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Inhoud

Denkend aan Holland zie ik
breede rivieren.............
Rondje Nederland is een groot succes gebleken,
zeker voor herhaling vatbaar.
Vooral de mogelijkheid om voor één week aan te
sluiten, geeft veel keuzevrijheid.
Dat het weer ook nog zo meezat, was een bonus.
En over het weer gesproken, dat blijft altijd een geliefd
onderwerp van gesprek, thuis maar ook op de cam
ping.
Wim Rijkaart van Cappellen heeft daar een onder
houdend stukje over geschreven.
De foto op de voorpagina, hollandser kan bijna niet,
is door Chris Heijligers gemaakt tijdens de eerste week
van het rondje Nederland in Hengstdijk.
Door omstandigheden is er geen verslag van de
derde week in Friesland.
Marianne van Keulen
-------------------------------------------------------------------------------------------------Persoonlijk bericht:
Namens Matty, iedereen heel erg bedankt voor de
vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens
de afgelopen periode. De vele lieve kaarten, appjes,
mailtjes en telefoontjes hebben hem ongelooflijk
goed gedaan en zeker bijgedragen aan zijn herstel.
Het gaat steeds beter met hem en hopelijk zien we
elkaar binnenkort weer terug!
Matty en Marianne van Keulen
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Woord van de voorzitter
Het is inmiddels half augustus. De tijd gaat heel snel ondanks alle beperkingen die wij gehad hebben de
afgelopen coronaperiode.
In juni hebben we 3 weken kunnen genieten van een gezellige en afwisselende reis door Nederland. Er waren
ook dit keer weer heel wat deelnemers. We hadden mooi en soms zelfs erg warm weer. De deelnemers
hebben zich prima kunnen vermaken op de 3 gekozen locaties in Zeeland, Gelderland en Friesland.
Op de rol staat voor september nog een trip naar Brabant georganiseerd door Jan en Annie Kranendonk.
We hebben een zeer afwisselende sportzomer achter de rug met de Europese Kampioenschappen voetbal,
de tour de France en als slot de Olympische spelen in Tokio. We hebben het als klein landje toch maar enorm
goed gedaan. In het medailleklassement staan we als eerste Europese land zelfs nog boven Duitsland en
Frankrijk. Ik vind het ook verbazingwekkend dat ons land binnen vele takken van sport medailles wint.
Er is binnen de club een groot aantal regelmatige bezoekers van de diverse activiteiten. Waarom niet alle
leden hieraan deelnemen valt niet te zeggen. Mensen kunnen om diverse redenen lid worden van een
merkenclub als de onze, maar probeer het eens een keer. Wij waren ook al 5 jaar lid voordat wij voor de
eerste keer deelnamen aan een activiteit en hadden vervolgens meteen de smaak te pakken.
De laatste reis heeft ook weer een tweetal nieuwe leden opgeleverd. Goed om te merken dat in dit geval
aspirant leden een goede indruk krijgen van de club en vervolgens meteen lid worden. Zij voelden zich thuis
en hadden goede contacten met de daar aanwezige deelnemers. Een teken dat het met de onderlinge
contacten goed zit en dat zij zich welkom voelden en de sfeer als goed ervaarden, en dat moet ook zo blijven
denk ik.
Wel vind ik dat het met elkaar deelnemen aan activiteiten bij rally's en trefs wat toevoegt aan het geheel. De
afgelopen anderhalf jaar hebben we dat helaas niet kunnen doen maar dat komt wel weer hoop ik. Er waren
op de laatste reis in juni toch heel wat initiatieven om dingen met elkaar te doen of het nu om zwemmen,
fietsen of bezoek aan bezienswaardigheden gaat maakt niet uit, maar het is een goede zaak om leden met
elkaar op stap te zien gaan al kon dat alleen nu maar in een wat kleinere setting.
Ik wens jullie allemaal een goed najaar toe en tot ziens.
Didi Lindhout

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

Het weer volgens Weerslag
Het actuele weer met hulp van regenradars.
Voor ieder buitenmens is het weer van betekenis. Dus proberen we al eeu
wenlang het weer te voorspellen. Normaal door naar de lucht te kijken en met de nodige ervaring valt dan
wel te bedenken dat het gaat regenen of droog blijft. Voor het overige luisteren we naar weersverwachtingen,
ooit met Pelleboer voorop, tegenwoordig vervangen door Piet Paulusma. Onderstaand wil ik enige uitleg
geven hoe we komen tot de kennelijk voor ieder buitenmens belangrijke neerslaginformatie met hulp van
de regenradars.
Vanaf 2006 ben ik me namelijk wat sterker gaan bezighouden met het weer. Aanleiding daarvoor was een
regenachtig rondje golf in maart van dat jaar, waarna ik thuisgekomen vertwijfeld aan onze zonen vroeg om
eens wat te bedenken, waardoor ik beter had geweten dat het die hele middag zou blijven regenen. Het
resultaat was de creatie van de internetsite Buienradar, welke 6 weken later op Koninginnedag 2006 voor het
eerst in de lucht kwam. Dat was toevallig ook nog een regenachtige dag. Het principe daarachter was niet
zozeer het geven van een weersverwachting, maar het geven van de mogelijkheid aan de gebruiker om op
basis van het bewegen van de buienwolken op het scherm en uiteraard om door eens naar het zwerk te
kijken, zelf te concluderen welk weer men de komende uren kon verwachten. Zelfwerkzaamheid en eigen
interpretatie.
Tegenwoordig maken we overwegend gebruik van regenradars. In ons land hebben we een tweetal grotere
radars van het KNMI. Eentje staat in Den Helder, de andere stond in de Bilt en is tegenwoordig vervangen
door een installatie in Herwaarden (omgeving kruising A15 en A2). Die twee
radarinstallaties staan er al 60 jaar, dus lang voordat we met zijn allen online
waren. Zij hadden als doel om het vliegverkeer te waarschuwen voor (zware)
buien. Om die reden zien deze radars niet iets als motregen, want dat stoort het vliegverkeer niet. De opstel
ling van deze twee radars is georiënteerd op Schiphol. Daarbij gevoegd dat de radarstraal in principe op
één niveau werkt, betekent dat in samenhang met de kromming van de aarde deze radars bijvoorbeeld
boven Zuid Limburg alleen de hogere wolkenlagen zien. Algemene conclusie in 2006 werd dat de toenma
lige radars voor grondweerinformatie eigenlijk beperkt bruikbaar waren voor het nieuwe doel: de particulier.
Lichte regen of motregen werd onvoldoende gezien en 100 km vanaf De Bilt was de informatie niet echt
betrouwbaar meer.
Daar is sinds 2006 best wat aan verbeterd. In de eerste plaats kwamen er betere weermodellen, waarbij ik
zelf het door de media weinig gebruikte weermodel van het KNMI nog het beste vind en dan met name het
24 uurs beeld. Bovendien heeft men de resolutie van de Nederlandse weerradars sterk verbeterd en is ook
met de hoogtewaarneming van de regenwolken begonnen. Tenslotte zijn de weerproviders zo slim geweest
om hun waarnemingen te integreren met de informatie van de regenradars langs de grens in België en
Duitsland. Tevens hebben we internationaal een verbetering doorgevoerd door niet alleen buien te laten
zien maar ook wolkenformaties. Die site zijn wij snel na de start van Buienradar begonnen onder de naam
Sat24 en deze wordt algemeen gebruikt door alle providers. Onze Buienradar hebben we verkocht aan RTL
Nederland. Inmiddels hadden we onze activiteit uitgebreid naar Europa door 46 radars te integreren en per
land te presenteren. Bijvoorbeeld Niederschlagsradar.de in Duitsland. In Nederland hebben we Weerslag.
nl gepresenteerd (zie advertentie 2e pagina van deze uitgave).
Echte vernieuwing en daarmee verbetering van de weerinformatie kan komen van het gebruik van de meer
moderne radars zoals die sinds kort in Herwaarden staat. Deze vervangt de radar in De Bilt en geeft ook de
hoogtekolom aan buien weer. Dat is een verbetering omdat soms bij warm
weer er wel in de hoogte gezien een bui wordt gezien, maar deze soms door
verdamping onderweg nimmer de grond bereikt. Dan voel je je gefopt. Het
omgekeerde kan ook en is vervelender: je ziet geen bui omdat zoals eerder gezegd de radar als die lineair
werkt, er overheen kijkt, maar het gaat wel regenen uit de bui die de radar niet kon zien. Met die nieuwe
technieken experimenteren we nu en is al te zien op de site www.w33r.nl . De kaart daar gaat uit van
de radarinstallatie in Herwaarden.
Regenradars zijn een leuk hulpmiddel, maar blijf vooral naar de hemel kijken om de regen te voorspellen.
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Rondje Nederland
Hengstdijk: 5 juni t/m 12 juni
Eindelijk was het zover en een mooie ervaring om met de Soliferclub in drie weken van
zuid naar noord ons land te doorkruisen.
Op zaterdag 5 juni startten wij onze 3-weekse vakantie richting Hengstdijk in Zeeuws-Vlaanderen, onder goede
reisomstandigheden, met weinig vrachtverkeer en een aangename
temperatuur.
Voor ons vanuit Tilburg is de route via Antwerpen naar Zeeuws-Vlaanderen een goede optie.
Het wegennet met zijn weginformatie lijkt hetzelfde als in Nederland, maar toch zijn veel situaties en aandui
dingen net even anders, dus was het wel weer even opletten.
Het plan was om via de Liefkenshoektunnel te reizen maar we werden rond Antwerpen geleid. Later bleek
dat ons navigatiesysteem nog stond ingesteld op “tolwegen vermijden”.
Bij aankomst bleek Camping de Vogel niet zó maar een camping te zijn maar een enorm recreatiegegebied
met o.a. een groot meer met diverse watersportmogelijkheden.
Deze camping is goed geoutilleerd maar om het afval naar één centraal punt te brengen
is wel een flinke wandeling nodig.
Het voor ons gereserveerde veld bleek te klein voor de 15 aangemelde equipes. Zodoende waren er 5 ge
stationeerd op een ander gedeelte, wat jammer was uiteraard.
Wèl hadden zij een prachtig uitzicht over het meer en de diverse activiteiten die daar plaatsvonden.
Op het grote terrein werd zondag gezamenlijk koffie gedronken in de zon (!) en op vrijdag een happy hour
als besluit van deze week.
Hier bleek ook dat een gast-equipe deze week zo goed was bevallen dat zij zich als lid hebben aangemeld.
Diverse fietstochten via knooppuntenroutes voeren over dijkjes met prachtige uitzichten over het water. Dit
land is duidelijk aan het water onttrokken.
Een leuke verrassing was het om tijdens een van onze fietstochten een theetuin in Kloosterzande te ontdekken
waar we overigens geen thee hebben gedronken maar een heerlijk 0 % Leffe biertje.
Er staat hier altijd veel wind en af en toe werd een rustdag ingelast met als excuus dat er te veel van de
zadels was gevergd !
Bezoekerscentrum Het Verdronken Land van Saeftinghe biedt inzicht in de vreselijke omstandigheden
waarin bewoners eeuwenlang tegen het water hebben geworsteld.
Er zijn dan ook in de loop der tijd toch diverse dorpen geheel verzwolgen door de zee.
Aan de rand van dit natuurgebied ligt het buurtschap Paal. Daar werd een gezellig restaurant: ‘t Schor
ontdekt dat juist weer “open” mocht na maandenlange corona-sluiting.
Hier genoten we weer van even op een terrasje zitten.
Het uitzicht over de Westerschelde waar grote zeeschepen hun weg vinden naar Antwerpen is indrukwekkend.
Tevens hadden we van hieruit zicht op de kerncentrale Doel (België)
De getijden zijn hier goed te volgen, de boten in het haventje lagen op hun zij.
Dit gedeelte van de Westerschelde omvat het grootste estuarium van West- Europa (36 km2)
Een estuarium is een meestal trechtervormig gebied waar een rivier uitmondt in zee met getijdewerking,
waardoor een grote oppervlakte met brak water ontstaat die op zijn beurt weer enorm veel vogels aantrekt.
Het stadje Hulst is aantrekkelijk vanwege zijn vestingwerken, ooit aangelegd tegen de Spaanse overheersing.
Op de vesting staat een stellingmolen die als graanmolen diende voor de bevoorrading van de soldaten.
Boven de deur van de molen is een beeldje van een Spaanse soldaat te zien.
Lopend over het Galgebolwerk geeft dit een mooi beeld over de opbouw van de gehele vesting en het enige
overgebleven ravelijn.
Ook Terneuzen hebben we bezocht, dit is een flinke havenstad die d.m.v. een kanaal verbonden is met Gent.
Lopend langs de sluizen genoten we ook hier van het prachtige uitzicht.
Het was een heel gezellige en interessante week die velen met een diner in het restaurant 't Schor
hebben afgesloten.
Achteraf gezien hebben wij enorm geboft met het mooie weer deze 3 weken vakantie, vergeleken met de
daaropvolgende natte juli maand.
Zaterdag 12 juni vertrek naar Laag-Soeren
Chris en Mieke Heijligers

6

7

Laag Soeren: 12 juni t/m 19 juni
Vandaag -zaterdag 12 juni- vanaf camping De Vogel in Hengstdijk (Zeeuws-Vlaanderen) vertrokken. Via
Antwerpen naar de camping Boszicht in Laag Soeren. Ideaal weer om te reizen, wat bewolkt en niet te warm.
We staan op twee kleine velden, omzoomd door bomen, lekker in de schaduw.
De volgende dag hebben we heerlijk weer en onze happy hour. Aangezien de internetverbinding op de
camping niet daverend is, maakt Jan een nieuwsbrief met informatie over de omgeving, uitstapjes, enz. De
komende dagen is het opnieuw heerlijk weer om van alles te ondernemen. Doesburg wordt bezocht.
De verhalen komen los: het Lalique museum, waar glaskunstenaar en juwelier René Lalique zijn vaste en een
wisselende expositie heeft. Het glazen gedenkmonument van Jan Wolkers ter herinnering aan het opblazen
van de Martinikerk op 15 april 1945 door de Nazi’s. In het monument is de kapotte klok van de Martinitoren
te zien. Wandelend door deze Hanzestad zie je het gemeentehuis met daar tegenover het stadsbierhuys de
Waag, waar je vervolgens een terrasje kunt pakken. Dan vervolg je je route door de middeleeuwse straatjes
met hun prachtige gevels.
Of je gaat naar het kleinste stadje Bronckhorst met de smalle straatjes. De beltmolen van Bronckhorst prijkt
prachtig net buiten het stadje.
Er werd langs de Gelderse IJssel gefietst en met pontjes overgevaren bij Dieren-Olburgen, Giesbeek (naar
camping de Veerstal) en het fietsveer bij Lathum-Rheden over de Gelderse IJssel.
’ s Avonds wordt er wild gespot. Wilde zwijnen met biggetjes, maar ook reeën en een enkel damhert.
De tuinen van kasteel Middachten in De Steeg worden vereerd met een bezoek. In Eerbeek staat het muse
um papierfabriek de Middelste Molen, die laat zien hoe vroeger het papier werd gemaakt en hoe je ook
papier kunt maken van o.a. olifantenpoep of aspergeschillen.
Donderdag werd het bakkerijmuseum in Hattem bezocht, terwijl anderen kozen voor een bezoek aan de
Hanzestad Zutphen met de Walburgiskerk en de Librije, en een ketting bibliotheek. Eind van de middag is er
een happy hour, want we gaan vrijdag naar het restaurant van Camping de Jutberg.
Voordat we daar gaan eten krijgen we een enorme onweersbui over ons heen met veel regen en grote
hagelstenen. Dit heeft hagelschade tot gevolg.
We lopen over een zeer natte camping naar een zo mogelijk nog nattere camping de Jutberg. Grote plassen
water, kleine “meertjes” en een “riviertje” voeren het water.
De reisdag naar camping de Kuilaart in Koudum was bewolkt en heerlijk koel.
Christine van Lente

Kasteel Middachten
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Veel belangstelling voor deze BMW motor uit de 50er
jaren!

Het waterpas stellen van de caravan

In dit bericht willen we opnieuw ingaan op het waterpas stellen van de caravan.
Ons is gebleken dat vele caravanners nogal eens staan te twijfelen als ze de caravan willen neerzetten.
Waterpas stellen: hoe doe je dat, wat was de volgorde ook alweer.
Dat geldt ook voor de Solifer bezitters.
• Na aankomst op een camping, plaats de caravan op de plaats met de auto/ mover/ met de hand, op
de locatie die is bepaald.
• Stel de caravan als eerste waterpas over de as (waar de wielen aan vast zitten), dus over de breedte van
de caravan. Dat kan heel goed met behulp van een eenvoudig waterpasje, b.v. op aanrecht/ vloer/ koelkast
o.i.d. Het waterpasje wat op de dissel is geplakt (velen hebben dat gedaan) is niet de beste plaats, de dissel
beweegt een beetje, is onvoldoende stabiel om nauwkeurig te zijn. Dat waterpas zette over de as kan op
nogal wat manieren, o.a. met behulp van de mover of auto (als de caravan is aangekoppeld). Als vulling
onder het te laagstaande wiel, de (vaak) gele wig of keg (of welke kleur die dan ook hebben) voor de band
leggen, daar de caravan tegen op laten rijden tot hij waterpas staat, handrem aantrekken en een stopblok
achter de band plaatsen om het terug rijden te voorkomen. De caravan staat nu waterpas over de as. Soms
is het hoogteverschil te groot, dat probleem is op te lossen door een vulling van b.v. vulhout onder de hiervoor
genoemde keg en wig te plaatsen, zodat er een groter totaal hoogteverschil is te overbruggen.
• Dan als tweede de caravan in de lengterichting waterpas zetten b.v. op de dorpel onder de deur d.m.v.
het in of uitdraaien van het neuswiel. Dus niet vertrouwen op het waterpasje op de dissel, de dissel is enigszins
flexibel om de caravan tijdens het rijden tegen al te sterke bewegingen te behoeden.
• Op deze wijze bereik je dat de openstaande koelkast deur blijft staan en dus niet open of dicht valt, en de
gebakken eieren keurig vlak in de koekenpan blijven liggen.
• Als laatste een aanbeveling: laat u elk jaar uw Solifer een BOVAG/Focwa onderhoudsbeurt geven waarbij
ook de remcapaciteit getest wordt. Daarvoor kunt u natuurlijk ook terecht bij onze adverteerders.
TC Soliferclub Nederland, Piet Goudriaan

9

10

Onno de Gans
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Rondje Slowakije 2017
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Leven in Spanje
Zoals de meesten van jullie weten overwinteren wij 5 of 6 maanden in Spanje. We verblijven aan de Costa
Blanca en doen dat al vanaf 2013. De eerste twee jaar wat korter.
Het bevalt ons zo goed dat wij nu een jaarplaats hebben zodat wij kunnen
komen wanneer ons dat uitkomt.
Het onderstaand artikel verduidelijkt onze keuze !
Ria en Jacob Dijkhuizen

10 redenen waarom het wonen in Spanje gewoon geweldig is
1- Klimaat
Ongetwijfeld zijn er veel Nederlanders en Belgen naar Spanje verhuist omdat ze het gehad hebben met de
grijze, koude en regenachtige dagen en liever in een land en regio willen wonen waar men gemiddeld meer
dan 300 dagen zon heeft per jaar. Op veel plaatsen langs bijvoorbeeld de middellandse zee en op de Ba
learen zijn de winters mild met aangename temperaturen, kan men spreken van een heerlijke lente en rus
tige herfst maar kan het in de zomer behoorlijk warm worden. Het is voor veel emigranten dan ook helemaal
geweldig om zoveel mooie, zonnige en warme dagen te hebben waarbij als het regent men nog steeds kan
spreken van Spaanse regen die toch net wat aangenamer kan zijn dan de Noord Europese regen (ook omdat
deze buien vaak kort maar krachtig zijn).
2- Cultuur en natuur
Spanje staat met 44 monumenten en natuurgebieden als nummer 3 op de lijst van Unesco en dat is mooi
als je er bent gaan wonen. Zo is er altijd wel wat te bekijken als je even in de auto stapt en, net zoals de
Spanjaarden zelf, op vakantie gaat in eigen land. Van de Moorse cultuur in het zuiden naar Gaudí in het
Noordoosten en de overweldigende natuur van de Pyreneeën, Picos de Europa etc. Spanje is een van die
landen waar je elke vakantie wel iets anders kunt bekijken en waar je bijna nooit uitgekeken raakt.
3- Gastronomie
Spanje is het land van de middellandse zee keuken en bekend vanwege onder andere het gezonde mid
dellandse zee dieet (dieta mediterranea) wat bestaat uit alleen maar verse producten die gezond zijn voor
je en een perfecte balans vormen. Of je nu van de tapas, pintxos, paella, marisco (vis), carne (vlees) of
verduras (groente) houdt … er is voor elk wat wils. Tel daarbij de vele goede restaurants (waarvan diverse
met Michelin sterren) op en het feit dat men heerlijk lang de tijd neemt om uitgebreid te eten of dineren, en
de gastronomie is een feestje. Lekker lang op een terras aan het water zitten genieten van een menu del día
(dagmenu) terwijl het dagelijkse leven aan je voorbij gaat is een van die dingen die je makkelijk kunt doen
in Spanje.
4- Mensen
Spanjaarden zijn over het algemeen (maar afhankelijk van waar je woont) erg vriendelijk en behulpzaam.
Dat zal dus niet overal gelden maar over het algemeen is dat de regel en gedachte van veel geëmigreerde
Nederlanders en Belgen. Mocht je de Spaanse taal niet machtig zijn dan is men meestal niet te beroerd om
je te helpen, maar mocht je wel Spaans (of een klein beetje) spreken dan gaat er een wereld voor je open.
5- Mañana
Spanje is het land van het bekende “mañana” wat letterlijk “morgen” betekent maar dat ook wel gebruikt
wordt voor “later”. Het is eigenlijk geen Spaans woord maar een levenswijze waar veel buitenlanders wel eens
moeite mee hebben. Vaak (maar niet altijd) wordt alles met een korreltje zout genomen en zegt men een
ding terwijl men iets anders toont. Het is echter ook deze relaxte houding die ervoor zorgt dat veel Nederlan
ders en Belgen in Spanje gaan wonen, weg van de hectiek, haast en drukte. Het “mañana” gevoel kan
echter wel lastig zijn als je iets voor elkaar wilt krijgen waarbij je geduld regelmatig op de proef wordt gesteld.
6- Sociaal
Het wonen in Spanje is een sociale happening waarbij het zeer gebruikelijk is om alles aan de kant te zetten
om gezellig (overigens een woord wat niet bestaat in het Spaans) met je vrienden, collega’s of familie iets te
gaan doen. Dat kan iets drinken zijn, tapas eten, op een terras zitten, naar het strand gaan, sporten etc. Het
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sociale leven in Spanje is in de ogen van veel buitenlanders stukken beter dan in eigen land. Men neemt
nog de tijd voor elkaar waarnaast men elkaar ook graag wil helpen indien nodig. Ook de familiebanden zijn
veel sterker en het komt regelmatig voor dat hele families in een weekend bij elkaar komen en men elkaar
regelmatig ziet.
7- Siësta
Het klinkt bij veel Nederlanders en Belgen die in eigen land wonen heel raar maar tussen de middag voor
een uurtje of zo je ogen even lekker dicht doen tijdens de siësta is hartstikke fijn en daarnaast ook nog eens
gezond. In de tegenwoordige drukke samenleving van haasten, snel alles doen en drukte is even een moment
van rust nemen heel welkom. Helaas is de dagindeling in Nederland en België daar niet op ingesteld maar
in Spanje zijn ze dat wel. Het komt weliswaar steeds minder voor en veel mensen komen er ook in Spanje niet
meer aan toe maar, als je kunt moet je het zeker doen … gewoon voor 45 tot 60 minuten je ogen dicht, te
lefoon en televisie uit en slapen of rusten. Een siësta doet wonderen (kijk verder na 10)
8- De taal
Voor veel Nederlanders en Belgen is het spreken van het Spaans iets geweldigs. Het is niet alleen een mooie
taal om te spreken maar ook prettig om naar te luisteren. Veel buitenlanders zijn als ze naar Spanje verhuizen
al helemaal voorbereid en spreken en lezen het Spaans redelijk tot goed maar anderen kiezen ervoor om
de taal pas al doende in het land te leren. Het spreken van het Spaans is absoluut aan te bevelen als je naar
Spanje verhuist. Het zorgt er niet alleen voor dat je leuker zult wonen tussen de Spanjaarden, er zal ook een
wereld voor je open gaan als je alles en iedereen beter begrijpt.
9- Betaalbaar
Wonen in Spanje hoeft niet veel geld te kosten. Uiteraard is de grootste kostenpost het kopen (of huren) van
een woning maar daarbuiten vallen de kosten op zich nog wel mee. Uiteraard zijn er genoeg dingen die in
Nederland en België wellicht goedkoper zijn of hetzelfde geprijsd maar dan beter zijn maar Spanje is geen
duur land. Dat is al te merken in de supermarkten waar veel artikelen beter geprijsd zijn dan in Nederland of
België. Dat is te merken bij het benzinestation waar het vullen van je benzine/diesel tank vele malen goed
koper zal zijn. Dat is al te merken bij het betalen van de wegenbelasting (vergeleken met Nederland en
België is dat een lachertje). Het is te merken in de restaurants en bars waar koffie, fris, bier en met name wijn
vele malen goedkoper zijn dan in Nederland en België. Maar houd er rekening mee dat Spanjaarden over
het algemeen veel minder verdienen dan Nederlanders en Belgen wat er dus voor zorgt dat het leven voor
een buitenlander in Spanje aangenaam en goedkoop kan zijn maar voor een Spanjaard met een minimum
inkomen weer erg duur.
10- Het leven op straat
Als je van een leven op straat houdt dan is Spanje het perfecte land. Uiteraard helpen de temperaturen heel
erg mee maar de mentaliteit van de inwoners van Spanje is ook belangrijk. Het is heel normaal om op straat
met vrienden af te spreken en om op een terras iets te gaan drinken met tapas erbij. Na de middagmaaltijd
een “paseo” of wandelingetje doen voor de spijsvertering zie je ook nog steeds, en dan het liefst in groeps
verband. Naast het leven overdag komt alles pas echt tot leven na ongeveer 19 uur waarna de winkelcentra
en winkelstraten vollopen, supermarkten bezaaid zijn met mensen, terrassen propvol zitten en het tot lang
na etenstijd nog een gezellige boel is op straat (of beter gezegd buiten de deur).
Bron:Spanje vandaag
Tien voordelen voor je gezondheid bij het slapen van een Spaanse siësta
Als de meeste mensen aan Spanje denken dan denkt men aan zon, strand, zee, sangria en …. Siësta! On
danks het feit dat men buiten Spanje nog steeds overtuigd is dat heel het land tussen de middag aan het
slapen is blijkt dat er in de moderne maatschappij nog maar weinig plaats voor is. Volgens
een onderzoek doet 60% van de Spanjaarden al helemaal niet meer mee met de siësta en is
er nog maar een klein percentage van de bevolking dat dagelijks even tussen de middag
gaat slapen. Wellicht past de siësta niet meer helemaal in de moderne samenleving maar er
zitten toch nog behoorlijk wat voordelen aan een beetje rust tijdens de hectische en drukke dagen.
Siësta, wie kent het niet. De perfecte siësta vindt plaats op het warmste moment van de dag tussen onge
veer 14:00 en 17:00 uur waarbij men even tot rust komt. Het slapen van een siësta wordt echter vaak verward
met het woord siësta wat ook veel gebruikt wordt voor het fenomeen dat veel winkels, musea en overheids
instellingen in Spanje tussen de middag sluiten om later weer open te gaan. De tijdstippen komen overeen
maar het concept is anders.
Het slapen van een 30 tot 40 minuten durende siësta is volgens onderzoekers goed voor een mens.
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1- De siësta voorkomt hart- en vaatziekten
Een dagelijkse siësta kan hart- en vaatziekten voorkomen en vermindert het stressniveau met 37% of meer.
Wanneer men slaapt wordt een groeihormoon vrijgegeven, een tegengif voor cortisol die het immuunsysteem
stimuleert, die stress en angst doet verminderen en helpt bij het repareren van spieren en zelfs bij het afvallen.
2- De siësta verlaagt de bloeddruk
Een regelmatige siësta zorgt ervoor dat de bloeddruk verlaagt. Uit een onderzoek is gebleken dat bij mensen
die onder veel stress leven waarbij de bloeddruk omhoog gaat hier, na het slapen van een 45 minuten du
rende siësta, niets meer te merken was.
3- De siësta vergemakkelijkt het leren
Goed nieuws voor de schoolgaande jeugd of mensen die bezig zijn met een cursus Spaans: een siësta zorgt
ervoor dat je beter kunt leren omdat je concentratie beter is. Een siësta kan gezien worden als het resetten
van je hersens waardoor je na een dutje weer even opnieuw kunt beginnen.
4- De siësta verhoogt het concentratievermogen
Na een siësta gaat het concentratievermogen omhoog en dus wordt het prestatievermogen ook beter.
Hierbij kan het even wegdutten van enkele minuten al genoeg zijn om je beter te kunnen concentreren op
je werk of waar je mee bezig was voor het sluiten van je ogen.
5- De siësta helpt bij het verhelpen van problemen
Uit een onderzoek van een professor van de Georgetown Universiteit in Amerika is gebleken dat nog voordat
men de REM (diepe slaap) bereikt en wakker wordt men beter de problemen kan verhelpen. Het is alsof de
hersenen even wakker geschut worden door het houden van een siësta.
6- De siësta stimuleert de creativiteit
Een dagelijkse siësta zorgt ervoor dat een persoon creatiever wordt waarbij dat deel van de hersenen gesti
muleerd wordt wat daarmee te maken heeft. Met andere woorden, na een dutje kan een mens creatiever
worden.
7- De siësta verbetert de reflexen
Schijnbaar zijn 20 tot 26 minuten slapen genoeg om je reflexen toe te laten nemen of in ieder geval te ver
beteren. Dit is bewezen uit een onderzoek bij de NASA waarbij dit getest werd bij maar liefst 747 piloten bij
wie het reflexvermogen met 34% steeg na het slapen van een siësta.
8- De siësta verbetert de stemming en het humeur
Bij het slapen van siësta heeft men te maken met serotonine wat een neurotransmitter is die de slaap regelt
en ook effect heeft op de juiste stemming. Slapen overspoelt de hersenen met serotonine waardoor de slaper
een gevoel van voldoening en welzijn heeft.
9- De siësta stimuleert positiviteit
Mensen die een siësta slapen zien het leven schijnbaar positiever waarbij men niet alleen beter over dingen
nadenkt maar waarbij ook gezichtsuitdrukkingen beter en positiever zijn. Mensen die geen siësta slapen of
minder slapen zijn sneller kwaad en hebben meer te maken met angst.
10- De siësta is een moment van rust
De dagen worden steeds hectischer en alles moet sneller en sneller. Een siësta van enkele minuten onderbreekt
die dagelijkse sleur en zorgt ervoor dat men na het slapen er weer met goede moed en vers tegenaan kan.
Ondanks de vele voordelen van de siësta is het in de moderne samenleving haast onmogelijk om een siësta
te slapen. In Spanje zou het nog enigszins kunnen wanneer de plaats waar je werkt hierop ingesteld is door
tussen de middag dicht te gaan voor de “siësta” wat eigenlijk tegenwoordig betekent, naar huis of een
restaurant gaan om te eten.
In Nederland of België is het al helemaal onmogelijk om een siësta te slapen want dat zal nergens geaccep
teerd worden, tenzij het een modern bedrijf is waar men wel de vele voordelen van een rustpunt op een dag
inziet. Dit is tegenwoordig steeds meer te zien bij onder andere Amerikaanse bedrijven waar speciale siësta
ruimtes zijn om even tot rust te komen.
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Onderzoek wijst uit wat Spanjaarden al eeuwen weten: Siësta is goed voor een mens
Voor de Spanjaarden komt het niet als iets nieuws maar Amerikaanse wetenschappers zijn het erover eens
dat het houden van regelmatige siësta goed is voor een mens en dat de namiddagslaap grote voordelen
heeft voor de prestaties en gezondheid van personen.
[Afbeelding]
Tegen een Spanjaard hoef je niet te zeggen dat de dagelijkse siësta goed is voor een mens, dat weten ze in
dat land immers al eeuwen. Voor de meeste Europeanen echter is het houden van een klein middagdutje
na de middagmaaltijd een raar idee en past het niet in het dagelijkse schema. Zoals bekend gaan in
Spanje nog steeds veel winkels, overheidsgebouwen, banken en musea dicht tussen 13.30/14.00 uur en
16.30/17.00 uur voor de dagelijkse siësta. Dit houdt natuurlijk niet in dat alle Spanjaarden dan gaan slapen
maar wel dat men even de tijd voor zichzelf neemt door naar huis te gaan (indien mogelijk), uit eten te gaan
of gewoon even een wandeling te maken en tot rust te komen.
Het Amerikaanse onderzoek richt zicht echter op het slapen of middagdutje. Dit zou volgens de onderzoekers
goed zijn voor het immuunsysteem en de gezondheid in het algemeen. Volgens de onderzoekers is een
kleine siësta van 30 minuten voldoende om het lichaam tot rust te laten komen en de nachtrust te bevorde
ren.
Als nu ook jij ervan overtuigd bent dat je toch maar eens aan de siësta moet, dan zijn hier enkele tips:
• Houd de siësta kort en tussen de 25 en 30 minuten maximaal en wordt wakker voordat men in de diepe
slaap (REM) valt aangezien het opstaan daarna veel zwaarder valt.
• Houd de kamer waar men de siësta slaapt donker, doe de gordijnen dicht of de rolluiken naar beneden
en doe al het licht uit.
• Houd het rustig dus geen televisie of radio aan, niet naar muziek luisteren en niet de siësta slapen op het
drukke strand in de zomer. Geluiden verstoren de rust in de hersenen en dat probeer je nu net voor elkaar
te krijgen met een siësta.
• Zet de mobiele telefoon, huistelefoon, tablets, computers etc. uit gedurende de siësta. Het is belangrijk om
eventjes helemaal de tijd voor jezelf te nemen dus niet om te appen, texten, bellen, surfen etc.
• Siësta dient men liggend te slapen maar dat houdt niet in dat je de pyjama aan moet doen en onder de
dekens moet kruipen. De siësta kan ook gehouden worden op de bank (al raadt men dat af), op bed (en
niet in bed) of op andere plaatsen als het maar horizontaal is.
• Houd de tijd in de gaten en begin niet te laat met en siësta. Als je probeert ’s-nachts ook nog te slapen ga
dan niet een siësta beginnen om 6 uur ’s-middags. Het meest ideale tijdstip voor een siësta is tussen 12 en
16 uur overdag, iets wat men in Spanje dan ook vaak doet na het middageten (wat vaak zwaar valt).
• Probeer voor het slapen van een siësta geen koffie te drinken want dat bevordert bij de meeste mensen de
slaap niet echt. De cafeïne in de koffie doet er ongeveer 20 minuten over om effectief te zijn in een lichaam.
Houd daar rekening mee. Koffie kun je dus beter na de siësta drinken.
Bron: SpanjeVandaag
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AC Nieuwsbulletin
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de AC en wel om een tweetal redenen. Zowel Jan als Lilian zijn komend
jaar aftredend en Jan stelt zich niet meer herkiesbaar. Lilian denkt er nog over na.
Daarbij is het steeds vaker het geval dat een rally, tref of reis voor het grootste gedeelte door de leden van
de AC zelf wordt georganiseerd en daarom is het niet verkeerd om het aantal leden van de AC uit te breiden
naar 4.
Heeft u interesse om ons team te komen versterken laat het ons weten.
Een voorbeeld van een door de AC zelf georganiseerde reis was het rondje Nederland dit voorjaar en we
kregen al het verzoek om dat vaker te doen.
Het was een geslaagde reis met een behoorlijk aantal deelnemers.
De werkzaamheden van de AC zijn kort samengevat de volgende:
Het begeleiden van leden die een tref, reis of rally willen organiseren,
De eindejaarstref wordt tot nog toe altijd door de AC georganiseerd.
Het zoeken van een locatie voor de nieuwjaarsreceptie en de ALV en de organisatie daarvan is ook een taak
van de AC.
Het publiceren van de activiteiten die gaan komen.
En, zoals de laatste jaren vaker gebeurt als er geen leden zijn die iets willen organiseren, doen de leden van
de AC het zelf. Dit laatste komt in gevaar als er geen nieuwe leden bij komen.
Het is altijd mogelijk om in een persoonlijk gesprek de werkzaamheden van de AC door te spreken. De
voorzitter van de AC is tevens bestuurslid. Het werk kan meestal vanuit huis worden gedaan en soms gaan
we een locatie bekijken. Onkosten worden uiteraard vergoed.
Over het aan- en afmelden voor een reis, tref en rally wil ik iedereen verzoeken om na de sluitingsdatum van
de inschrijvingen zo min mogelijk de aankomst- of vertrekdatum te wijzigen of na aanmelding toch weer af
te melden. Het is namelijk zo dat als de organisator de deelnemerslijst met aankomst- en vertrekdata aan de
camping heeft doorgegeven. Hij of zij moet elke wijziging opnieuw aan de camping doorgeven. Als er
dringende redenen zijn waardoor iemand moet afmelden is dat natuurlijk geen probleem. Als iemand, nadat
de aanmeldingstermijn is verstreken, toch nog mee wil, is het aan de organisator of hij of zij bereid is om dit
bij de camping na te vragen.
Als ik dit schrijf zijn wij nog samen met Jan en Annie Kranendonk bezig voor de rally in september en als u dit
leest zijn wij daar waarschijnlijk al. Verder zijn we ook bezig voor de eindejaarstref en nieuwjaarsreceptie en
wat er verder in de rallykalender staat vermeld.
Ook voor het komende jaar vragen wij jullie medewerking voor het organiseren van rally’s en trefs.
Jan, Lilian en Jannie

Comfort op reis
Postadres:
Anderensewweg 1
9467 PG ANLOO
Tell
+31(0)592482223
mail
info@ScandicCaravans.nl
Werkplaatsen in heel Nederland
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PAX handdoekdrogers
Reparatie en Onderhoud
PAX wasruimte afzuiging
Onderdelen en Advies
Alde en Primus service

Jaarwisseling 2021/2022 in Ermelo
Zoals in de rallykalender is aangegeven is er de mogelijkheid om te kamperen op de Paalberg in Ermelo.
Periode vanaf 28 december tot en met 15 januari.
Deze laatste datum is gekozen om aansluiting te maken met de nieuwjaarsreceptie die dan wordt gehouden
in de Dorpskamer in Ermelo.
Om de afspraak op de Paalberg te maken moesten er wat hobbels genomen worden en/of uit de weg
worden geruimd. Allereerst het tarief: dit werd het ACSI tarief van 18 euro en 1.50 euro p.p.p.n. voor de toe
ristenbelasting. De plaatsen zouden op het W-veld zijn. Honden gratis. Hiervoor zijn speciale plekken op het
W-veld en kort daarbij.
Alvorens dit stukje te schrijven nog even geïnformeerd naar de reservering van een tiental plekken voor de
Soliferclub. De opgaven moeten dan 15 oktober binnen zijn en bij het niet komen worden er annuleringskos
ten in rekening gebracht conform de Recron normen.
Bij annulering – afhankelijk van de tijd:
3 maanden voor aankomst 15%
tussen 2 en 3 maanden voor aankomst 50%
tussen1 en 2 maanden voor aankomst 75% en nog korter ervoor 90% van de kosten!
Aan deze voorwaarden willen wij van de AC niet voldoen. Het resultaat is nu dat iedereen kan gaan zonder
te reserveren.
Wij van de AC denken dat er plaats voldoende is gezien onze ervaringen en waarnemingen van de jaren
dat wij er wel waren op deze camping. Wel vinden wij het aangenaam als jullie je opgeven via de site zodat
wij enig idee krijgen wie er komen. Dit wordt niet doorgegeven aan de camping.
Bij binnenkomst bij de receptie melden, dat men bij kennissen wil staan op het W-veld.
Hondenbezitters: er is dicht bij het W-veld een veld waar hondenbezitters mogen staan.
Jan Molenaar

Nieuwjaarsreceptie 2022.
Als ik dit stuk schrijf, is het 24 graden en vreemd om een Nieuwjaarsreceptie voor te bereiden.
Gezien de corona ontwikkelingen is het nog zeer de vraag of wij in januari elkaar geluk kunnen wensen in
Ermelo.
De bedoeling is om op 15 januari vanaf 11.00 uur de Nieuwjaarsreceptie te houden in restaurant
" De Dorpskamer" , Stationsstraat 5 te Ermelo.
Het is een sfeervol restaurant, waar je kunt vergaderen, uitgebreid kunt eten, lunchen, maar ook gewoon
een kopje koffie of een wijntje kunt drinken.
Het ligt aan de rand van het centrum en voor het parkeren zullen wij een plekje moeten zoeken in één van
de omliggende zijstraatjes ( kost iets meer tijd ).
Na de receptie ( rond een uurtje of 13.00 u ) is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een lunchbuffet.
Op 1 september zullen Jannie en ondergetekende e.e.a. bespreken met een medewerker van de Dorpskamer.
In het clubblad van december zullen wij de exacte tijden aan jullie doorgeven.
Op de site komt er een inschrijfformulier waarin u zich kunt opgeven voor deelname aan het lunchbuffet.
Ook is het prettig voor ons te weten hoeveel personen er op de receptie aanwezig zullen zijn, maar natuurlijk
is iedereen van harte welkom ook zonder melding vooraf.
Hopelijk tot ziens in januari.
Lilian van der Hout.
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Reis naar Tsjechië in 2022
De plannen voor de reis naar Tsjechië zijn weer tevoorschijn getoverd en het is de bedoeling om deze nu te
houden in de periode van 26 mei tot en met 18 juni 2022. Alle campings hebben Nederlandse eigenaren en
liggen in verschillende delen van Tsjechië.
Het is de bedoeling dat we op donderdag 26 mei ( hemelvaartsdag ) verzamelen op camping Horjany en
daar blijven wij tot woensdag 1 juni.
Website: https://www.campinghorjany.nl. De camping ligt op ongeveer 70 km ten zuiden van Praag. Het
is ook de bedoeling om vanuit deze camping een dag naar Praag te gaan.
Op 1 juni vertrekken wij naar vakantiepark Fontana en blijven daar tot dinsdag 7 juni.
Website: https://www.campingfontana.nl. Hiervandaan kunnen we een aantal interessante plaatsen be
zoeken en het op 1 na grootste kasteel van Tsjechië.
Op 7 juni vertrekken wij naar camping Královec. Die ligt tegen de grens met Polen bij het Reuzengebergte.
Website: https://www.camping-kralovec.com/nl/ . Op deze camping verblijven wij tot zondag 12 juni en
daarna reizen wij door naar Camping 2000.
Deze camping ligt ten noorden van Praag.
Website: https://www.camping2000.com/. Vanaf deze camping kunnen we het natuurgebied Ceský Ráj
bezoeken en het staatskasteel Sychrov.
Op zaterdag 18 juni vertrekken wij van deze camping en zal iedereen op eigen gelegenheid weer naar huis
reizen.
De kosten per camping kwamen in 2020 gemiddeld uit op € 20 per equipe van 2 personen. En ik heb op de
websites gezien dat de tarieven niet veel verhoogd zijn.
Omdat deze reis niet door de campings is georganiseerd, is het deze keer wel mogelijk om aan een deel van
de reis deel te nemen. Wilt u ergens aanhaken of eerder vertrekken, is dat mogelijk.
Het vastleggen van de periodes bij de campings en het gaan regelen van excursies moet nog gebeuren. Er
kan dus nog het e.e.a. veranderen. Om te weten of het zin heeft om dit allemaal weer te gaan organiseren
willen wij eerst weten of er voldoende belangstelling is voor deze reis. Er staat dan ook een belangstellings
registratie formulier op de website en wij vragen jullie om, als je aan deze reis deel wilt nemen, dit formulier
zo spoedig mogelijk in te vullen en aan ons te versturen.
In het volgende clubblad maken wij dan bekend of de reis door kan gaan en zo ja dan komt er een uitge
breider artikel over deze reis.
Nu maar hopen dat de vaccinaties corona zodanig verminderd hebben dat dit allemaal weer mogelijk is.
De reis wordt wederom georganiseerd door Piet en Riet Goudriaan en Jannie van der Torre-Hoek.
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De rallykalender.
Najaarsrally 2021 van 11 tot en met 25 september.
Op camping de Oudlandse Hoeve aan de Moerstraatseweg 147, Steenbergen. Het is een kleine SVR- camping
die heel mooi is.
Eindejaarstref 2021
Die wordt gehouden op de ons vertrouwde camping de Paalberg in Ermelo vanaf 28 december en het zal
mogelijk zijn om hier te blijven tot na de nieuwjaarsreceptie die op 15 januari wordt gehouden. Aanmelden
kan via het aanmeldingsformulier op de website.
Nieuwjaarsreceptie 2022
Wij zijn in onderhandeling met de Dorpskamer in Ermelo. De datum is vastgesteld op 15 januari. De receptie
begint om 11.00 uur en is tot 13.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een
lunchbuffet. Meer informatie elders in dit blad.
Ledenvergadering en rally 2022
De ledenvergadering wordt gehouden op 2 of 9 april. Hiervoor zijn wij in onderhandeling met restaurant De
Waldhoorn in Otterlo.
Het is de bedoeling dat wij vanaf 14.00 uur kunnen arriveren en dat de vergadering dan uiterlijk om 14.30
uur begint. Aansluitend kan er gebruik worden gemaakt van een buffet. Meer informatie elders in dit blad.
De rally wordt gehouden vanaf vrijdag 1 april tot en met zondag 10 april en hiervoor willen wij camping Beek
en Hei in Otterlo benaderen.
Hierover meer in het volgende clubblad.
Reis naar Tsjechië van 26 mei tot 18 juni 2022.
Wij willen een laatste poging doen om deze te organiseren. De aankomstdatum op de eerste camping zal
dan zijn 26 mei en vertrekdatum van de laatste camping is dan 18 juni
Het reisprogramma zal gelijk zijn aan dat wat we voor 2020 hadden uitgestippeld, zie elders in dit clubblad.
Najaarsrally 2022
Het is de bedoeling om in september 2022 weer een rally of tref te houden van 2 weken. Waar en wanneer
is nog niet bekend.

********************************************
Te koop aangeboden
Solifer Finlandia 560 S line uit 2010.
Extra breed bed, Franse opstelling.
Deze zo goed als nieuwe caravan gaan wij door omstandigheden verkopen.
Caravan heeft de BOVAG keuringen/testen gehad, de laatste in januari 2020.
Toen zijn ook de uit de keuring voortkomende reparaties uitgevoerd zoals gasslangen, remschoenen, mover,
remblokjes, banden etc.
Met andere woorden de caravan verkeert in topconditie.
Extra accessoires:
- Oeyster volautomatische satellietschotel.
- Akai tv met cd interface.
- In 2020 nieuwe Receiver Vision HDTV EU met een M7 multistream-module door BM satelliet in Rijssen geïn
stalleerd. Kosten 386,77. Reden: nooit meer kosten maken voor updates en vervangen receiver. Aansturing
van de schotel door middel van afstandsbediening tv.
- Kledingkast bij de entree heringericht, zodat de tv een vaste opstelling heeft.
- cv pompen, 2 maal 12 volt-uitvoering. Voordelen o.a. betere en snellere opwarming en optimale vloerver
warming van de caravan.
Zo maar wat opsommingen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.
Prijs............wel marktconform.
Vriendelijke groet,
Aly en Adri Verzijl
telefoon: 0111 461017 of 06 15897122.
E-mail: adrialy@zeelandnet.nl
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Van de ledenadministratie
Nieuw
Pieter Grimbergen, Diepenheim
Dick Kruisweg, Arnhem
Willibrord Schaminée, Arnhem
Opzeggingen
A. Corver, Bergen
Hiermee komt het ledenbestand op 70 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-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
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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

