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Inhoud

Solifer loves to move........
maar nu even niet!
Dit motto op de voorpagina van ons clubblad is al
geruime tijd niet meer van toepassing wat betreft het
kamperen in clubverband.
In januari 2020 zagen we elkaar nog bij de nieuwjaars
tref en receptie in Otterlo, in zalige onwetendheid van
wat ons de rest van het jaar te wachten stond.
De bovenste foto laat de zorgeloze tijd zien tijdens de
rally in Sint Oedenrode in 2019, de onderste foto de
wrange realiteit van 2020, tijdens de tref in Klijndijk.
Maar ondanks corona hebben we het in Klijndijk heel
goed gehad met elkaar, oud-leden ontmoet en leden
die we al een tijd niet gezien hadden.
In dit clubblad vindt U nog een verslag over Klijndijk
van Peter en Norma Plijnaar, er was in het vorige
clubblad geen ruimte meer om het te plaatsen.
Marianne van Keulen
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Woord van de voorzitter
Het is 8 februari in Nederland heeft de vorst zijn intrede
gedaan. De sneeuwstorm is hier aan de kust wat
minder aan het worden, maar de koude blijft voorlo
pig aanhouden las ik net op internet. De marathon
schaatsers staan al te trappelen, maar dat zal alle
maal wel moeilijk worden. Ze hebben het al over met
z'n allen in een bubbel. We zullen het wel zien. Zou wel
jammer zijn als er juist nu dit jaar wel een Elfsteden
tocht gehouden zou kunnen worden maar dat dit
vanwege corona niet door kan gaan. Laten ze eerst
maar eens denken aan een Nederlands kampioen
schap op natuurijs.

Het zijn momenteel wel bizarre omstandigheden die
wij meemaken. Een avondklok, winkels en musea
dicht. Het is hier steeds erg druk met wandelaars op
het strand en in de duinen. Wij kunnen er in Nederland
nog op uit, in vele andere landen geldt een strenge
re lockdown. Ik ben er wel benieuwd naar wanneer
alles weer een beetje normaal gaat worden. De inen
tingen zijn gelukkig gestart. Maar wanneer ben je aan
de beurt is een vraag die mij wel bezig aan het hou
den is. Na een aanvankelijke aarzeling ben ik er in
middels wel zeker van dat ik gevaccineerd wil worden.
We willen toch weer een beetje "normaal"kunnen
doen wat dat dan ook mag inhouden.
Het vrijwilligerswerk in de gehandicaptenzorg gaat
gelukkig ook weer wat beginnen. De clienten krijgen
deze week hun tweede injectie en nu het personeel
nog. Het is een vaak vergeten groep, maar voor de
duizenden clienten in de instellingen is het ook een
erg lastige tijd.

We hebben vorige week als bestuur een zoomverga
dering gehouden. Alle punten die toch ook in deze
coronatijden de aandacht vragen zijn gepasseerd.
Duidelijk is in ieder geval dat de algemene ledenver
gadering dit jaar weer niet op de normale manier
gehouden kan worden. Het zal weer via de digitale
weg gedaan moeten worden. De bijbehorende
stukken worden opgenomen in dit clubblad.
De avondklok hebben wij als ouderen en over het
algemeen niet meer werkenden weinig last van vind
Er staat voor dit jaar een aantal activiteiten op de rol. ik. Hoor wel van onze dochters, die in de zorg werken,
De leden hebben inmiddels informatie ontvangen, dat het na een avonddienst om 23.00 uur wel onwe
via een nieuwsbrief, over de tref in Voorthuizen en in zenlijk stil is op de weg. Je moet de papieren dan wel
het huidige blad staat e.e.a. over een te organiseren op orde hebben om te laten zien dat je gewerkt hebt
reis binnen Nederland in het voorjaar.
maar dat is logisch.
Het is nog allemaal erg onzeker wat er op termijn wel
of niet kan, maar het moet toch lukken om activiteiten Ik hoop toch een groot aantal leden weer te kunnen
te organiseren voor de leden van de club gezien ook ontmoeten op de geplande activiteiten.
het succes van de tref in Drenthe afgelopen septem Ik wens jullie het allerbeste toe en blijf gezond.
ber.
Didi Lindhout

********************************************
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Het symbool van Spanje: de Osbornestier
De stier van Osborne is een bord met het silhouet van een stier van circa 14 meter hoog, oorspronkelijk bedoeld
als reclamebord voor Veterano cognac uit Jerez gemaakt door de Osborne groep, een producent van ge
distilleerde dranken. De reclameborden staan verdeeld over heel Spanje, meestal langs wegen over berg
ruggen om de horizon te breken en beter zichtbaar te zijn tegen de lucht.
Het doel van de borden was aanvankelijk reclame voor het merk maar in de loop der tijd zijn ze geworden
tot een symbool van de Spaanse cultuur.
In 1956 maakte het reclamebureau Azor in opdracht van Osborne een ontwerp voor Veterano cognac op
reclameborden langs wegen. De ontwerper Manolo Prieto van dit bureau stelt voor het silhouet van een stier
te nemen en in 1958 werd gestart met de eerste borden, gemaakt van hout. Deze borden zijn 4 meter hoog
met de hoorns wit geschilderd en een bord erbij met de naam van de drank.
Doordat de houten borden niet bestand bleken tegen het weer, ging men in 1961 over tot het plaatsen van
borden van staalplaat. De borden werden vergroot tot 7 meter hoog en een jaar later zelf tot 14 meter. In juli
1988 eist de algemene Spaanse verkeerswet dat alle reclame-uitingen zichtbaar vanaf rijkswegen worden
verwijderd. Als compromis stelde Osborne voor om de naam te verwijderen, maar de stieren te laten staan.
Dit was in orde voor een deel van de stieren. Dus bleven verspreid over Spanje een aantal van de stieren
staan. Maar in 1994 eist het Spaanse wegenbesluit dat toch alle stieren van Osborne moeten worden verwij
derd.
Veel gemeenten, dorpen, culturele organisaties, kunstenaars, politici en journalisten spraken zich uit vo'o'r
het handhaven van de borden. De Junta de Andaluci'a vroeg om een inventarisatie als "cultureel erfgoed"
en de Comunidad Foral de Navarra beroept zich op gewoonterecht om de stieren op hun gebied te behou
den. In 1997 spreekt de Spaanse Hoge Raad zich uit vo'o'r het handhaven van de borden op grond van
"esthetisch of cultureel belang" wat men aan de borden heeft toegekend. Sindsdien staat de zwarte stier als
symbool voor Spanje en is op heel wat auto, caravans en camper als sticker te vinden.
Aantal stieren per provincie:
Tegenwoordig staan er nog ongeveer negentig stieren onregelmatig verdeeld over Spanje. Er is een hoge
concentratie in de Marco de Jerez, het sherrygebied rond Jerez de la Frontera, in de provincies Ca'diz en
Sevilla. De rest is willekeurig over Spanje verspreid. Op het plaatje is de verspreiding per provincie aangege
ven:
Jacob Dijkhuizen
Bron: Wikipedia
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Jaarverslagen 2020
AC
Het jaar begon nog goed met 11 equipes rond de jaarwisseling op camping Beek en Hei in Otterlo. Daarna
op 18 januari een zeer geslaagde en druk bezochte nieuwjaarsreceptie. Het concept van om 11 beginnen
en afsluiten met mogelijke deelname aan een buffet om 13 uur was een succes.
Daarna begon de ellende. Na alle voorbereidingen voor het houden van de ledenvergadering en het jubi
leumfeest en de daaraan voorafgaande rally zijn al deze activiteiten uiteindelijk geheel komen te vervallen
vanwege de beperkingen door corona.
De reis naar Tsjechië is eveneens niet doorgegaan.
Uiteindelijk is de Herfstrally in de vorm van een tref nog wel doorgegaan en deze was zeer goed bezocht. We
hebben heel mooi weer gehad en gelukkig was het in die periode mogelijk om gebruik te maken van het
mooie zwembad en ook het bezoek aan een restaurant en museum was na reservering in die periode mo
gelijk.
En tot slot is de eindejaarstref op camping De Paalberg in Ermelo na steeds meer afzeggingen niet doorge
gaan.
Als activiteiten commissie zijn wij ook niet bij elkaar geweest om te vergaderen maar wij hebben wel intensief
contact gehad via internet en telefoon. Voor het komende jaar was het moeilijk om plannen te maken en
hebben we zoveel mogelijk de activiteiten die voor 2020 gepland waren doorgeschoven naar 2021. Alleen
het jubileumfeest is geheel komen te vervallen en er zal pas weer in 2025 een jubileumfeest worden georga
niseerd.
Jannie, Lilian en Jan

PR
Ook in 2020 is het weer gelukt om adverteerders te werven die in ons clubblad hun bedrijf en/of organisatie
onder de aandacht willen brengen. De inkomsten die dat met zich meebrengt leverden een welkome bijdra
ge aan de clubkas op.
Ik wil de adverteerders bedanken voor hun bijdrage.
Als bestuur zijn wij nog op zoek naar een lid die deze functie van mij over wil gaan nemen. Diegene die be
langstelling heeft voor deze functie kan bij mij nadere informatie inwinnen.
Didi Lindhout, PR ad interim.

RC
In 2020 zijn er weer 4 Soliferbladen verschenen.
Marianne van Keulen leverde ieder kwartaal een prima en lezenswaardig blad af.
Jacob Dijkhuizen en Onno de Gans verzorgen de taalkundige/redactionele aanpassingen.
Onno de Gans houdt de website up to date.
Ik wil alle betrokken leden van de redactiecommissie bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Het Soliferblad is een goed en mooi visitekaartje voor de club.
Didi Lindhout
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Secretaris
Het bestuur heeft in het verslagjaar twee keer per Zoom-sessie vergaderd en veelvuldig per email gecorres
pondeerd of telefonisch overlegd. Dat heeft goed gewerkt.
In de loop van het jaar is het aantal leden als gevolg van opzeggingen, toetredingen en royementen per
saldo gedaald tot 69. Het aantal partnerleden staat nu op 5.
In verband met de omstandigheid dat er geen nieuwe Solifer caravans meer worden gebouwd ontstond de
vraag naar het toekomstperspectief van de club. Om de gedachtenvorming daarover op te starten is door
Wim Rijkaart van Cappellen een aanzet tot discussie opgesteld waar diverse leden op hebben gereageerd.
Alle inbreng op dit punt is de leden toegezonden met een voorstel voor de verdere procedure die van start
zou gaan op de Algemene Ledenvergadering 2020. Omdat die vergadering geen doorgang heeft gevonden
en de ALV van 2021 ook niet zal plaats vinden wordt de discussie over dit thema verschoven naar 2022.
Met betrekking tot de website van de Soliferclub kan worden vastgesteld dat die inmiddels operationeel is.
Nog niet alle leden hebben hun inlog gegevens geactualiseerd, maar niettemin zal steeds meer gebruik
gemaakt gaan worden van onze digitale hulpmiddelen. Als vervanging van de stemmingen in de afgelaste
ALV heeft via de website een digitale ledenraadpleging plaats gevonden, die na de nodige aanmoedigingen,
een acceptabele score heeft opgeleverd.
Nog wel een punt van zorg is het beheer van de website. Er is nu 1 webmaster en het zou wel heel goed zijn
als daar een tweede/plaatsvervanger bij zou komen. Het hoeft niet veel tijd te kosten, kan de leden veel
genoegen schenken en voor inwerking kan worden gezorgd. Heeft iemand interesse: laat het weten!
Onno de Gans

TC
Beste Soliferclub leden.
De coronapandemie heeft vrijwel alle activiteiten van de Soliferclub doen opdrogen. Het lijkt erop dat niets
meer hetzelfde is, zelfs jaarvergaderingen worden niet meer live gehouden maar via de mail en wellicht nog
enkelen per post.
Het is, tegen de hiervoor in de opening van het jaarverslag aangegeven situatie, begrijpelijk dat het een heel
kort verslag is geworden
De beperkingen die de coronapandemie alle Nederlanders oplegt zorgen er ook voor dat er vrijwel geen
Soliferclub lid op pad is of gaat.
1e Vragen van technische aard zijn er vanwege de beperkingen niet of nauwelijks. Wat met name tijdens
de herfstrally in Drenthe in september enkele malen plaatsvond was stroomuitval t.g.v. overbelasting (te veel
stroom afname door Soliferisten per aansluiting op het stroomnet van de camping) of onachtzaamheid,
onwetendheid, ondeskundigheid, of domme pech die de uitval veroorzaakte. Het was in ieder geval zo dat
diverse personen in het donker op zoek gingen om de overlast die de uitval veroorzaakte op te lossen. In
twee gevallen had één van de hiervoor genoemde mogelijke oorzaken, gevolgen tot in de basissystemen
van de camping.
We vragen alle deelnemers aan rally’s, in de toekomst te controleren of de hoeveelheid stroom die de
standplaats afneemt (max vermogen) onder het toegestane wattage blijft.
2e Als TC bereikte ons enkele vragen via de mail, komende van mogelijk aspirant Soliferisten. In de periode
van 1 januari tot heden zijn er 2 vragen binnen gekomen van mensen die wellicht een gebruikte Solifer willen
kopen. Die vragen gaan dan om advies over of de Solifer die ze op het oog hebben nog de aankoop waard
is, zoals “ik zie vocht plekken, wat betekent dat?”. De TC geeft om te beginnen geen info aan niet leden en
gaat niet in op vragen die te maken hebben met uiterlijke problemen die men constateer en wellicht op (te
grote) schade wijzen.
3e Leden kunnen bij de TC terecht, voor een herstel-, reparatie- of aankoopadvies, dan wel een richting hoe
een oplossing gevonden kan worden, afhankelijk van het probleem. Voor herstel verwijzen we, voor zover
het niet door de vraagsteller zelf opgelost kan worden, door naar de bekende dealers.
Namens de TC
Piet Goudriaan
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Algemene Leden Vergadering 2021
Het bestuur van de Soliferclub Nederland nodigt de leden uit zich te beraden over de volgende punten. Ter
compensatie van de niet te houden Algemene Leden Vergadering zal daarover een digitale ledenraadple
ging plaats vinden. In deze agenda is een aantal punten voorzien van de toevoeging ‘p.m.’. Deze punten
worden pro memorie vermeld en zullen geen onderdeel uitmaken van de ledenraadpleging.
Agenda
1.Opening door de voorzitter (p.m.)
2.Vaststellen van de agenda (p.m.)
3.Ingekomen stukken (p.m.)
4.Vaststellen van de notulen van de vorige ALV (p.m.)
Omdat de vergadering niet heeft plaats gevonden zijn er geen notulen. Wel is er een rapportage met be
trekking tot de resultaten van de ledenraadpleging. Zie daarvoor het vorige clubblad of de website.
5.Jaarverslagen
a. Secretaris en ledenadministratie
b. Redactiecommissie
c. Activiteitencommissie
d. Technische commissie
e. Advertenties en PR
6.Financiën
a. Financieel verslag 2020
b. Begroting 2021 en 2022
c. Vaststelling contributie 2022
d. Meerjarenperspectief
e. Verslag van de kascommissie 2020
f. Benoeming kascommissie 2021
De financiële stukken zullen tijdig voor de ledenraadpleging aan de leden worden toegezonden
7.Samenstelling bestuur (p.m.)
a. Voorzitter: Didi Lindhout, benoemd tot 2022, niet aftredend
b. Secretaris: Onno de Gans, benoemd tot 2023, niet aftredend
c. Penningmeester: Wim Rijkaart van Cappellen, benoemd tot 2023, niet aftredend
d. Activiteitencommissie: Jannie van der Torre-Hoek, benoemd tot 2023, niet aftredend
e. Technische commissie: Piet Goudriaan, benoemd tot 2022, niet aftredend
8.Samenstelling commissies (p.m.)
a. Activiteitencommissie
i Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter, benoemd tot 2023, niet aftredend
ii Jan Molenaar, benoemd tot 2022, niet aftredend
iii Lilian van der Hout, benoemd tot 2022, niet aftredend
b. Technische commissie
Piet Goudriaan, voorzitter, benoemd tot 2022, niet aftredend
Reinier Bijkerk, benoemd tot 2023, niet aftredend
Jan de Groot, benoemd tot 2023, niet aftredend
c. Redactiecommissie
Didi Lindhout, voorzitter, benoemd tot 2022, niet aftredend
Marianne van Keulen, eindredactie, benoemd tot 2023, niet aftredend
Onno de Gans, benoemd tot 2022, niet aftredend
Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2022, niet aftredend
d. Website
i Onno de Gans, benoemd tot 2022, niet aftredend
ii Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2022, niet aftredend
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e. Archief
Jan Molenaar, benoemd tot 2022, niet aftredend
f. PR
Didi Lindhout, interim, niet aftredend
Rallykalender (p.m.)
Zie elders in het clubblad.
10.AED
Sinds 2009 is de SCN in het bezit van een AED. Dit apparaat is inmiddels verouderd en zou ingeruild moeten
worden voor een nieuw exemplaar, kosten waarschijnlijk ten minste € 2000. Om het bezit zinvol te laten zijn
is het noodzakelijk een gekwalificeerde beheerder te hebben. De huidige beheerder is daarvoor niet meer
beschikbaar. Bovendien is er tegenwoordig op alle campings waar wij verblijven wel een AED met ter zake
deskundige gebruiker beschikbaar. Het zou dus hooguit zinvol kunnen zijn zo’n apparaat mee te nemen op
een reis, maar dan moet er ook iemand bij zijn die het kan gebruiken en het moet te allen tijde toegankelijk
zijn. Op grond van deze overwegingen stelt het bestuur voor de oude AED af te danken en geen nieuwe aan
te schaffen
11.Rondvraag
12.Sluiting en vaststelling volgende vergadering (p.m.)
Let op: De stukken bij agendapunt 6 zullen, om papier en porti te besparen, niet per post maar per e-mail
aan de leden worden verzonden.
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AC Nieuwsbulletin
Het is nog steeds een rare tijd en het is lastig om te bepalen welke dingen nu wel of niet georganiseerd
kunnen worden. Het is te hopen dat de meesten van ons voordat de zomer begint een vaccinatie hebben
gehad en dat er weer musea en winkels open zijn al is het maar beperkt met tijdsloten of op afspraak.
Het organiseren van een reis naar Tsjechië geeft nog teveel onzekerheden en de mogelijkheid dat wij, na
alles opnieuw georganiseerd te hebben, het weer af moeten zeggen. Daarom is besloten deze nog een keer
uit te stellen nu naar het voorjaar van 2022.
Om toch een aantal keren de mogelijkheid te hebben iets gezamenlijks te doen hebben wij besloten de
ledenvergadering-rally in Voorthuizen toch als tref door te laten gaan en na de oproep via de nieuwsbrief
zijn er als ik dit schrijf al 12 aanmeldingen binnen.
Verder zijn wij dan bezig met het organiseren van de reis door Nederland in juni waarover hier ook wordt
geschreven.
En dan willen wij nog graag iets in het najaar, september of begin oktober, organiseren en daarvoor zou het
fijn zijn als er iemand van de leden wil helpen om voor 1 of 2 weken in die periode iets te organiseren.
Wat we rond de jaarwisseling gaan doen weten wij ook nog niet en suggesties zijn uiteraard welkom.

Rallykalender.
En helaas nog steeds alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het coronavirus.
Ledenvergaderingsrally 2021 wordt een tref zonder ledenvergadering.
Deze wordt gehouden van 17 tot en met 24 april op vakantiepark Ackersate te Voorthuizen.
Via de nieuwsbrief is dit al eerder gemeld en is de inschrijving officieel gesloten. Wilt u toch nog aansluiten
dan graag zelf even contact opnemen met de camping. Tel. 0342-471274.
Rondreis door Nederland
In de maand juni, in de periode van 5 tot en met 26 juni, organiseren wij een rondreis van 3 weken door
Nederland. Wij zijn op zoek gegaan naar een camping in Zeeland om daar de eerste week door te brengen
en dan de tweede week in de buurt van het nationaal Park Veluwezoom en besluiten de reis in Friesland.
Inmiddels zijn er twee campings vastgelegd en zijn wij in onderhandeling met een camping in Zeeuws-Vlaan
deren. Voor nadere informatie zie elders in dit clubblad.
Reis naar Tsjechië 2021 wordt doorgeschoven naar voorjaar 2022.
Wij hebben in overleg met het bestuur besloten dat we maart niet afwachten en nu al beslissen dat we de
reis pas in het jaar 2022 willen organiseren. In de plaats daarvan willen wij in het najaar, september of begin
oktober 2021, een rally of tref houden.
Najaarstref in de maand september of oktober.
Wie van de leden wil in deze periode een rally of tref organiseren. Graag een berichtje naar de AC. Uiteraard
wordt u bijgestaan door een lid van de AC.
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Rondreis door Nederland van 5 tot en met 26 juni 2021.
De afgelopen week zij wij (leden van de AC) druk bezig geweest om campings te zoeken voor deze rondreis.
Het resultaat is dat we 3 opties hebben en als dat allemaal lukt gaat de reis er als volgt uitzien:
- We starten de reis in Zeeuws-Vlaanderen en hebben een reservering gemaakt op camping de Vogel in
Hengstdijk. Wij verblijven daar van 5 tot en met 12 juni. Deze camping hanteert het ACSI tarief van € 18 voor
een equipe van twee personen en heeft u een hond dan komt daar € 3 bij. De toeristenbelasting bedraagt
€ 1 p.p.p.n.
- Op 12 juni vertrekken wij dan naar de Veluwezoom en verblijven daar tot 19 juni. Hier hebben wij een re
servering kunnen doen bij camping Boszicht te Laag-Soeren. De is prijs is € 19 per equipe inclusief toeristen
belasting.
- En dan gaan we op 19 juni voor de laatste week naar Friesland en hebben daar een afspraak kunnen
maken met camping Sudersé te Workum. Deze camping is aangesloten bij ACSI en hier betalen wij € 18 per
equipe, toeristenbelasting € 1,25 p.p., inclusief honden.
Omdat de campings zo snel mogelijk, maar uiterlijk 19 april willen weten hoeveel equipes er komen, vragen
wij jullie om je zo spoedig mogelijk via het inschrijfformulier op de website aan te melden.
Uiteraard is het mogelijk om een deel van de reis te doen, maar dat wel graag per week.
Het lijkt ons een leuke afwisselende reis met drie heel verschillende bestemmingen. Wij hopen dat er in juni
weer iets meer mogelijk is dan nu het geval is, maar als het weer een beetje meewerkt is er altijd de moge
lijkheid om te wandelen, te fietsen en steden te bekijken.
Het is te kort dag om allerlei toeristische informatie te verzamelen over de diverse gebieden maar als jullie op
de site van de campings kijken staan daar leuke suggesties op voor wat er in de omgeving te zien en te
doen is.
Lilian, Jan en Jannie
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Vorig jaar september zijn wij vanuit Klijndijk naar Friesland gegaan en hebben o.a. Hindeloopen bezocht,
een zeer pittoresk plaatsje vlak bij Workum, waar de laatste week van de rondreis door Nederland wordt
doorgebracht. Hierbij wat impressies van Hindeloopen.
Marianne van Keulen
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Heerlijke recepten van Marjan Rijkaart van Cappellen
Zalmtaart
Benodigdheden 4 personen:
* taartvorm 24 cm.
*oven op 175 graden hete lucht.
*400 gram gerookte zalmsnippers
*3 eieren
*klein bakje crème fraiche
*1/2 dl slagroom
*eventueel wat fijngeknipte dille
Alles in een bak doen en doorkloppen.
Daarna de vorm geheel bekleden met bladerdeeg.
Dat kan zijn de eigengemaakte, (goed dun uitrollen)
of 4 plakjes uit de diepvries, Koopmans of "eigen
supermarktmerk" voor hartige taarten.
De vulling op het bladerdeeg in de vorm spreiden en
in de oven, ongeveer 25 min. op 175 graden hete
lucht.
De taart komt wat omhoog en ploft in als die uit de
oven komt.

Bladerdeeg
Bladerdeeg maken
Benodigdheden:
* 250 gram bloem
* 1 1/2 dl water
* beetje zout
* 50 gram roomboter op kamertemperatuur.
* apart nog een plak roomboter van 200 gr. op ka
mertemperatuur.
Belangrijk bij dit recept zijn de juiste temperaturen!
Het deeg van bloem, water, 50 gr roomboter en wat
zout kneden tot het een bal is geworden. Doe de bal
in de folie en leg deze een half uur in de koelkast.
Haal de bal na een half uur uit de koelkast en maak
er een plak van, ruim 2x zo groot als de vorm van de
200 gr roomboter, plaats de roomboter op het deeg,
vouw het deeg om de roomboter heen en rol het
geheel uit, vouw het weer op en rol het nog een keer
uit, vouw het geheel weer tot een pakketje. Het uitrol
en vouw proces kun je evt. nog een paar keer doen,
maar het minimale is altijd twee keer. Leg het pakket
je in de koelkast voor ongeveer 30 min. Daarna te
gebruiken als bladerdeeg in die vorm waar je het voor
nodig hebt.
Wat evt. over blijft kun je altijd invriezen bij wijze van
voorraadje.

Sneltaartje
Sneltaartje: voor bij de koffie of thee, kan ook als
toetje.
Benodigdheden:
* banaan/fruit of jam
* slagroom
* 3 eieren
* 2 dl bloem
* 1 1/2 dl suiker
* Wat losse (strooi-)suiker
Bakpapier voor op de ovenplaat en nog een los stuk
bakpapier even groot.
0ven op 225 graden
Eieren, bloem en suiker in schaal doen en doorklop
pen tot alles goed gemengd is.
Bakpapier op de bakplaat leggen en het mengsel
vanuit het midden dun(halve centimeter) uit laten
lekken op het bakpapier, (zal misschien niet het ge
hele papier bedekken). Het geheel midden in de oven
plaatsen. Ongeveer 5 min. lichtbruin bakken.
Eruit halen, evt. bubbels doorprikken, en heel licht
suiker erover strooien, dan rolt het later gemakkelijker
op.
Het losse bakpapier op je werkplek leggen, de koek
omgedraaid op het losse bakpapier en het bakpapier
dat in de oven was er af trekken.Jam of zacht fruit
(banaan) vanuit het midden erover smeren. De koek
voorzichtig oprollen en inpakken in folie.
Af laten koelen
In plakken snijden, slagroom er op en evt. nog wat frui
Zo gedaan, en smaakt goed..
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Herfsttref op camping de Fruithof te Klijndijk
Na lange tijd weer een terugzien van de andere Soli
feristen. Er is weer een activiteit bedacht en uitge
werkt. Wat fijn!
Waar ligt Klijndijk, is onze eerste reactie. De kaart van
Nederland erbij gehaald. Oh... dicht bij Emmen, de
oude dierentuin en niet ver van Duitsland. Een mooi
gebied met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Veel
bossen met verschillende soorten bomen, heidevel
den, boerderijen met grote stukken weiland er om
heen. Dat hebben Henk en Dian goed geregeld. Een
tas met nog uitgebreide informatie gekregen. De
kampeerplaatsen waren mooi en ruim en het sanitair
was schoon en om de hoek. Waterliefhebbers konden
ook hun ding doen. Er was een mooi groot zwembad
met een grote glijbaan, die hoog buiten begon en
binnen eindigde.
Emmen is een stad waar je goed kan winkelen,
wandelen en daarna uitgebreid lunchen of dineren.
Weer een stukje Nederland om een beetje beter te
leren kennen. We hebben `s avonds heerlijke wande
lingen gemaakt in de omgeving onder leiding van
Jan en Annie. Wel op tijd vertrekken, zodat we voor
het donker weer terug zijn. Via de achteruitgang
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konden we zo het bos inlopen. Jan leidde ons naar
een schuilplek uit de 2e wereldoorlog. Het is moeilijk
voor te stellen hoe een groep mensen zich in die
kleine ruimte gevoeld heeft. Angst, kou, honger, een
kippenvel moment. De plek is gerestaureerd en er
staan informatieborden bij.
Een andere wandeling ging langs een boom waar
een hoofdletter A uitgekerfd was. Het bleek een on
derdeel van een vluchtroute te zijn. Er moet nog een
ondergrondse ruimte in het bos zijn maar die hebben
we niet gevonden. Jan bedankt voor je inspirerende
momenten.
De gesprekken tijdens de wandelingen waren verhel
derend, in die zin, dat je de ander een beetje beter
leert kennen. Nare gebeurtenissen, maar ook lach
wekkende kwamen aan de orde.
Tijdens de fietstochten zie je hoeveel ruimte er nog is
in deze provincie. Mooie fietspaden die niet te vaak
gekruist worden door een autoweg. Veel hunebed
den gezien, het leek wel alsof er met stenen gestrooid
was.
In gesprekken met andere Soliferisten hebben we van
alles over het wel en wee van de Solifer doorgenomen,
met of zonder een glas in de hand.

Onze oude caravan, heel blij mee geweest, liet zien
dat hij wel heel oud begon te worden. Deurklemmen
die het niet meer doen, zodat alle spullen onder de
zitbanken bewaard moeten worden. We hebben dat
1 keer niet gedaan. Het bed was uitgeklapt en de
glazen stonden in de kast, en jawel de glassplinters
moesten uit het beddengoed worden gevist. Het
opruim-ritueel was niet meer leuk. Als er iets vergeten
was moest alles weer overhoop gehaald worden. De
caravan heeft ons 20 jaar veel plezier gegeven maar
iedere keer het bed opruimen zodat je visite kan
ontvangen en daarna weer opmaken is bewerkelijk
en het is genoeg geweest. Tijdens een koffierondje
kwam ter sprake dat de vorige caravan van Matty en
Marianne te koop stond bij een firma in Emmen. Dat
is onze kans om te veranderen. De voors en tegens
met Matty en Marianne besproken en ook andere
Soliferisten overtuigden ons dat het een goed plan
was deze caravan te kopen.
Een vast bed, veel kastruimte, grotere koelkast, 3 pits
gasfornuis, beter toilet en ga zo maar door. Ik word
enthousiast maar Peter is dan de nuchtere en be
dachtzame die met tegenargumenten komt. Ria en
Trijntje lieten hun caravan zien waardoor ik kon zien
hoe het er uitziet en gaven ook tips over het inrichten
van de kasten. Ik word blijer maar Peter blijft zijn ge
zonde verstand gebruiken. Veel gesprekken met el
kaar gehad en natuurlijk het kostenplaatje bekeken.
Wel, we zijn eerst naar Emmen gegaan en daarna
naar Friesland om nog een andere Solifer te bekijken.

Die in Emmen, die was het voor mij. De andere was
ouder en versleten, dus nog een keer naar Emmen
en de knoop doorgehakt. Thuis het een en ander
geregeld en de volgende dag naar Emmen om de
koop te regelen. Hoera!!
We hebben alle spullen uit de oude caravan gehaald
en in vuilniszakken in een hoekje op de staanplaats
gezet. Wat een hoeveelheid aan spullen kan een
mens hebben in zo’n klein huisje. Daarna de caravan
schoongemaakt en na een ere afscheidsrondje op
naar Emmen om de nieuwe te halen. Eén deur wordt
gesloten en een andere geopend, voor een lange
tijd hopen wij.
Bij terugkomst op de camping kwamen ze ons al te
gemoet, dat was een mooie ervaring. Er werden foto’s
gemaakt en met snelle hulp van anderen, de een
hielp met de mover, de ander met het uitzetten van
de poten en in korte tijd stond hij zoals het moest. Dan
weer alles inrichten en even puzzelen waar wat moet.
Bij problemen komt Piet ons te hulp. Het comfort is niet
normaal, zo goed en fijn.
Aan het eind van de tref verlieten wij als laatsten het
terrein. De nieuwe caravan voelt zwaarder aan tijdens
de rit naar huis maar veel stabieler volgens Peter.
Nog een grote pluim voor Henk en Dian voor de or
ganisatie van deze tref.
Peter en Norma Plijnaar
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Koelkast op gas
Nu het weer buiten winters is, even een aandachtspunt voor een probleem wat zich wellicht voor zal doen
in de tijd van het jaar dat het fors warmer zal zijn. Het gaat over gebruik van de koelkast in de caravan.
Zoals we allen weten (gaan wij van uit) is het mogelijk om de koelkast in de caravan op 3 verschillende
manieren te gebruiken.
1. Op 220-240 volt zoals de stroompaal die levert en is dus alleen bruikbaar als er 220-240 volt aanwezig is op
de standplaats.
2. Op 12 volt via de caravan middels de accu die gevoed wordt door de ingebouwde omvormer.
3. Via gas wat de meeste caravanners bij zich hebben t.b.v. verwarmen en koken.
Om de koelkast te koelen ook tijdens het aangekoppeld rijden zijn de 2e en de 3e van de hiervoor genoem
de mogelijkheden bruikbaar.
De 2e optie, dus 12 volt via de trekauto gaat wel maar is tijdens warme, hitte dagen niet echt een goede
optie. 12 volt kan de benodigde hoeveelheid energie niet leveren, althans de koeling is onvoldoende gedu
rende langere tijd.
De 3e optie, gas, heeft die problemen niet dan wel in mindere mate. Echter er dient dan wel aan de volgen
de regels te worden voldaan.
Artikel overgenomen uit een publicatie van NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)
Om tijdens het rijden van een verwarmingssysteem op gas gebruik te mogen maken dient het systeem aan
de veiligheidsvoorschriften te voldoen die in Europese richtlijnen staan. Zo schrijft de richtlijn voor dat de
gastoevoer automatisch moet afsluiten wanneer de gasleiding lekt. De Europese richtlijn eist passende
maatregelen om te voorkomen dat er in een situatie van een ongeval ongecontroleerd gas kan ontsnappen.
Wellicht ten overvloede, een systeem zoals in de laatste alinea is weergegeven, kunt u het beste laten
plaatsen door een dealer van Solifer om zeker te zijn van de juiste werking.
TC Soliferclub Nederland
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1980: Oprichtingsvergadering Soliferclub te Ede

Foto's: Joop en Maartje Kruys

17

Van de ledenadministratie
LEDEN
Opzeggingen
Anneke en Gerrit van Essen, Oldenzaal
E. van Klinken, Tiel
M. vd. Linden, Panningen
J. Reit, Hoogeveen
Gerrit Schuurman, Arnhem
N. Steenbeek, Soest
Hiermee komt het ledenbestand op 68 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-mailadres, 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

18

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

