
 

Beste lezer 

Hierbij de 2e nieuwsbrief in 2022. We hebben er voor gekozen om een aantal 

belangrijke onderwerpen terug te laten komen die ook in de 1e nieuwsbrief 

waren te lezen.  

De tijd vliegt voorbij. Er is inmiddels veel gebeurd, maar er moet ook nog veel 

geregeld worden.  

De 1e inschrijvingen komen inmiddels binnen. Met het schrijven van deze 

nieuwsbrief zitten we inmiddels op 128 inschrijvingen.  

De 1e beurs in Eelde waar we gestaan hebben om het evenement te promoten, 

is achter de rug. We stonden met onze Solexen tussen de oldtimer caravans, 

oude landbouwvoertuigen en de kettingzagen. Het waren 2 leuke dagen waar 

we veel aanloop hebben gehad op de stand. Foto’s zijn terug te vinden op 

Facebook: 75 jaar Solex Nederland.    

Beurzen 

Om het 75 jarige jubileum van de Solex in Nederland en het evenement te 

promoten, kan je ons vinden op de volgende beurzen: 

• 4 en 5 maart 2023 in Leek 

• 13 en 14 januari 2023 in het Autotron Rosmalen 

Inschrijven 

De inschrijving voor het evenement 75 jaar Solex Nederland van 26 t/m 28 

mei staat open vanaf 1 november 2022 t/m 30 april 2023. 

Je kan je inschrijven op de volgende manier: 

• Opvragen van een inschrijfformulier via: solex75jaar@gmail.com 

• Een inschrijfformulier downloaden op de Facebookpagina: 75 jaar Solex 

Nederland. De links naar de inschrijfformulieren in 4 verschillende talen 

staan in het tabblad discussie. Voor het downloaden van een 

inschrijfformulier is geen Facebookaccount nodig! 

Op de website www.jubileumsolexnederland.nl kan je niet aanmelden 
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Wanneer je van plan bent om te komen, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Op 

die manier vergeet je het niet en voor de organisatie wel zo makkelijk. 

Wat krijg je voor je inschrijving bij deelname aan het evenement: 

De kosten voor inschrijving van dit prachtige evenement zijn € 55,- per persoon 

en dit is wat je ervoor terugkrijgt: 

• 2 x lunchpakket 

• Aandenken 

• 1 x BBQ 

• 5 gratis consumpties 

• Schildje voor op de Solex 

• Gratis toegang tot museum 

• Gratis deelname aan verloting op deelname nummer, met als hoofdprijs 

een Solex 

• Gratis op de foto met je Solex 

• Gratis deelname aan het concours d’elegance 

Solexmarkt, kraamverhuur  

Op het evenementen terrein hebben we ook weer plek gereserveerd voor een 
markt voor solexen, solex onderdelen en andere solex gerelateerde artikelen. 

Wil je zelf op de markt spullen verkopen, dan is dat mogelijk. 

Een marktkraam is 4 meter lang en heeft een dak van zeil. 

De prijs voor een kraam is € 50,00 voor 2 dagen. 

De stroom kost € 15,- voor 2 dagen 

Een plek op de grond zonder marktkraam € 30,- voor 2 dagen 

Wil je een kraam huren, stuur een mail naar: solex75jaar@gmail.com  

 

Vrijwilligers gezocht 

Voor een groot evenement als 75 jaar Solex Nederland kunnen we altijd wel 
wat vrijwilligers gebruiken. De werkzaamheden zijn divers van het inrichten van 
de feest tent, verstrekken van lunch pakketten, bardienst, verkeersregelaars tot 
het inpakken en opruimen van spullen na het evenement. Vindt je het zelf leuk 
om de handen een paar uurtjes uit de mouwen te steken of weet je iemand die 
het leuk vindt om mee te helpen, meldt je dan aan op het volgende mailadres: 
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info@jubileumsolexnederland.nl 

Alle hulp is welkom!! 

Promotie van het evenement 

Als stichting maken we veel promotie voor het evenement. Hiervoor hebben 

we o.a. folders gemaakt die we o.a. bij beurzen uitreiken. Onderaan de 

nieuwsbrief vindt je zo’n folder. Ken je iemand met een Solex of ben je lid van 

een Solexclub deel deze nieuwsbrief of folder met mede Solexrijders. Tenslotte 

geldt nog altijd: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Helmplicht dit moet je weten: 

• Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om een helm te dragen op de Solex 
in Nederland. 

• Ook op andere voertuigen met een blauw kenteken is dit verplicht, 
waaronder speed pedelecs en bromfietsen. 

• Snorfietsers en Solexen mogen nog altijd op het fietspad rijden. 
• Het is belangrijk om een ECE goedgekeurde helm te dragen. 
• Een speed pedelec helm is ook toegestaan op een Solex. Dit is een helm 

die je ook moet gebruiken voor een 45 km e-bike. 
• Het niet dragen van een helm kan je een boete van € 100, - opleveren. 

 
 
Overnachtingen in de buurt: 
 
 Campings 
 

• Camping De Boersberg 
Boersberg 1 
6865 NG Doorwerth 
www.deboersberg.nl 

• Camping Oosterbeeks Rijnoever 
Polderweg 1 
6862 VX Oosterbeek 
www.oosterbeeksrijnoever.nl 

• Camping Aan Veluwe 
Sportlaan 1 
6861 AG Oosterbeek 
www.aanveluwe.nl 

• Natuurcamping Landgoed Quadenoord Bosbeek 
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Quadenoord 4 
6871 NG Renkum 
www.quadenoord.nl 

• Camping Lindenhof 
Wolfhezerweg 111 
6874 ADWolfheze 
www.camping-lindenhof.nl 
 
Hotels 
 

• Hotel De Bilderberg 
Utrechtseweg 261 
6862 AK Oosterbeek 
www.bilderberg.nl/oosterbeek/hotel-de-bilderberg 

• Fletcher Hotel Doorwerth 
Kabeljouwallee 35 
6865 BL Doorwerth 
www.hoteldoorwerth.nl 

• Van der Valk Hotel Arnhem 
Amsterdamseweg 505 
6816 VK Arnhem 
www.hotelarnhem.nl 

• Fletcher Hotel Wolfheze 
Wolfhezerweg 17 
6874 AA Wolfheze 
www.hotelwolfheze.nl 

 

Tenslotte 

Als bestuur hopen we dat je enthousiast bent geworden en deel wil nemen aan 

het evenement. Natuurlijk ben je ook welkom als je niet in het bezit bent van 

een Solex, er is genoeg te zien en te doen. 

Vergeet de nieuwsbrief niet door te sturen naar al je Solex rijdende vrienden en 

vriendinnen! 
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Met vriendelijke groeten 

Els, Nico en Arnold 

 

 

 



 



 


