42-2

juni 2021
EEN UITGAVE VAN SOLIFER CLUB NEDERLAND

2

Inhoud

Solifers in the mist.....
De foto op de voorkant van het clubblad is genomen
in Voorthuizen tijdens de tref daar.
Een sfeervol plaatje, in de vroege morgen genomen,
voorbode van een prachtige dag.
Elders in het clubblad een verslag van Annie Kranen
donk over deze gezellige, je-had-er-bij-moeten-zijn-
tref. Met dank voor de foto's daarbij van Henk Griffioen
en Piet Goudriaan!
Het clubblad verschijnt deze keer wat vroeger dan
anders i.v.m. de rondreis door Nederland die 5 juni
van start gaat.
Marianne van Keulen
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Woord van de voorzitter
Het is vrijdag 7 mei. Het is nog steeds koud en winderig aan de kust. Het wil nog niet echt met het weer.
Wij hebben in april kunnen genieten van een heerlijke week in Voorthuizen. Het was heel erg fijn en gezellig
om elkaar na meer dan een jaar weer te ontmoeten. Het was goed om te ervaren dat ondanks corona en
alles wat daarmee samenhangt er veel belangstelling bestaat voor een activiteit van onze club. Veel aan
wezigen hadden inmiddels hun eerste injectie gehad en anderen zouden die op korte termijn gaan krijgen.
Hopelijk ook een reden om op termijn wellicht weer wat meer te kunnen.
Het was wel jammer dat de ledenvergadering opnieuw geen doorgang kon vinden. We hadden met de
leden willen praten over de toekomst van de club en hoe wij die als bestuur wellicht vorm willen gaan geven.
Dit punt moet opnieuw een jaar uitgesteld worden, maar dat is nu eenmaal niet anders.
Als het goed is, is de ledenraadpleging ten aanzien van de stukken welke behandeld zouden worden in de
ledenvergadering inmiddels achter de rug.
Ik hoop dat vele leden hieraan deelgenomen hebben.
Ik werd een paar weken geleden gebeld door Antoinette Meier. Zij en Ad hebben helaas moeten beslissen
hun caravan te verkopen en te stoppen met kamperen. Toch altijd weer een lastig moment. Zij hebben aan
heel veel activiteiten van de club deelgenomen. Ik wens beiden het allerbeste toe voor de toekomst.
Zo zijn er uiteraard meer leden die om welke reden dan ook moeten stoppen maar ik dacht dat het toch
goed was hen even apart te noemen.
Ik begreep van de activiteitencommissie dat er aardig wat belangstelling is voor de reis door Nederland in
juni. De reis is al gestart als dit blad verschijnt. Het is een goed initiatief van de commissie, zeker nu het nog
erg onzeker is of we nog naar het buitenland kunnen en wanneer.
Ik wens jullie allemaal een goede zomer toe met hopelijk, zoals voorspeld wordt, veel mooi weer.
Blijf gezond!!
Didi Lindhout

********************************************
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To Cobb or not to Cobb
In de Soliferclub heeft zich al enige tijd een sub-club
je gevormd (oei, oei, mag dat wel?).
Het staat bekend onder de naam Cobbelaars, maar
wie zijn dat dan?
Cobbelaars beoefenen de edele kunst van het bar
becueën op een unieke barbecue, n.l. de Cobb!
Geschiedenis van de Cobb:
De Cobb komt rechtstreeks uit Afrika, meer specifiek
Zuid-Afrika.
Hij is ontworpen om te kunnen koken zonder elektrici
teit, waardoor het mogelijk werd om je kooktoestel
overal mee naartoe te nemen.
Het oorspronkelijke Cobb model had een zwaar ke
ramisch onderstel. Je kon er prima mee koken, maar
het was onhandig.
Wat de Cobb onderscheidend maakte, was het ge
bruik van gedroogde maiskolven als brandstof. Daar
is de naam Cobb (Engels voor maiskolf is cob) van
afgeleid.
Door de jaren heen is het product verder geperfecti
oneerd en lichter gemaakt, maar wel met het oor
spronkelijke doel in gedachten.
De Cobb is kwalitatief hoogwaardig, veilig, zuinig,
natuurvriendelijk, draagbaar en veelzijdig.
Bron: Koken op jouw Cobb
Wie nu nieuwsgierig is geworden naar deze bijzonde
re barbecue, adviseer ik om eens langs te gaan
bij een Cobbelaar tijdens een tref of rally. Zij zijn allen
even enthousiast en leggen graag de werking uit,
misschien word je dan ook wel lid van deze exclusie
ve club, voor zover ik weet is er geen ballotage!
Een waarschuwing is wel op zijn plaats: met de Cobb
blijf je leren en ontdek je steeds weer nieuwe moge
lijkheden, afhankelijk ook van de accessoires die je
erbij aanschaft.
Marianne van Keulen
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Paella.......in allerlei variaties
Een van de bekendste gerechten uit de Spaanse
keuken is de paella, het rijstgerecht dat geser
veerd wordt in de karakteristieke platte pan. Het
is een gerecht dat oorspronkelijk uit de streek
Valencia kwam maar dat tegenwoordig in heel
Spanje op de menukaart staat. Maar waar de
originele paella groenten, peulvruchten en soms
kip of konijn bevat, is er tegenwoordig een grote
variatie verkrijgbaar, sommige met verrassende
combinaties.
De stad Valencia werd in vroeger eeuwen om
ringd door uitgestrekte rijstvelden. Het was koning
Jaime I, die Valencia in de dertiende eeuw op de
Moren heroverde, die het bevel gaf om de rijst
velden in te perken tot alleen het gebied dat nu
bekend staat als La Albufera. De koning wilde op
die manier de kans op een malaria-epidemie in
de stad verkleinen.
Maar de rijstvelden in La Albufera zijn nog altijd heel uitgebreid en het gebied wordt nog altijd beschouwd
als een van de belangrijkste rijstgebieden van Europa. Het is dan ook geen toeval dat de nu zo bekende
paella daar haar oorsprong vond. De arbeiders op de rijstvelden en de omliggende landbouwvelden kwamen
midden op de dag samen om volgens goed Spaans gebruik warm te eten. Het lag voor de hand dat rijst het
hoofdingrediënt van hun maaltijd vormde. Ze zetten een pan op het vuur, voegden bouillon en rijst toe en
verder alles wat ze zo voor het grijpen hadden. Meestal waren dit alleen groenten, peulvruchten, slakken en
soms een gevangen paling of mossel, maar op feestdagen kwam daar ook wat konijnenvlees of kip bij. Als
de paella klaar was, werd ze midden op tafel gezet en iedereen at met een houten lepel direct uit de pan.
Later, toen de mensen de beschikking kregen over meer ingrediënten, kwamen er ook meer variaties in de
paella.
Op dit moment zijn vooral de paella de mariscos, waarin schelpdieren verwerkt zijn, en de paella mixta, met
zowel schelpdieren als vlees, de meest geserveerde soorten. Maar menig Spaanse huisvrouw heeft haar
eigen recept van een goede paella en nog steeds komt bij menig familiemaal de kenmerkende platte pan
op tafel. Paella is namelijk een ideaal gerecht om voor een grote groep mensen te maken en er is voor de
meeste Spanjaarden niets feestelijker dan zich te groeperen rondom die grote pan met rijst. In pré-coronatijd
was het gebruikelijk dat er bij elk dorpsfeest wel een grote paella werd klaargemaakt. Alle aanwezigen kregen
een bordje opgeschept uit een pan met een diameter van vele meters. Maar de paella is de laatste tiental
len jaren ook omarmd door topkoks en er zijn in de regio Valencia vele chique restaurants te vinden waar
dit rijstgerecht op de menukaart staat. Dat deze koks allemaal hun eigen touch aan de paella geven, spreekt
vanzelf.
De naam paella komt van de platte, ronde pan waarin dit gerecht bereid wordt. Met het Latijnse woord
patella werd een lage schaal aangeduid waarop offergaven werden aangeboden. Dit werd later in het
Castiliaans verbasterd tot paila en in het Valenciaans tot paella. Met het woord paella wordt dus de pan
bedoeld waarin het gerecht gemaakt wordt en in principe heet elk gerecht dat in zon pan wordt bereid,
eigenlijk paella.
Sinds die eerste paellas die door de arbeiders in la Albufereta werd klaargemaakt, zijn er zoals gezegd tallo
ze variaties ontstaan. In het gemiddelde Spaanse restaurant aan de kust staat een vier- of vijftal verschillen
de paellas op de kaart.
Behalve de traditionele paella Valenciana of mixta en de genoemde paella de mariscos zijn dat bijvoorbeeld
de paella de verduras (groentenpaella), arroz a banda (rijst gekookt in sterke visbouillon) arroz negro
(zwarte rijst met de inkt van inktvissen) of paella de carne (vleespaella). Er zijn echter ook variaties die sei
zoensgebonden zijn of die alleen in bepaalde regio’s worden bereid. Zo is er de Paella de Invierno (winter
paella) die ook wel Paella negra (zwarte paella) wordt genoemd. Deze schotel wordt klaargemaakt met
wintergroenten: artisjokken, verse en gedroogde tuinbonen. Ze wordt bovendien klaargemaakt in een ijzeren
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paella pan.
De oxidatie in die pan, zorgt ervoor dat de groenten een zwarte tint krijgen en de paella heel donker wordt.
Een bijzonder smakelijke paella is deze, waarvan de belangrijkste ingrediënten verse boquero n (ansjovis),
espinacas (spinazie) en ajos frescos (langwerpige verse knoflook) waren. Een andere, heel geslaagde
combinatie is een paella de bacalao (kabeljauw) y coliflor (bloemkool). De bloemkool, die van zichzelf niet
zoveel smaak heeft, en ook de rijst absorberen de sterke smaak van de kabeljauw. Deze rijstschotel wordt
vaak in de bouillon geserveerd, dus als een zogeheten arroz caldoso, hoewel deze ook als droge paella
voorkomt.
Voor de vleesliefhebbers zijn er natuurlijk ook variëteiten. Meestal wordt kip of konijn gebruikt voor de paella
maar een originele combinatie is ook de paella de carillada y setas, een rijstschotel met varkensribbetjes en
paddenstoelen. Eigenlijk kun je met de meeste ingrediënten die in de koelkast bewaard worden wel een
variatie op een paella maken. Daarbij is het echter wel belangrijk dat u de juiste rijst gebruikt. Het succes van
de paella valt en staat bij de smaak die de rijst absorbeert. Zowel de Spaanse huisvrouw als het goede pa
ella-restaurant maakt uren van te voren de bouillon, waarin hetzij verse groenten, hetzij resten vis of vlees
worden meegekookt om een krachtige bouillon te verkrijgen. In deze bouillon kookt uiteindelijk de rijst gaar
en het is de bedoeling dat de rijst deze bouillon goed absorbeert. De rijstsoorten die daarvoor bij uitstek
geschikt zijn, zijn de arroz bomba en de arroz redondo. Dit zijn rijstsoorten met een ronde korrel en meestal
worden ze in de Comunidad Valencia zelf geproduceerd.
De eigenlijke bereiding van de paella is niet heel moeilijk maar vraagt wel om ervaring. Als de bouillon al een
poos staat te trekken, doet de kok een half uur voor het gerecht geserveerd moet worden een flinke scheut
olijfolie in de paella pan. Heel belangrijk is dat de pan op een vuurbron staat die de pan overal evenveel
verhit. Daarom worden voor grote pannen vaak speciale paella branders op gas gebruikt of maken mensen
in de campo de paella graag op gloeiende kooltjes van een houtvuur. Als de olie heet is, bakt men de in
grediënten (bijv. stukjes vlees, schelpdieren, groenten) op hoog vuur even kort aan en voegt daarna de
bouillon (circa 1,5 liter voor 4 personen) toe. Dit mengsel laat u tien minuten doorkoken en als laatste wordt
de rijst (100 gram per persoon) en eventueel wat saffraan toegevoegd. De saffraan geeft de rijst de gele
kleur. De kok draait het vuur langzaam iets lager en let dan goed op wanneer het vocht verdampt is en de
rijst net een klein beetje aan begint te bakken. Dit luistert heel nauw want de paella mag niet vochtig zijn
maar ook niet te zeer aangebrand. Op het juiste moment wordt de pan van het vuur afgehaald en vrijwel
meteen op tafel gezet.
Eet smakelijk!
J. Dijkhuizen
(bron: De Week van maart 2021)
.
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Tref Voorthuizen
De caravan staat sinds lange tijd weer voor de deur, het voelt vreemd, maar we hebben er zin in onze
clubleden te ontmoeten.
Vrijdag 16 April is de start van de tref.
Gestaag komen de caravans binnenrijden op een speciaal voor ons gereserveerd terrein van de Ardoer
camping Ackersate in Voorthuizen
Jannie van der Torre hangt het publicatiebord op, waar iedereen een toeristische tip, wandeling of fietstocht
op kan schrijven.
Zaterdag verkennen we de omgeving met een aantal wandelaars. (4,5km)
Zondag, de eerste fietstocht waar veel belangstelling voor is.
Als iedereen weer op honk is, de eerste Happy Hour met drankjes en zelfgemaakte hapjes,
Maandag een mooie wandeling van 5,5km, uitgezet door Hans Schoots.
Woensdag fietstocht naar Barneveld en als tip van mijn persoon, het prachtige land
goed Schaffelaar, gevestigd in een eindeloos park met lanen en veel ooievaarsnesten.
Ook is in het park een vestiging voor verstandelijk gehandicapten gehuisvest, met
restaurant en kinderboerderij,waar verschillende vormen van handarbeid mogelijk zijn.
Barneveld kippenstad, wij kopen twee kippen, een voor Hans en Gerrie
en een voor ons zelf.
Zoals beloofd geven zij en (Henk en Anne Griffioen), de nodige uitleg
over hoe dit op de Cobb moet worden bereid.
Toen het moment daar was om het resultaat te verorberen, schoven we
aan bij Hans en Gerrie, die de maaltijd completeerden met frites.
Een aantal dagen hebben Jan Kranendonk en Henk Griffioen de hardloopschoenen
aangetrokken en samen met hondje Boris een paar mooie trimlopen gedaan van ruim
6 km!
Vrijdag weer fietstocht in de mooie omgeving.
Daarna de laatste Happy Hour met al een beetje afscheidsgevoel.
Na een prachtige week met mooi weer, gingen zaterdag de meesten weer huiswaarts, met een goed gevoel
en genoten te hebben van onze geliefde Solifer op een coronaveilige manier.
Annie Kranendonk

********************************************
Te koop aangeboden
Triac satellietschotel met dubbele kop.
Denson ontvanger.
Tegen elk aannemelijk bod.
Ad en Antoinette Meier.
079-3311497.
Isabella Snowboy wintertent
Z.g.a.n.
Prijs nader overeen te komen.
Jan de Groot
06-21255141
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AC Nieuwsbulletin
Even een rondje bellen met de andere AC leden want wat gaan we doen? De rallykalender is na de rondreis,
waaraan we nu bezig zijn als u dit leest, akelig leeg en onze oproep om in september iets te organiseren
heeft wel suggesties opgeleverd maar geen aanbod om een rally of tref te organiseren.
Maar na een telefoontje met Annie Kranendonk over de mogelijkheden om een rally in de omgeving van
Bergen op Zoom te organiseren zijn Annie en Jan op zoek gegaan naar een camping bij hen in de buurt.
Daarna is Jannie een dag naar hen toe gegaan en hebben ze samen 4 campings bekeken die Annie en
Jan al bezocht hadden.
Het resultaat is dat we een mooie kleine camping hebben kunnen boeken bij Steenbergen voor twee weken
en wel van 11 tot en met 25 september.Het is de bedoeling een rally te organiseren en Annie en Jan hebben
daarvoor al diverse mogelijkheden aangedragen.Omdat we snel moeten melden met hoeveel equipes wij
komen is er al een nieuwbrief verzonden.
Nadere informatie wordt na inschrijving per email verstrekt.
Het volgende punt is het organiseren van de eindejaarstref en als het mogelijk is een nieuwjaarsreceptie. Het
is dan wederom de vraag waar we heen gaan. De keuze is camping de Paalberg in Ermelo of camping Beek
en Hei in Otterlo. Voordeel van de Paalberg is het zwembad, nadeel geen gemeenschappelijke ruimte.
Voordeel van Beek en Hei is wel een gemeenschappelijke ruimte en bibliotheek, nadeel geen zwembad.
Wandel- en fiets mogelijkheden zijn vanaf beide campings prima.
Graag vernemen wij de voorkeur van de leden die aan deze tref willen deelnemen. Een eventuele andere
suggestie is ook welkom, maar omdat wij hopen dat er begin januari weer een nieuwjaarsreceptie gehouden
kan worden, is het wel de bedoeling dat we de eindejaarstref ergens centraal in het land houden.
Als in de loop van dit jaar duidelijk wordt of we weer vrij binnen Europa kunnen gaan reizen dan is het nog
steeds de bedoeling om volgend voorjaar de reis naar Tsjechië te organiseren.
Ook voor het komende jaar vragen wij jullie medewerking voor het organiseren van rally’s en trefs.
Jan, Lilian en Jannie
Rallykalender
Rondreis door Nederland
Als dit clubblad uitkomt zijn wij van 5 tot en met 26 juni een rondreis van 3 weken door Nederland aan het
maken.
Najaarsrally van 11 september tot en met 25 september
We hebben samen met Jan en Annie Kranendonk een leuke camping gevonden bij hen in de buurt , n.l.
camping de Oudlandse Hoeve aan de Moerstraat 147, Steenbergen.
Het is een mooie kleine SVR camping
In de nieuwbrief heben jullie hier al meer over kunnen lezen.
Nog niet aangemeld? doe het snel!
Eindejaarstref
Waarschijnlijk vanaf 27 of 28 december en het is nog de vraag of we naar Ermelo of Otterlo gaan. Het is ook
nog mogelijk dat het een andere locatie wordt.
Nieuwjaarsreceptie
De datum moet nog door het bestuur worden vastgesteld maar als we het weer laten aansluiten bij de ein
dejaarstref dan zal het waarschijnlijk 8 of 15 januari worden en in ieder geval in de loop van de ochtend met
aansluitend de mogelijkheid om deel te nemen aan een lunchbuffet.
Ledenvergadering tref of rally 2022.
Ook hiervoor is nog geen datum en plaats bepaald.
Reis naar Tsjechië
Als het weer kan dan zullen wij eind van het jaar een peiling doen of er voldoende belangstelling is om deze
reis alsnog te organiseren.
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Najaarsrally van 11 tot en met 25 september
Zoals in de nieuwsbrief al vermeld komt er in september als het enigszins kan een rally. Mochten de corona
regels het nog steeds niet toestaan om gezamenlijk dingen binnen te organiseren dan gaan we ervan uit
dat er toch een aantal dingen mogelijk is die buiten georganiseerd kunnen worden. Nu ik dit schrijf is het
weer meer herfstachtig, maar als we net als vorig jaar mooi weer hebben, dan lukt het wel. En ook al is het
wat kouder, in Voorthuizen hebben wij toch heerlijk buiten in de zon gezeten en veel kunnen wandelen en
fietsen.
De Oudlandse Hoeve is een hele mooie kleine SVR camping waar het zelfs mogelijk is om jezelf te laten ver
wennen met een massage. Voor een afspraak bij de pedicure hoef je ook het terrein niet af en als er genoeg
belangstelling is kunnen we een workshop organiseren over bijvoorbeeld lichaamsverzorging.
Kijk eens op de website van de camping https://www.oudlandsehoeve.nl/
Nog niet opgegeven? Doe het snel want het aantal plaatsen dat wij gereserveerd hebben is nu 20 maar als
er op 18 juni 15 equipes zijn aangemeld dan kan het gebeuren dat daarna de overblijvende plaatsen niet
meer beschikbaar zijn.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website.
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Het archief en andere zaken
"Het archief is jaren geleden verhuisd naar de familie Goudriaan in Oudewater. Dit hield verband met het
feit dat wij er tijdelijk geen ruimte voor hadden. Nu wij ons weer genesteld hebben in Angerlo, hebben wij de
afgelopen zomer het archief weer verhuisd naar Gele Lis 14. Riet en Piet hebben goed voor het archief gezorgd
waarvoor mijn dank.
Er liggen nog diverse jaargangen – keurig ingebonden – te wachten bij Ria de Graaf. Als de pandemie weer
overgewaaid is zal ik deze ophalen in de polder."
Bekende tekst ? Klopt, het bovenstaande hebben jullie kunnen lezen in het nummer van december 2020.
Inmiddels zijn de ingebonden jaargangen via Ria en Jannie bijna in het archief aangekomen. De zorgvul
digheid en toewijding van deze (huis?)vlijt is op de foto te zien. De letters debossed (ingedrukt) en goudkleu
rig bedrukt. De herkomst van deze juweeltjes is van de erfgenamen van de familie Malipaard en zij hebben
dit aan de vereniging overgedragen.
De heer Malipaard – en zijn vrouw op de achtergrond - maakten 20 jaar lang deel uit van de redactie van
ons clubblad. Daarna in 2000 bestond de redactie uit: W. Schouten, F.K. van den Berg, en Jacob Dijkhuizen.
In het tweede clubblad van 2000 staat een interview van Jacob met Henk en Wil Malipaard.
Na de oprichting van de vereniging in maart 1980 werd al snel het eerste clubblad uitgebracht in mei van
dat jaar. De eerste clubbladen waren nogal bewerkelijk voordat het een compleet blad was. De teksten die
handgeschreven of getypt binnen kwamen werden overgetypt om in alle artikelen hetzelfde lettertype te
hebben en werden drukgereed afgeleverd aan de firma Pon die inmiddels de import van de Solifercaravans
had overgenomen. Dozen vol met off set gedrukte bladen werden bij de voorzitter afgeleverd en met veel
hulp werden de clubbladen gevouwen en van adresstickers voorzien.
Nadat de Pon de medewerking had gestopt zijn er diverse drukkerijen in beeld geweest. Toen werd de copy
op diskettes aangeleverd en hield de redactie zich nog alleen bezig met de vormgeving. Vanaf het decem
bernummer van 1986 is het drukken van het clubblad overgegaan naar Flevodruk in Harlingen.
Over vormgeving gesproken. Het ontwerp van het eerste uur heeft het volgehouden tot en met het decem
bernummer van 2002. De vormgeving en lay out van nu loopt vanaf het decembernummer van 2010.
Daartussen in zijn nog twee verschillende voorpagina’s geweest en werd het lettertype gewijzigd.
Jan Molenaar
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Stroomverbruik op een camping
De hieronder cursief weergegeven tekst is een deel van het verslag van de TC in het clubblad van maart 2021.
“Wat met name tijdens de Herfsttref in Drenthe september 2020 enkele malen plaatsvond was stroomuitval
t.g.v. overbelasting (te veel stroomafname door Soliferisten per aansluiting op het stroomnet op de camping)
of onachtzaamheid, mogelijke oorzaak van de stroomuitval, 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 hadden die een van de hiervoor genoemde mogelijke oorzaken, gevolgen tot in de basis
systemen van de camping.”
Om dergelijke problemen voor te zijn is het van belang om voor vertrek naar de camping te controleren of
alle stopcontacten in de caravan functioneren om zeker te zijn dat een eventuele storing in de stroomvoor
ziening, niet aan de caravan is te wijten.
Bij aansluiting op het stroomnet van de camping: controleer dan de hieronder weergegeven omrekentabel
om overbelasting en dus stroomuitval te voorkomen.
Daarnaast is het verstandig om alle stroomverbruikers in en aan de caravan met enige regelmaat kritisch te
bekijken op b.v. beschadigde bedrading (koffieapparaten zijn vaak oorzaak van storingen).
Ter verduidelijking is hieronder een omrekentabel stroomgebruik opgenomen.
Ampère is de maximale hoeveelheid stroom die per stopcontact, gemonteerd op de stroompaal van de
camping, kan worden afgenomen.
Volt is de spanning die gebruikt wordt bij elke stroompaal (=230 volt).
Wattage is de maximale hoeveelheid af te nemen vermogen.
Als voorbeeld: regel 1: 16 Ampère x 230 Volt = 3680 Watt.
En zo verder naar beneden, de tabel is duidelijk, denken wij.
De maximale hoeveelheid Ampère wordt normaal weergegeven, bij of op het stopcontact van de stroompaal,
als onduidelijk is wat het toegestane wattage is, doe dan navraag bij de receptie van de camping.
We vragen alle deelnemers aan rally's in de toekomst te controleren of de hoeveelheid stroom die op de
standplaats wordt afgenomen, onder het toegestane wattage blijft.
Namens de TC: Piet Goudriaan
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Van de ledenadministratie
DONATEURS
Nieuw
Anita Damen, Mill
Hiermee komt het ledenbestand op 69 leden, 5 partnerleden 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-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
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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

