermeld dat Jan de
Groot de foto's van de nieuwjaarsreceptie heeft ge
maakt.
Bij deze dus.Bedankt,Jan!
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Woord van de voorzitter
Het zijn moeilijke en ingewikkelde tijden waarin wij momenteel leven. Veel kan er niet en we worden op de
één of andere manier behoorlijk in onze vrijheid beknopt. We kunnen niet gaan en staan waar we willen en
er niet op uit met de caravan.
Weer konden een aantal activiteiten niet doorgaan, nu vanwege de coronacrisis, zoals de ledenvergadering,
het feest rond het 40-jarig bestaan, de rally er omheen en de reis naar Tsjechie. Jammer van alle tijd die erin
gestoken is om deze activiteiten te organiseren waarvoor ik de activiteitencommissie wil bedanken.
Veel zaken zoals vrijwilligerswerk konden niet doorgaan de laatste tijd.
De mannen die ik bezoek bij 's Heeren Loo zitten, als ik dit schrijf, al 8 weken met elkaar overdag veelal in de
huiskamer. Hun dagbesteding en werk zijn direct gestopt toen de basisscholen dicht gingen. Dit brengt
agressie met zich mee en talloze andere problemen.
Een veelal vergeten groep welke weinig wordt genoemd in de media, maar zeker de aandacht verdient,
welke ze helaas niet krijgt.
Maar als wij het met de ons omliggende landen vergelijken hebben we met deze zogenaamde intelligente
lockdown toch nog behoorlijk wat activiteiten kunnen ondernemen zoals fietsen en wandelen tussen de
bollenvelden, waar dit jaar alleen maar gebruik van gemaakt kon worden door de inwoners uit de regio.
Op dit moment is het nog niet duidelijk of de rally in Drenthe door kan gaan met de eisen waaraan wij
moeten voldoen in onze anderhalvemetersamenleving, die misschien nog wel lang kan gaan duren.
Over de algemene ledenvergadering staat verderop in het blad informatie.
Het lijkt mij dat wij dit jaar deze vergadering over moeten slaan, er is nog teveel onduidelijk.
Veel van onze leden behoren tot de kwetsbare groep waarover momenteel zo vaak gesproken wordt.
Ik wens alle leden veel sterkte toe in de komende periode en blijf gezond!
Didi Lindhout

Slow down... je verdient het
Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo | 0341 552 373 | www.paalberg.nl
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Website
In het laatste clubblad is vermeld dat het in 2019 nog niet gelukt is de vernieuwde website van de SCN live
te laten gaan. De hoop werd uitgesproken dat dat in het eerste kwartaal van 2020 wel zou lukken en inderdaad,
op 1 maart 2020 was het zover. Alle leden waarvan het e-mailadres bekend is kregen een bericht met de
volgende inhoud:
Na de nodige vertraging gaat het nu toch echt gebeuren: de vernieuwde website van de Soliferclub
gaat live.
Dat zal gebeuren op zondag 1 maart 2020.
Als u de nieuwe site bezoekt zult u zien dat de uiterlijke verschijningsvorm grondig is veranderd, maar
de meeste vertrouwde rubrieken zijn gebleven, al is de groepering hier en daar wat anders. In het al
gemeen zult u uw weg wel kunnen vinden, zeker als u weet dat eigenlijk alle blauwe teksten aanklikbaar
zijn als link naar verdere inhoud.
Ook nu is er een besloten gedeelte voor leden die daar toegang toe krijgen na te zijn ingelogd. Daartoe
is rechts bovenaan het scherm een link opgenomen. Van alle leden zijn de bekende gebruikersnamen
ingevoerd (voor u dus …) en is uw lidmaatschapsnummer veranderd in …; alleen de wachtwoorden
konden niet worden overgenomen. Daarom moet u bij de eerste keer inloggen kiezen voor de optie
“wachtwoord vergeten” en vervolgens de aanwijzingen volgen om een wachtwoord in te voeren. Dat
mag hetzelfde zijn als u gewend was, maar mag ook iets anders zijn.
Het ingevoerde ledenbestand is conform de situatie voorafgaande aan de laatste wijziging van de
statuten, dus heeft nu alleen betrekking op wat tegenwoordig hoofdlid heet. Conform de statuten
kunnen ook partnerleden worden geregistreerd. Dat is iets waavoorr u zelf de verantwoordelijkheid
heeft en kan worden uitgevoerd middels de optie CLUB/AANMELDEN ALS LID/AANMELDEN ALS PARTNER
LID. Bij opgave als partnerlid moet eerst het lidnummer (in uw geval dus …) van het geassocieerde
hoofdlid worden geselecteerd. Aanmelden als partnerlid kan alleen als het hoofdlid op dat moment
niet op dezelfde computer is ingelogd.
Als u bent ingelogd ziet u rechtsboven uw gebruikersnaam (met een sub-item om uit te loggen) en een
link naar uw profiel. Het wordt zeer op prijs gesteld als u die link wilt volgen om te zien welke gegevens
er van u bewaard worden. De inhoud van de profielen is een compilatie van uw oude profiel en de
anderszins bij ons bekende gegevens; waarschijnlijk zijn niet alle gegevens accuraat. Graag aanpas
sen dus.
Wij hopen dat u met veel genoegen aan het surfen slaat. Mocht u daarbij zaken tegenkomen waarvan
u denkt dat het anders of beter kan, laat dat dan weten. Wij staan open voor alle opmerkingen, aan
merkingen, kritiek en suggesties. Bedenkt u vooral dat mag worden verwacht dat de website in de
(nabije) toekomst meer en meer als communicatiemiddel zal gaan dienen tussen bestuur/commissies
en de leden. Hoe beter het medium is hoe beter ook de boodschap. Dat kan de club alleen maar ten
goede komen. Graag uw reactie naar webmaster@soliferclub.nl.
Van de mogelijkheid toegang te krijgen hebben 27 leden gebruik gemaakt. Er zijn dus nog ruim 50 leden die
geen toegang hebben tot het besloten gedeelte. Van de mogelijkheid tot aanmelden als partnerlid is zegge
en schrijven één keer gebruik gemaakt! Dat alles is wel zeer teleurstellend. Zeker in deze barre corona tijden
waar ook de club zich zal moeten voegen in de van hogerhand opgelegde beperkingen. Zo zal dit jaar geen
ALV plaats vinden maar zullen de financiële stukken wel moeten worden beoordeeld. De website heeft een
mogelijkheid om in een ‘berichtenbox’ stukken aan de leden te presenteren waarover met een daarvoor in
te richten formulier een (digitale) stemming kan worden gerealiseerd. Als we dan niet in persoon mogen
samenkomen kunnen we wel de mening van de leden peilen. Maar bij de huidige stand van zaken wordt
dat wel een heel magere aangelegenheid. Ik wil daarom graag alle leden dringend oproepen om, voor
zover nog niet gedaan, alsnog toegang tot het besloten gedeelte te activeren en voor iedereen die daarvoor
in aanmerking komt het partner lidmaatschap in te stellen. Bedenk dat alle leden en alle partnerleden
stemrecht hebben en dat iedere stem telt.
Onno de Gans
secretaris/webmaster

5

AC Nieuwsbulletin
Wij missen de bijeenkomsten van de Soliferclub.
Zo denk ik bijvoorbeeld: “hoe groot wordt de kring bij een happy hour wanneer er tussen elk paar en/of een
alleenstaande anderhalve meter ruimte moet zijn ?” De kring wordt dan wel heel groot, dat is niet erg.
Zo schreef ik in het vorige clubblad over de activiteiten die gepland stonden voor dit jaar. Alleen de lente
wist niet wat er in de lucht hing. Laten we van het positieve uitgaan en wij hopen onze activiteiten in septem
ber 2020 weer op te kunnen pakken. Jannie van der Torre-Hoek heeft de rallykalender - naar de huidige
stand van zaken - opnieuw opgesteld.
De activiteiten commissie zou graag in de maand juni 2021 een rally of tref willen zien in de buurt van Renes
se. Hier zijn mooie wandelingen en fietstochten te maken. In Zeeland zijn de meeste zon uren! Aarzel niet om
deze uitdaging op te pakken, daar waar nodig ondersteunt de AC.
Jan Molenaar
Rallykalender:
Deze ziet er opeens akelig leeg uit.
Alleen de najaarsrally in Drenthe staat er nog en het is nu nog niet duidelijk of die wel door kan gaan . Als
het spoorboekje van Rutte gaat kloppen, dan zou het kunnen en dat hopen wij dan maar.
De ledenvergaderingsrally, de ledenvergadering en het jubileumfeest konden allemaal niet doorgaan en
ook de reis naar Tsjechië is afgezegd.
Op de vraag in het vorig clubblad over de plaats waar wij de eindejaarstref zullen houden, hebben wij geen
enkele reactie ontvangen.
Daarom nu nog een keer de vraag aan de trouwe bezoekers van de eindejaarstref waar hun voorkeur naar
uit gaat. Camping de Paalberg in Ermelo of camping Beek en Hei in Otterlo. Natuurlijk staan we ook open
voor andere ideeën.
Of er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd kan worden is ook nog niet duidelijk.
Als we dan nog steeds in de anderhalvemetersamenleving zitten is dat haast niet mogelijk.
Omdat er voor volgend jaar nog niets afgesproken is, willen wij het programma van dit afgelopen jaar deels
doorschuiven naar het volgende jaar. Dat houdt in, dat wij in april een rally in Voorthuizen willen organiseren
en daar indien mogelijk ook de ledenvergadering houden.
Om de de kans van slagen te vergroten, willen wij de reis naar Tsjechië in de maand september van 2021
organiseren. Of dat op dezelfde campings zal kunnen, hangt af van het feit of deze campings de Corona
crisis gaan overleven.
De rallykalender gaat er voorlopig als volgt uitzien: dit alles uiteraard onder voorbehoud.
Najaarsrally 2020:
Wordt gehouden van 5 tot en met 19 september op camping de Fruithof in het dorpje Klijndijk en wordt
georganiseerd door Dian Wolthuis en Henk Teuben.
Het inschrijfformulier komt binnenkort op de website. Aanmelden graag voor 1 augustus, aangezien er begin
augustus wordt besloten of de rally echt door kan gaan. Voor wat betreft het programma en de kosten zie
hiervoor de informatie die elders in het clubblad is opgenomen.
Eindejaarstref:
Deze willen wij houden van 24 december tot en met 10 januari.
Of dat Ermelo, Otterlo of ergens anders wordt zullen wij in het volgende clubblad vermelden.
Ledenvergaderingsrally 2021:
Wij stellen voor om deze te houden in de periode van 10 tot en met 17 april of van 17 tot en met 24 april op
vakantiepark Ackersate te Voorthuizen. Het is ook mogelijk om de rally van 10 tot en met 24 april te houden.
Een datum voor een eventueel te houden ledenvergadering zal het bestuur later vaststellen.
Reis naar Tsjechië 2021:
Deze willen wij houden van 4 september tot en met 25 september. Op 4 september komen wij aan op de
eerste camping in Tsjechië en op 25 september vertrekken wij weer naar huis. Dit is een periode van 4 weken
waarbij wij steeds een week op dezelfde camping verblijven. In principe willen wij het programma volgen
zoals dat voor dit jaar is gemaakt, maar de afspraken met de campings gaan wij indien mogelijk begin
volgend jaar maken.
Als er leden zijn die een rally, tref of reis willen organiseren neem contact op met de Activiteiten Commissie.
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Herfstrally 2020
Datum: 5 t/m 19 sept
Deze rally staat tot nu toe op losse schroeven vanwege de corona uitbraak en de daarop tot nu toe gelden
de maatregelen. Als deze maatregelen (o.a.1,5 mtr afstand houden) op de besluitdatum rond 3 aug. nog
gelden dan zal de rally geen doorgang kunnen vinden, dan zal er in plaats van deze rally een tref worden
gehouden op deze camping aangezien de meeste van de hieronder vermelde activiteiten dan geen
doorgang kunnen vinden.
Het inschrijfformulier staat op de website. Het is wel noodzakelijk om u voor 2 augustus op te geven omdat
dan moet worden beslist of het een rally of een tref wordt of dat het in het slechtste geval helemaal niet door
kan gaan.
De camping waar wij heengaan is: vakantiepark De Fruithof, Melkweg 2, 7871 PE, Klijndijk.
De plaatsen zijn voorzien van water, stroom en TV aansluiting. Extra stroom door bijbetaling.
Kosten per nacht voor 2 personen inclusief toeristenbel. zijn € 20,40 .
Alleenstaanden betalen € 16,20. Huisdieren zijn gratis.
Op 7 sept. gaan we met De Veenland Express.
Dit is een huifkartocht georganiseerd door Staatsbosbeheer en gaat door het Bargerveen en het Oosterbos.
Kosten zonder extra’s ongeveer € 20,25 (bij een deelname van 30 personen).
Op 11 sept. kunnen we als groep een lezing krijgen van een deelnemer aan het Rembrandt project in de
oude dierentuin in Emmen. Dit project is het kopiëren van de Nachtwacht op origineel formaat door (amateur)
kunstenaars uit de omgeving van Emmen. Een verrassende ervaring die ook nog gratis is.
Het Van Gogh Huis verwacht ons op 17 sept.
We krijgen hier een uitgebreide rondleiding en kunnen ook van een kop koffie genieten, dit is echt de
moeite waard voor maar ongeveer € 8 p.p.
Ook ons bezoek aan Het Veenpark op 14 sept.leert ons veel over het recente verleden van de veengebieden
in deze streken. Een treinrit in een oude stoomtrein en een bootreisje op een oud binnenvaartschip zijn inclu
sief. Op een behouden stuk hoogveen kunnen we nog het oude vak van turfsteker bewonderen. Tevens zijn
er plaggenhutten etc. te zien, is er een oude bakkerij met winkel en nog veel meer, voor ongeveer € 17 p.p.
Om te kunnen besluiten of deze rally door kan gaan zijn we van 2 zaken afhankelijk.
Te weten de stand van zaken rond de corona crisis, maar ook van het aantal opgaven dat we voor 2 aug.
binnen hebben.
Het eerste kunnen we niet beïnvloeden, het tweede wel, dus snel opgeven!
Groeten van Dian Wolthuis en Henk Teuben
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Van de TC
Een van onze leden stelde een vraag die te maken heeft met een niet meer goed functionerende mover na
een bezoek aan de caravan dealer.
Ons lid had een reparatie laten uitvoeren aan de caravan. Ook zouden de banden worden vernieuwd in
combinatie met stalen Tyron om de velg te laten monteren.
Die Tyron verhinderen dat de band van de velg loopt in geval van een lekke band en dan grote schade kan
veroorzaken. Die vernieuwing zou in overleg worden uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bedrijf.
Bij dat bedrijf was men verontrust over de wijze waarop de banden waren versleten en er was iets met de
mover.
Terug naar de dealer met de vraag: wat is er de hand, ook daar bleek er toch iets met de mover aan de
hand zijn. Natuurlijk ontstaat dan de vraag wie is de veroorzaker van de onjuiste mover afstelling?
Na goed overleg met de betreffende dealer is de vervelende situatie tussen de dealer en ons lid in der minne
geschikt.
Via een ander lid bereikte ons de vraag of wij een antwoord wisten op de hieronder cursief weergegeven vraag.
Goede morgen vanuit Italië. Het is mij gelukt om een geluidsopname te maken van mijn kachel in de caravan.
Duidelijk is te horen dat hij niet goed functioneert. Hij stond op gas en 2kw Electra tegelijkertijd ingeschakeld.
Caravan werd ook niet echt warmer. Om het geluid weg te krijgen schakelde ik de gastoevoer uit maar dit
had geen effect. Moest het systeem resetten en opnieuw opstarten. Nu alleen op electra wat geen geluid
geeft. Weet echt niet wat er aan de hand is maar duidelijk is wel dat het niet goed is. Svp gaarne antwoord
via telefoon of email. Gr.
Volgens de TC waren er 2 mogelijkheden die het geluid konden veroorzaken:
1. een niet correct functionerende thermostaat
2. een ventilator in de Alde ketel.
In de mail van 30 april 2020, cursief hieronder.
Ja, het is inmiddels opgelost. Het heeft lang geduurd omdat de kachel het steeds maar weer zonder proble
men bleef doen. Uiteindelijk hebben ze toch ontdekt dat de pomp het geluid veroorzaakte. Er zit een klein
schoepenrad in de pomp die niet helemaal goed functioneerde. Het was mogelijk dat het toch nog wel een
tijdje mee zou kunnen zonder problemen maar het zou net zo goed kunnen dat dat niet het geval zou kunnen
zijn. Ergo er is een nieuwe pomp in gezet. Ga er dus vanuit dat het probleem nu is opgelost. Zo niet dan heb
ik echt een probleem maar dat zien we dan eventueel wel weer. Vriendelijke groeten
Reiner Bijkerk, Jan de Groot, Piet Goudriaan namens de TC

Corona update
In vervolg op Nieuwsbrief 2020-01 bericht ik u hoe door het bestuur voor een tweetal activiteiten de gevolgen
van de corona maatregelen zijn uitgewerkt.
1.ALV 2020
Deze vergadering is niet doorgegaan op de geplande datum en zal ook niet op een later moment worden
ingehaald. Omdat het wel noodzakelijk/wenselijk is voor een aantal zaken instemming van de leden te
verkrijgen zal een digitale ledenraadpleging worden gehouden. Zodra die is voorbereid zal de leden per
email daarvan bericht worden gezonden waarna u allen dringend verzocht wordt via de website onder
CLUB/LEDENRAADPLEGING uw mening kenbaar te maken. Mocht het voor iemand onmogelijk zijn op deze
wijze zijn standpunt kenbaar te maken dan wordt u verzocht contact op te nemen met de secretaris zodat
getracht kan worden een andere oplossing te vinden.
2.Jubileumviering
Met betrekking tot de jubileumviering heeft het bestuur besloten het 40-jarig jubileum niet met een feestavond
te vieren en voor een vergelijkbaar feest te wachten tot het 45-jarig jubileum.
Onno de Gans
secretaris
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Verhuisbericht Jannie van der Torre-Hoek
In plaats van lekker met een groep in Tsjechië rond te trekken ben ik als dit clubblad uitkomt, druk verhuis
dozen aan het inpakken want nu in Corona tijd is het niet mogelijk dat kinderen of vrienden komen helpen.
Op 29 juni a.s. krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huis in Huissen en daarna ga ik zo snel mogelijk verhuizen.
Ik heb eerst 12 jaar samen met Jaap genoten van ons huis in Duitsland en daarna heb ik nog 3 jaar hier ook
met plezier gewoond. Maar kijkend naar de toekomst is het beter om iets kleiner te gaan wonen met een
kleinere tuin en op minder grote afstand van familie en vrienden.
Ook het feit dat ik nu in een klein dorp woon met weinig voorzieningen en bijna geen openbaar vervoer
(alleen een bus die 1 keer in het uur voorbij komt) heeft mij doen besluiten mijn huis te gaan verkopen en
terug naar Nederland te gaan.
Ik zal het wel missen dat ik de caravan niet meer naast het huis kan zetten, maar gelukkig heb ik met hulp
van Jan Molenaar een stalling gevonden die niet al te ver weg is.
Mijn nieuwe adres is:
Legionairshof 8, 6852 RV Huissen.
Mijn mailadres blijft hetzelfde en mijn Duitse mobiele telefoonnummer hou ik nog even maar zodra dat
verandert zal ik het in het clubblad vermelden.
Allemaal een fijne zomer en ik hoop dat we elkaar in september in Drente weer kunnen ontmoeten.
Jannie van der Torre-Hoek
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Geen betere hobby-ist dan een Solifer-ist!
Douchen in de caravan.
Wie had dat ooit gedacht. Dat we nog eens serieus onze badkamer in de caravan ook als doucheruimte
zouden gebruiken? Wij niet, maar nu dus wel.
Dit is onze 5e Solifer sinds 1997. En van slechts eentje herinneren wij ons dat er een douchegordijn in was,
netjes opgehangen aan een rail aan het plafond. Dat gordijn ging er direct uit. In de huidige zat het ook
niet. Sterker nog, de douchekop was (ik vermoed vanaf fabriek) zodanig vastgezet dat je hem beslist niet
kon uittrekken. Aan de onderkant van de wastafel was een keurig tyripje bevestigd. Maar daar was ik al
eerder achter gekomen en dit dus losgemaakt want soms is het prettig dat je de douchekop met slang kunt
gebruiken. Vooruitziende blik dus.
Toen bleek dat we slechts kunnen kamperen als we eigen douche en wc aan boord zouden hebben, werd
snel gezegd: dat gaan we doen. We hadden geen zin om te wachten tot een en ander weer vrij was. (Zo
houden we maximale vrijheid om weg te kunnen.)
Dus een douchegordijn (redelijke kwaliteit van 180 breed en 200 hoog) gekocht, alsook een setje kunststof
ringen. En met wat haakjes aan de slag gegaan, wel voorzichtig, want het caravanmateriaal is niet supersterk)
Best even zoeken, want je wilt niet teveel hoeven poetsen na de douchebeurt. Uiteindelijk hebben we, na
eerst een dag of vijf uitproberen, de voor nu best mogelijke toepassing bedacht.
De opening van het douchegordijn moet tegenover de doucheaansluiting zitten.( afb.1en 2) Dat betekent
dat het wasbakje en het kastje eronder (in onze uitvoering) niet beschermd worden door het douchegordijn.
Dat moet kunnen vinden we.
Vervolgens links bij de spiegel een haakje bevestigd in de houten wand.(afb.3) Daar haken we het begin
douchegordijn aan met een kunststof ring. Daarna hebben we een haakje geschroefd net naast de deur in
de sponning.(afb.4) Ook daar haken we de tweede ring aan. De wand (wij hebben daar de handdoeken
droger hangen) is dan beschermd.
Vanaf de deursponning voor de deuropening langs naar achteren, tot halverwege het toilet. Daar hangt
een stangetje dwars over de breedte van de cabine. Aan die stang hangen we enkele ringen en aan die
ringen haken we de ring vanuit het gordijn of het gordijn direct.(afb.5) We hebben nu 3 bevestigingspunten
en hebben er nog eentje nodig.
Dat komt naast de spiegel rechts bijna evenwijdig aan het genoemde stangetje. En zo hebben we een 3-
zijdige interne doucheruimte gemaakt.
Tenslotte hebben we het gordijn korter gemaakt, ca. 10 cm.(afb.6) Dat hebben we gedaan bovenin. Onder
in zit de loodveter en zonder die veter hangt het niet lekker naar beneden. Ook is het opnieuw innaaien van
de loodveter lastig. Door net onder de bovenrand de stof dubbel te nemen en met grote steken vast te zetten,
heb je het snel op lengte. Inkorten is aan te raden, want anders hangt je gordijn op de afvoer en je wilt niet
dat die zijn werk niet goed kan doen.
Na het douchen halen we het gordijn weg en hangen dat onder de luifel te drogen. En we drogen natuurlijk
daarna wastafel, kastje, etc.
Het douchewater loopt onder de caravan (gras groeit er goed van) of kan met een slang naar een afvoerput
worden geleid.
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Let wel op:
1e dat het water niet onder je luifel of in je voortent loopt.
2e dat het water uit je douchebak goed wegloopt. Het beste is daar een emmer onder te zetten en vanuit
die emmer met een slang het water af te laten lopen naar een putje. (Maak een afvoergat in de emmer,
doe daar een slangverbinder met moer op en je kunt daar de slang aankoppelen.
Watergebruik: tja dat is heel persoonlijk. Kijk, de waterstroom loopt niet hard. En hoeveel heb je nodig. Stra
tegie 1: wasbakje vol laten lopen, je inzepen en afspoelen.
Strategie 2: laat wat water over je hoofd/lijf lopen, kraan uit, inzepen en uitspoelen. Haren wassen is sterk
afhankelijk van de grootte van de haardos. Wij kunnen met ca. 40 liter, de afwas doen en 2x douchen.
Watertemperatuur! Die is prima te regelen. Zet de boiler iets tevoren aan en je hebt gedurende 2 douche
beurten voldoende warm water. De Alde boiler pakt 10 literwater en mengt goed aan met koud.
Zo, dit was het. Lekker veel tekst, vult het blad en in Coronatijd heb je tijd.
Succes, blijf gezond en veel reisplezier.
Henk Griffioen
N.B1.: je kunt natuurlijk ook een douchegordijnrail in een cirkel aan het plafond bevestigen en daar het
gordijn aanhangen. Interessant als we frequent in de caravan douchen. (Neem dan wel korte schroefjes).
Maar de uitgebreid beschreven ophanging hierboven lijkt handzamer voor incidenteel gebruik.
N.B.2: Zorg er voor dat het kastje onder wastafel leeg is, opdat de doucheslang daar vrij kan bewegen.
Voorkom hard trekken aan douchekop en slang. Het moet wel een beetje soepel gaan.
N.B.3: Zorg (maar als het goed is heeft iedereen die standaard bij zich) ook voor een reserve waterpomp.
N.B.4: Als je vindt dat de buitenkant van het kastje onder de wastafel ook droog moet blijven, neem dan een
stukje douchegordijn of plastic en bevestig dit met klittenband net onder de wasbak.
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ScandicCaravans breidt uit.
“In deze bijzondere tijden moet je niet als een bang reetje in het hoge gras wegduiken in de hoop op bete
re tijden”, zegt ScandicCaravans eigenaar Peter Edelman. Maar juist nieuwe ideeën ontwikkelen.
Peter werkt inmiddels 45 jaar in de caravanbranche. Met vooral een Polar historie. Ruim 10 jaar geleden is
ScandicCaravans in de markt gezet. Het klantenbestand van ScandicCaravans bestaat uit de eigenaren
van Solifer, Polar, Kabe, Cabby en andere merken caravans/campers die zijn uitgerust met vloeistof Cv-sys
temen. Regulier onderhoud, de BOVAG-beurt, wordt uitbesteed aan een externe partner. “Je moet doen
waar je goed in bent, je specialiseren, alleen dan kan je de klant het best van dienst zijn” is de filosofie van
ScandicCaravans.
ScandicCaravans gaat dichter naar de klant toe. Hiermee wordt de dienstverlening voor de klant sterk ver
groot. De reeds bestaande haal -en brengservice wordt uitgebreid. Het werk op locaties, denk aan de seizoen
kampeerder met een Cv-storing zal, als de campings weer open zijn, geeft een welkome aanvulling op de
dienstverlening. Met een drietal werkplaatsen dichter bij de klant; zuid-west, oost en noord, wordt de reisaf
stand voor de caravan -en camperbezitter verkort.
Naast het werk voor de particuliere eigenaar weet de caravanbranche ScandicCaravans ook steeds vaker
te vinden. Voor originele onderdelen Cabby, Polar, Sävsjö en Solifer en ook voor het werk aan de Cv-systemen
van Alde en het wat oudere Primus.
De import -en verkoop van de zeer gewaardeerde PAX-handoekdrogers blijft uiteraard een onderdeel van
de activiteiten.
“Het geeft veel energie om sturing te geven aan deze verbetering van onze dienstverlening” besluit Peter. “
Vooral ook door het enthousiasme van de drie nieuwe technische partners denken we onze klanten nog
beter van dienst te zijn”.
Voor meer informatie over de dienstverlening van ScandicCaravans kunt u contact opnemen met:
Peter Edelman
Tel
0619712256 (ook Whatsapp)
Mail Peter@ScandicCaravans.nl
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Memories 2007
Qua activiteiten was het jaar 2007 een heel druk jaar.
Te beginnen met de Paasrally in Wilsum in Duitsland, georganiseerd door Jaap en Jannie, met 42
deelnemers!
De Meirally in Landsmeer, georganiseerd door Ria.
Voor ons blijft deze rally een van de meest gedenkwaardige.
We hadden prachtig weer, leuke uitstapjes naar Volendam, op de fiets met straffe tegenwind, toen reden
we nog niet electrisch, maar ja, we waren ook een stuk jonger! .
De camping was gelegen aan natuurgebied het Twiske, een prachtige omgeving.
We gingen uit eten bij Grietje Tump, een restaurant met een soort overdekte rommelmarkt erbij, dat maak je
ook niet elke dag mee.
Wat het vooral zo bijzonder maakte was dat de laatste dag van de voetbalcompetitie in de rally viel.
Op het veld werd door de diverse supporters van de kanshebbers intens via de radio meegeleefd met het
verloop van de wedstrijden met iedere keer een andere virtuele landskampioen. Uiteindelijk viel de ontknoping
uit in het voordeel van PSV.
Elly Gerbrands was jarig en kreeg van Paula Meulman een professionele buikdans cadeau, Paula volgde
destijds lessen daarin, ook weer een bijzondere belevenis.
De 2e Culinaire reis in Frankrijk, door Toon georganiseerd.
De Rallunie in Wezuperbrug, heel bijzonder, een reünie van de herfstrally in 2006, ook in Wezuperbrug, ge
organiseerd door Danny en Miranda Gerbrands. Dit keer alleen het weekend.
De Herfstrally in de Harz, door Maaike en Roelof Pols.
Verdere weetjes over het jaar 2007:
·
Voorzitter was Toon Suermondt
·
Danny en Miranda Gerbrands maakten het clubblad
·
Er waren 175 leden
·
Voorstel tot opheffing van de TC werd door de ALV afgewezen
·
Het lidmaatschap bedroeg €32,50
·
Hans en Gerrie Schoots werden lid
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Van de ledenadministratie
LEDEN
Adreswijzigingen
Piet en Lineke ter Burg, Hardenberg
Aart Jan en Sandra Schaap, Hardenberg
PARTNERLEDEN
Nieuw
Marianne van Keulen, Uden
DONATEURS
Hiermee komt het ledenbestand op 79 leden, 1 partnerlid en 1 donateur.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moet uiterlijk 30 no
vember van het lopende jaar zijn ontvangen.
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres, type
en kenteken van auto en caravan, graag doorgeven aan de secretaris.
Het Solifer clubblad verschijnt vier keer per jaar halverwege de maand maart, juni, september en december.
Indien u geen blad ontvangt wilt u dan even per e-mail contact opnemen met de secretaris?
Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl

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

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

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

Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Activiteiten cie.
Technische cie.

Didi Lindhout
071-3616156
Onno de Gans
079-3212173
Wim Rijkaart van Cappellen 010-2231919
Jannie van der Torre
+491629799186
Piet Goudriaan
06-54755534

Activiteiten commissie
Voorzitter
Jannie van der Torre
Lid
Jan Molenaar
Lid
Lillian van der Hout

+491629799186
06-23882019
010-5114344

Redactie commissie
Voorzitter
Didi Lindhout
Eindredactie
Marianne van Keulen
Websiteredacteur Jacob Dijkhuizen
Websitebeheerder Onno de Gans

071-3616156
06-31035026
0182-616127
079-3212173

Technische commissie
Voorzitter
Piet Goudriaan
Lid
Reinier Bijkerk
Lid
Jan de Groot

06-54755534
034-3430783
06-21255141

Secretariaat en
Onno de Gans
ledenadministratie

079-3212173

Archief

06-23882019

Jan Molenaar

Advertenties en PR Vacant

voorzitter@soliferclub.nl
secretaris@soliferclub.nl
penningmeester@soliferclub.nl
ac@soliferclub.nl
tc@soliferclub.nl
ac@soliferclub.nl

redactie@soliferclub.nl

tc@soliferclub.nl

secretaris@soliferclub.nl

pr@soliferclub.nl

Bank

NL88 INGB 0004 3260 91

Contributie

Per kalenderjaar €40.
Hiervoor ontvangt U in januari een email en dient U voor 28 februari
betaald te hebben.
Bij niet tijdige betaling ontvangt U voor 1 maart een herinnering en wordt
de contributie met €5 verhoogd, per omgaande te voldoen.

Website

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

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

