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Voorwoord
In de duinen van Texel staat deze oldtimer, heerlijk in
zijn eentje.
Hij geeft precies weer wat een Soliferist is.
Een individualist op zijn tijd, die tijdens een rally of tref
s’ochtends alleen gaat hardlopen, alleen gaat
zwemmen en alleen op stap gaat om de omgeving
te verkennen.
Maar die ook zijn ervaringen deelt, sociaal is en be
trokken bij het lief en leed van de club.
Die reizen organiseert voor iedereen die mee wil, lid
of geen lid, Solifer of geen Solifer.
De club wordt steeds kleiner, maar de verbondenheid
steeds groter.
Verder staat er in het clubblad een mooi verslag over
de Maasduinen door Henk Griffioen.
Hij heeft voor het komende clubblad al toegezegd
een verhaal over zijn vakantie op Texel te schrijven.
Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen en zullen
er meer leden de “pen” pakken om een bijdrage voor
het blad te leveren.
We moeten met zijn allen niet indutten maar de club
levend én levendig houden!

COLOFON
VOORZITTER:
Didi Lindhout
PENNINGMEESTER:
Wim Rijkaart van Cappellen
SECRETARIS:
Onno de Gans
REDACTIE:
Didi Lindhout
Onno de Gans
Jacob Dijkhuizen
Marianne van Keulen
REDACTIEADRES:
redactie@soliferclub.nl
Deadline kopij december nummer:
15 november 2020

Marianne van Keulen

Foto voorblad: Henk Griffioen, waarvoor dank!
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Woord van de voorzitter
In de periode na het verschijnen van het vorige clubblad is Fons Wassing, onze eerste voorzitter, overleden.
Ik kreeg van hun zoon te horen hoe Fons alles regelde bij de start van de club. Hij heeft er veel tijd in gestoken,
dat moge duidelijk zijn. Fons en Wil hebben veel gedaan voor de club. Naast het voorzitterschap denk ik
hierbij ook aan het organiseren van reizen en rally's. Ik wil hiervoor ook naar de familie toe nogmaals mijn
dank uitbrengen.
Wij zitten midden in de hittegolf als ik dit voorwoord schrijf. Wat is het warm de afgelopen dagen. Lees net
dat deze hitte meer voor zal gaan komen in de komende jaren. We zitten middenin een klimaat van extremen
is de insteek van klimatologen. Juli was weer te koud maar de extremen worden wel steeds sterker.
Het is hier in Noordwijk een invasie van Duitsers. Alle campings staan bomvol en de stranden puilen uit. Wat
1,5 meter maatschappij denk ik vaak als ik iedereen maar wat zie doen.
De coronacijfers liegen er niet om en we zullen ons er beter aan moeten houden, zeker nu het virus ook in
de warmere periode de kop weer opsteekt.
We hebben inmiddels te horen gekregen van de activiteitencommissie dat de beoogde rally in Drenthe een
tref gaat worden. Lijkt mij ook het beste gezien de omstandigheden. Er valt moeilijk wat te organiseren en
dat zijn zaken waar we voorlopig niet onderuit kunnen.
Ik denk dat er zeker wel leden zijn die er momenteel de voorkeur aan geven om niet met een groep op pad
te gaan. Wij hebben in het voorjaar op een plek gestaan met privé sanitair. Is ons prima bevallen en we
hadden zo wat meer armslag omdat de toiletgebouwen toen nog niet open waren.
Wat er verder georganiseerd gaat worden lezen we verder in het blad. Alles zal afhangen van de gang van
zaken rond corona.
Als het blad uitkomt is ook de ledenraadpleging, omdat de algemene ledenvergadering niet door kon gaan,
afgesloten. Ik ben benieuwd naar de reacties. Wanneer nodig zal het bestuur verdere acties ondernemen.
Ik wens iedereen veel gezondheid toe. We hopen elkaar toch te kunnen blijven ontmoeten waar en wanneer
dan ook.
Met een hartelijke groet,
Didi Lindhout
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Van Duitsland naar Nederland
Mijn verhuizing is goed verlopen en het huis komt al aardig op orde. Ik heb heel veel kaarten gehad met
gelukwensen met mijn nieuwe woning en het waren er ook veel van leden van de Soliferclub, bedankt
daarvoor.
In mijn vorige bericht heb ik aangegeven dat ik mijn duitse mobiele telefoonnummer voorlopig wilde houden
maar bij nader inzien was dat niet handig omdat er in Nederland bij alle instanties naar een Nederlands
telefoonnummer wordt gevraagd en het misbruiken van het mobiele nummer van mijn dochter een beetje
vervelend werd. Zelfs voor het aanvragen van een mobiel telefoonnummer moet er een Nederlands telefoon
nummer worden opgegeven. Gekker kunnen ze het niet maken.
Mijn nieuwe mobiele telefoonnummer is nu 06-33059334.
Een vaste telefoon heb ik niet en ga ik ook niet meer nemen.
Ik kijk er naar uit om in september eindelijk weer een keer met mijn caravan op pad te gaan en hoop dat als
dit clubblad uitkomt ik samen met velen van jullie op camping de Fruithof in Klijndijk zal zijn.
Jannie van der Torre-Hoek
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AC Nieuwsbulletin
De herfstrally in Drenthe is dus een tref geworden en als alles goed gegaan is zijn wij als dit clubblad verschijnt
op de camping in Klijndijk.
Op de vraag in het vorig clubblad over de plaats waar wij de eindejaarstref zullen houden, hebben wij twee
reacties ontvangen en wel de suggestie om een keer uit te wijken naar Helvoirt of Harfsen en een voorkeur
voor de Paalberg in Ermelo. De camping in Harfsen is in de winter niet open en Helvoirt heeft wel, net als Beek
en Hei in Otterlo, een gemeenschappelijke ruimte maar geen zwembad.
Uiteindelijk hebben wij besloten deze keer weer naar de Paalberg in Ermelo te gaan.
Of er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd kan worden is nog niet duidelijk.
Dit jaar is er geen ledenvergadering gehouden en heeft u als het goed is op onze website uw stem uitgebracht
voor goedkeuring van de noodzakelijke onderwerpen. Wij hopen het komende jaar weer wel een ledenver
gadering te kunnen houden maar ook dat is nog helemaal niet zeker. In de week na de mogelijk te houden
ledenvergadering willen wij een rally organiseren maar als dat ook niet mogelijk is willen wij in de week van
17 tot en met 24 april toch een tref houden op camping Ackersate in Voorthuizen.
Mocht het organiseren van rally’s weer mogelijk zijn dan willen wij proberen in de maand juni een rally te
organiseren. Door wie en waar dat weten we nog niet; wie hier een idee voor heeft graag even melden bij
de AC.
Ook gaan wij proberen de reis naar Tsjechië alsnog in de maand september van 2021 te organiseren. Of dat
op dezelfde campings zal kunnen, hangt af van het feit of deze campings de coronacrisis gaan overleven.
De eerste reacties van een tweetal campings zijn positief.
Jannie
Voorjaarsrally/tref en ledenvergadering.
Als ik dit stukje schrijf, hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge net de nieuwe Corona maat
regelen afgekondigd.
Jammer dat we weer bijna terug zijn bij af, terwijl het zo goed ging.
We hopen er maar het beste van en als iedereen zich aan de afspraken houdt, moet het toch goed komen.
Zoals u reeds op de website en in vorige clubbladen heeft kunnen lezen, willen wij van de AC van 17 tot en
met 24 april 2021 een rally/tref organiseren op Ardoer camping Ackersate in Voorthuizen. Het is een
prachtige camping waar ook huisjes worden verhuurd voor 2 of meer nachten. www.ackersate.nl
Als het mogelijk is een rally te organiseren, kunnen wij o.a. een gezamenlijke wandeling maken met de
boswachter. Ook is het mogelijk het pluimveemuseum te bezoeken in Barneveld en het Oude Ambachten
en Speelgoed museum. Iets verder weg is het bakkerij museum in Hattem zeer de moeite waard.
Natuurlijk leent de omgeving zich ook tot het maken van gezamenlijke of individuele fietstochten.
Over de invulling van de week zullen wij u in het volgende clubblad en op de website berichten.
Voorafgaand aan de rally is de Algemene Leden Vergadering. Over de aanvangstijd en of het mogelijk is
deel te nemen aan een buffet na afloop, krijgt u in een later stadium bericht.
Hopelijk tot ziens in Drenthe. Blijf gezond.
Lilian

Slow down... je verdient het
Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo | 0341 552 373 | www.paalberg.nl
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Rallykalender: die gaat er als volgt uitzien: dit alles uiteraard nog steeds onder voorbehoud.
Herfsttref 2020
Wordt gehouden van 5 tot en met 19 september op camping de Fruithof in het dorpje Klijndijk en wordt ge
organiseerd door Dian Wolthuis en Henk Teuben.
Eindejaarstref
Dit jaar weer een keer op camping de Paalberg in Ermelo.Er is een veld gereserveerd voor ons van 20 de
cember tot en met 5 januari. Of er aansluitend of later een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden is nog heel
onzeker. Voor meer informatie zie elders in dit blad. Het inschrijfformulier staat op de website.
Ledenvergaderingsrally 2021
Deze wordt gehouden van 17 tot en met 24 april op vakantiepark Ackersate te Voorthuizen. Indien het mo
gelijk is om een ledenvergadering te houden zal deze gehouden worden op 17 april eveneens op vakantie
park Ackersate te Voorthuizen. Aanvang 14.00 uur. Voor meer informatie zie elders in dit blad.
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; u hoeft het niet alleen te doen, wij adviseren en helpen bij de organisatie.

Kerstmis/Jaarwisseling 2020 - 2021
Wij hebben aan onze leden gevraagd om aan te geven op welke camping ze de kerstdagen en de jaarwis
seling door zouden willen brengen, voor de mensen die dat wensen. Uit de enkele reactie die ik heb ontvan
gen blijkt dat de voorkeur uitgaat naar de Paalberg.
Zwembad: op moment van het schrijven van dit stukje (12 augustus) kan men zich inschrijven voor het
zwembad. Bij aankomst krijgt men bij de receptie hiervoor een formulier met uitleg en kan men zich digitaal
inschrijven. Misschien zijn de regels in december anders. Voor het polsbandje geldt: € 10,- borg.
Deze camping is vuurwerkvrij. Op het W-veld (waar we de laatste jaren hebben gestaan) zijn huisdieren niet
toegestaan. Om deze reden hebben wij het C-veld gereserveerd waar huisdieren zijn toegestaan. De reser
vering is gedaan van 20 december 2020 tot en met 5 januari 2021.
De horeca op de camping is geopend.De prijs per equipe per nacht is € 21,- incl. eventueel huisdier en
toeristenbelasting. U rekent uw verblijf zelf af met de camping.
Na het verschijnen van dit clubblad kunt u zich via de website opgeven. Graag voor 10 december.
Jan Molenaar
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De Soliferwilliger
Aangezien Soliferisten ook heel sociaal zijn, wordt er door de clubleden veel vrijwilligerswerk verricht.
In mijn geval was het zo, dat na 2 jaar pensionering, ik gillend gek werd van het ”niets” doen.
Vooral de reuring en de collega’s werden erg gemist.
Door een artikel in het Brabants Dagblad werden we geattendeerd op Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther,
waar vrijwilligers gevraagd werden.
Matty werkt nu in de tuinen en kassen en ik sta in de winkel en achter de kassa.
Alleen heeft Corona wat roet in het eten gegooid voor mij qua inwerkperiode, maar 2 juli ga ik proberen
zelfstandig de winkel te runnen.
Er werken ruim 100 vrijwilligers bij het kasteel: gastvrouwen, gidsen, winkel en kassa.
Kasteel Heeswijk is niet groot maar juist intiem, mooie ruimtes en collecties.
De tuin is nog aangelegd door Copijn, een bekende landschapsarchitect.
Op het landgoed worden ook rondleidingen gedaan, althans voor de Coronacrisis.
Verder worden er muziekuitvoeringen gegeven, je kunt er trouwen en bruidsreportages maken
Het is beslist de moeite waard om een keer de website van het kasteel te bezoeken, daar staat veel informa
tie op, maar die is ook mooi vormgegeven.
www.kasteelheeswijk.nl
Het lijkt mij erg leuk om eens te horen wat andere leden voor vrijwilligerswerk doen.
Hierbij dus een oproep om iets daarover te schrijven, als het kan ook met foto’s.
Marianne van Keulen
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De Maasduinen
Niet gepland kwamen wij dit voor
jaar terecht in Well (gemeente
Bergen) in de omgeving van de
Maasduinen en werden daar
aangenaam verrast door de veel
zijdigheid.
Qua buitenshuis eten en drinken
konden we toen nog nergens te
recht, want het was nog in de
lockdown periode (mei) met zelf
voorzienend kamperen. Dus die
veelzijdigheid hebben we niet ge
proefd. In de nabijgelegen dor
pen zijn goede supermarkten en
er zijn ook de nodige landwinkels
met een keur aan eten en drinken.
En, als je er in de juiste tijd bent:
verse asperges, aardbeien, etc.
De maaltijden bij de caravan
vanaf de Cobb smaken overigens
zeer goed, dus dat gemis van
buiten de deur eten was minder.
Wel konden we heerlijk ijsjes snoe
pen bij IJssalon Veronique Gelato
d'Italia in Well.
Waar liggen de Maasduinen? (We
nemen uit Wikipedia over)
Nationaal Park De Maasduinen is
een van de drie nationale parken
in Noord-Limburg. Het is een bosen heidegebied, gelegen op een
langgerekte zandrug tussen de
Maas en de Duitse grens. Het be
vindt zich grotendeels binnen het
grondgebied van de gemeente
Bergen. Het park strekt zich uit over een lengte van ruim 20 kilometer en heeft een breedte van gemiddeld
twee à drie kilometer. In totaal is het ruim 4500 hectare groot. Het bevat de langste rivierduingordel van
Nederland, in duizenden jaren ontstaan door een samenspel van water, wind en mens.
Voor nadere duiding: via de A73 achter Venray!
Als extra heb je eventueel het aanpalende gebied terug de Maas (westzijde) over tussen Boxmeer en Lottum.
Wat is er zo bijzonder aan dit gebied?
Wij constateerden dat je er uitstekend kunt wandelen, hardlopen, mountainbiken en toerfietsen en er zelfs
gelegenheid is om te varen. Een brede variëteit aan landschap: bos, heide, zandverstuiving, meren, rivier,
weilanden akkerbouw, kassen, moerasgebieden, dorpjes, etc.
We lenen weer even tekst, nu van de website van Staatsbosbeheer:
Bos, heide, vennen en duinen van stuifzand aan de oevers van de Maas. De rivierduinen van Nationaal Park
De Maasduinen doen niet onder voor hun broers aan zee. Deze duinen langs de Maas zijn bijna allemaal
met bos begroeid. Bebossen was de enige manier om de omliggende akkers en weidegronden tegen het
stuivende zand te beschermen. Het resultaat is een glooiend lint van duinen, verwilderde bossen, stukjes
heide, akkers, stuifzanden en blinkende vennen langs de oostoever vande rivier.
Staatsbosbeheer beheert het Bergerbos en Bleijenbeek in het noordelijk deel van dit nationaal park. Om het
gebied te verkennen kun je volop uit wandelroutes kiezen. De Maasduinen ontstonden aan het eind van de
laatste ijstijd, toen Rijn en Maas hier grote hoeveelheden zand en klei achterlieten. In droge periodes blies
de westenwind het rivierzand tot stuifduinen op. Niet zo lang als de duinenrij aan de Noordzee, maar verder
doen deze rivierduinen niet onder voor hun grote broers aan de andere kant van het land. In het golvende
landschap duiken soms plotseling flinke heuvels op.
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En wat kom je er tegen, waar kan je allemaal naar toe?
Dan begin je in het Nationaal Park de Maasduinen met o.a. bezoekerscentrum Maasduinen in de sluis (daar
kan je ook dineren) en/of Jachthut op Den Hamer. Je kunt wat verderop de Kasteeltuinen bezoeken, alsook
de Hertog Jan brouwerij in Arcen, maar ook dichterbij heb je heel veel verschillende leuke en mooie dingen
om te zien. Prachtige dorpjes met hun eigen historie, het sluizencomplex bij Sambeek, etc.
Het beste kan je je vooraf oriënteren via de veel informatie gevende websites:
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl
http://www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-maasduinen
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/maasduinen
www.bergen.nl, www.liefdevoorlimburg,nl of www.limburgslandschap.nl
Mocht je daar niet aan toe komen en ineens je plek vinden in die prachtige omgeving, dan hebben de
campingeigenaren, alsook de lokale VVV’s heel goede documentatie. (Lekker op papier, want dat leest
beter, en pak je al fietsend en wandelend er makkelijk bij.)
Voor de golfers: er liggen diverse banen in de nabijheid.
Er zijn veel wandelroutes uitgezet, we noemen er een paar in de omgeving Bergen: Het Belevingspad (3,5
km), Het Heukelommetje (6 km), de Maasroute (8,3), Heukelomse Beekdalroute (18 km).
En er is genoeg te trappen vanuit o.a. Bergen. Daar vinden we 3 fietsroutes met natuur, cultuur en historie
van 36, 32 en 40 km lang. Een uitstekend knooppunten netwerk, etc.
Waar te verblijven?
Wij verbleven op het SVR-terrein camping en kampeerboerderij De Beukenhof in Well. Simpel en goed, toilet
gebouw weliswaar bereikbaar via een trap. En als je geluk hebt en betaalt kan je een ritje doen in een limou
sine, want daarvan hebben ze er een stuk of acht staan. Je eigen paard kan je er ook stallen. En voor de
kleinkinderen: één van de weinige ‘water’trampolines (wel zelf het water er op gooien) in Nederland.
Maar er zijn genoeg campings van eenvoudig tot luxe in het hele gebied oostelijk en westelijk van de Maas.
Toelichting foto’s:
1.Het door zand- en grindwinning ontstane Reindersmeer
2.Sluiscomplex afgraving zandwinning, van 1971-2001 voeren hier 22.500 schepen met zand en grind door
3.De ruïnes van kasteel Bleijenbeek
4.Prima fietspaden
5.De Eckeltse Beek, met op de achtergrond de Maas
6.Moerasgebied
7.Kijkje op het Leukermeer
8.Het Heerenven
9.De Maas vanuit Well bekeken
10.De Heukelomse Beek
11.Velden vol met Pioenrozen
12.Spreekt voor zich ,,,,,,,,,,,, ergens onderweg
2.
1.

3.

10

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

11

Van de secretaris
1. Ledenraadleging
Op 3 augustus jl. is naar alle leden een e-mail bericht verzonden met de volgende inhoud:
Zoals reeds eerder aangekondigd heeft het bestuur een ledenraadpleging uitgeschreven teneinde inzicht
te verwerven in de mening van de leden met betrekking tot de daarvoor in aanmerking komende punten
die op de agenda van de geannuleerde ALV 2020 stonden. Inmiddels is de mogelijkheid tot een dergelijke
ledenraadpleging in de website aangebracht en ik heb dan ook het genoegen u uit te nodigen uw mening
kenbaar te maken.
Daartoe dient u in te loggen op de website van de SCN waarna u onder de menu optie CLUB een optie LE
DENRAADPLEGING aantreft, die weer een sub optie ALV 2020 heeft. Als u daarvoor kiest wordt u een formulier
gepresenteerd waarin u uw mening over de relevante onderwerpen kunt geven. Om uw keuzes kenbaar te
maken volstaat het vervolgens op de knop VERZENDEN te drukken. De uiterste datum waarop u uw stemt
kunt uitbrengen is 31 augustus 2020.
Bij het sluiten van de aanlevertermijn voor het clubblad dat u nu in handen heeft waren er 19 stemmen uit
gebracht van de theoretisch mogelijke 83. Dat is een bedroevend laag aantal.
Ik wil daarom graag nog eens met klem vragen te proberen voortaan ook via de digitale snelweg in contact
te blijven met de club. Het is immers te verwachten dat die vorm van communicatie steeds belangrijker zal
gaan worden.
2. Lidmaatschapskaart
Op één van de inzendingen voor de ledenraadpleging is een opmerking gemaakt bij punt 1.
Onder punt 11 wordt gewag gemaakt van een lidmaatschapsbewijs, dat kan worden afgedrukt t.b.v. de
NCC. Is het al mogelijk om een dergelijk document af te drukken. Ik kan het niet vinden.
Dit is een terechte opmerking. Het leek er even naar uit te zien dat er een andere oplossing bestond waarbij
iedereen een automatisch aangemaakte lidmaatschapskaart zou kunnen ontvangen, maar de technische
uitwerking daarvan leverde onoverkomelijke problemen op met de beschikbare apparatuur.
Daarom is toch een te downloaden lidmaatschapskaart beschikbaar gesteld en wel onder de optie
DOWNLOAD/REGLEMENTEN. Na downloaden moet dat document worden afgedrukt en moeten de ontbre
kende gegevens met de hand worden toegevoegd.
Onno de Gans

In Memoriam Fons Wassing
Na een kort ziekbed is op 11 juni jl. Fons Wassing overleden.
De leden zijn hierover geïnformeerd via email en de website.
Wij denken met dankbaarheid terug aan wat hij voor de club betekend heeft en wensen Wil, kinderen
en overige familieleden veel sterkte met het verwerken van dit onverwachte verlies.
Bestuur Soliferclub Nederland
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Memories 2003
Opnieuw een druk Soliferjaar.
Paasrally in Spaarnewoude, door Ria Lammers.
IJmuidenrally door Jacob en Ria Dijkhuizen
Hemelvaartrally in Steenbergen, door Jan en Annie Kranendonk.
Zwedenreis met de Interrraly, door Toon Suermondt.
Herfstrally in Oudenaarde, door Wouter en Corrie van den Hoek
Vooral de Hemelvaartrally is voor ons bijzonder geworden.
Deze rally viel samen met de Roparun, een estafetteloop van Rotterdam naar Parijs.
Pim Schouten en Marielle van Wakeren liepen ook mee.
De hele rally had, in de geest van organisator Jan, een heel actief karakter.
Er waren veel sportieve activiteiten te doen, maar het is me eerlijk gezegd niet zo bij gebleven of er daadwer
kelijk veel van gebruik gemaakt is!
Wel hebben we langs de kant gestaan om de deelnemers aan de Roparun aan te moedigen.
Er was een rondleiding in de synagoge van Bergen op Zoom, gegeven door Annie Kranendonk, die vrijwilliger
was bij de Stichting Monumenten, best wel een bijzonder moment.
We gingen ook nog naar de kunstschilder Frans van de Boom, woonachtig in een monumentaal pand.Daar
zagen wij een kleur geel op de kozijnen waar we helemaal weg van waren, zodat we naar het RAL nummer
hebben gevraagd, tot op vandaag de dag zit deze kleur geel nog steeds op onze kozijnen in de keuken!
Als dat geen blijvende herinnering is aan een rally!
Verdere weetjes over het jaar 2003:
. Er waren 185 leden
. De Kampeerbeurs in de RAI werd voor het eerst in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden
. Toon Suermondt introduceerde de Nieuwjaarsreceptie, gehouden in Harfsen op camping de
fer van Hans Bos
. Arjan van Wakeren en Danny Gerbrands werden lid
. Maartje Kruys beheerde het archief

Waterjuf

Marianne van Keulen

13

Van de ledenadministratie
LEDEN NIEUW
Mw. R. van den Berg, Reutum
Adreswijzigingen
Peter en Norma Plijnaer, Neede
Arjan en Marjolein van Wakeren, Lelystad
Opzeggingen
J.G. van Dijk, Hasselt
A. Angelier, Apeldoorn
PARTNERLEDEN NIEUW
Didi Lindhout, Noordwijk
Hans Bijlsma, Kolhorn
Annie Kranendonk, Steenbergen
Riet Goudriaan, Oudewater
DONATEURS
Overleden
Fons Wassing, Putten
Hiermee komt het ledenbestand op 78 leden en 5 partnerleden.
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
Onno de Gans
Wim Rijkaart van Cappellen
Jannie van der Torre
Piet Goudriaan

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

071-3616156
079-3212173
010-2231919
06-33059334
06-54755534

06-33059334
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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www.editoo.nl

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

