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Nieuws van en over de Kaart Bond Nederland
To be or not to be………..that is the question.
Deze maand,18 oktober, en volgende maand, 1 november, worden erg belangrijk voor
de Kaart Bond Nederland. De deelnemers aan deze toernooien kunnen zich dan
middels een formuliertje inschrijven voor de Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels in competitieverband – zowel “KBN-systeem“ als “verplicht”
spelen.
Bij voldoende deelname – minimaal 32 koppels KBN-systeem – start deze competitie op
13 december – 2e zondag van de maand. Verder de 2e zondagen van januari, februari,
maart en april 2016. Ook nu weer geldt dat de 4 beste scores meetellen voor de
eindrangschikking. Bent u niet aanwezig op een van deze toernooien maar wilt u wel
meedoen aan de competitie meldt u zich dan even aan bij mij (Jan Kokke).
Mocht het aantal van 32 koppels (KBN-systeem) niet gehaald worden dan wordt de
competitie geannuleerd. Mogelijk dat de KBN dan begin volgend jaar nog een promotieen/of vakantietoernooi organiseert. Bij uw opgave is dus een telefoonnummer en/of
emailadres wel handig – wij kunnen u dan op 12 december inlichten als e.e.a. geen
doorgang vindt.
Mochten we het aantal van 32 koppels wel halen dan vinden er, ongeacht het aantal
aanmeldingen, ook kampioenschappen plaats bij het klaverjassen voor koppels met
verplicht spelen.
Voor alle duidelijkheid er worden dus twee soorten kampioenschappen georganiseerd:
een met het KBN-systeem (passen) en een met verplicht spelen.
Buiten het begin van het spel (passen of verplicht spelen) zijn alle overige wedstrijd- en
spelreglementen van toepassing op het “verplicht” spelen.

Dineren na afloop van het klaverjassen en jokeren op
1 november.
In 2013 hebben we na afloop van de ONK met ruim 60 man gedineerd bij De Ruggestee
– een diner speciaal samengesteld voor ons gezelschap. We hebben alleen maar
lovende woorden gehoord – belangrijkste opmerking: “Het was gewoon heel lekker”.
Ook dit jaar weer een (zelfde) aanbieding van de Ruggestee met dezelfde prijs
(€ 13,50). Zie verderop de aanbieding van De Ruggestee.
Als het kaarten is afgelopen gaan we met alle eetdeelnemers naar de Ierse pub in het
pand van de Ruggestee – aperiteifje – poolbiljart – praatje over het kaarten – etc.
De mensen van de Ruggestee maken dan alles in orde voor het diner.
Smakelijk eten.

Carnavalsweekend Valkenburg
De deelnemers van de vorige jaren zijn al weer volop aan het boeken. Voor ons een
teken dat deze weekenden geslaagd zijn geweest. We zitten nu (27/9) al weer boven
de 30 deelnemers.
Zie het affiche in deze Nieuwsbrief.

Sponsor Kaart Bond Nederland
De WG Groep Arnhem gaat m.i.v. oktober 2015 de Kaart Bond Nederland sponsoren.
Een uitgebreid affiche is in deze Nieuwsbrief opgenomen. Lees dit affiche nauwkeurig
en doe er uw voordeel mee.

De Site
Het wachtwoord om onze foto’s en video’s te kunnen zien is gewijzigd. De donateurs en
adverteerders hebben de nieuwe code ontvangen.

Toernooiagenda
De toernooiagenda van Noord Nederland is apart opgenomen.
‘T Natje is bezig met nieuwe zaalruimte voor hun toernooien op zaterdag.
Buiten de 2 toernooien die in de agenda zijn opgenomen en die bij de Gaanderij
(Arnhem-Z Elderveld) gehouden worden zijn deze toernooien voorlopig geannuleerd.

Jaarvergadering 14 oktober a.s.
Na deze vergadering weten we hoe het bestuur er uitziet. Twee bestuursfuncties zijn
vacant. We zoeken een secretaris en een hoofd wedstrijdleiding.
Heeft u interesse en denkt u dat u een bestuursfunctie aankunt, geef u dan op als
kandidaat voor een bestuursfunctie – in onderling overleg bespreken we dan wat uw
functie wordt – uitgaande van uw wensen.

Kaartcruise Cochem oktober 2016
Heeft u interesse in deelname aan de Kaartcruise naar Cochem, oktober 2016, wacht
dan niet te lang. Het Promenadedek is al volgeboekt.

Nieuwsbrief “Open Kaart” digitaal.
De nieuwsbrief wordt vanaf nr. 5-2015 alleen nog digitaal uitgebracht.
Tot en met nummer 4 ontvingen enkele donateurs (6) de Nieuwsbrief in papieren- en
beknopte vorm. Aan deze donateurs zal gevraagd worden een emailadres van kinderen
of vrienden op te geven waar de nieuwsbrief naar gemaild kan worden.
Buiten het extra werk stond de donatie in scheve verhouding tot de kosten.
M.a.w. de kosten van het maken en verzenden van de Nieuwsbrief was hoger dan de
donatie (€8,50).

UITNODIGING TOT BIJWONING VAN DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING (JAARVERGADERING) VAN DE KAART BOND
NEDERLAND OP WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 IN BISTRO “ONS
HUIS”, DE BRINK 9 TE ELDEN. AANVANG 19.30 UUR.
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3 Notulen jaarvergadering d.d.24 september 2014.
4. Jaarverslag secretaris 2014/2015.
5. Jaarverslag penningmeester 2014/2015.
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing leden kascommissie
8. Begroting 2015/2016
9. Vaststelling contributie 2015/2016.
10. Verkiezing bestuur. Volgens rooster zijn aftredend maar ook
herkiesbaar de heren Kokke en Jacobs.
De heer Gerritsen(secretaris) treedt tussentijds om persoonlijke
redenen af. Daarnaast is de functie van hoofdwedstrijdleider nog
vacant. Zo mogelijk dient er dus in twee vacatures te worden
voorzien. Kandidaten kunnen zich vooraf bij het bestuur melden.
11. Bespreking seizoen 2015/2016.Zie toelichting elders in deze
Nieuwsbrief - Kaartreizen: bestemmingen 2016.
12. Rondvraag.
13. Sluiting
Namens het bestuur van de KBN
De secretaris,
B.Gerritsen

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KAART BOND NEDERLAND,
GEHOUDEN OP 24 SEPTEMBER 2014 IN CAFE ONS HUIS TE ELDEN (ARNHEM).
Aanwezig: afgevaardigden van De Koning (Arnhem) mw.J.M. de Wit en De Daele (Doetinchem)
mw.A.Gerritsen. alsmede mw. Van Limbeek (cie facilitair) en mw.M.de Wit (cie kaartreizen) en
dhr.H.Peltenburg (penningm.).
Afwezig met kennisgeving: dhr.J.Kokke (vz), dhr.J.Jacobs (best.lid) en dhr. S. van Beek
(hdf.wedstrijdleider).
Voorzitter: dhr.A.Gerritsen (secr.)
Opening (vaststelling agenda):
Om 19.10 uur opent de voorzitter de vergadering.
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen ingekomen stukken of mededelingen.
Notulen jaarvergadering d.d.5 oktober 2013:
Notulen worden akkoord bevonden.
Jaarverslag secretaris 2013/2014:
De vergadering stemt in met het jaarverslag.
Jaarverslag penningmeester 2013/2014 :
De penningmeester reikt de rekening aan de aanwezigen uit en geeft de nodige toelichting.
Gaf het vorige seizoen een verlies te zien van € 100,- nu is dat opgelopen tot € 1000,- aldus de
penningmeester. Als reden somt hij op het aantal teruggelopen donateurs, minder toernooien en
terugloop bij de passagiers bij de kaartcruises.
Het verlies wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen van de KBN.
De vergadering stemt in met het financiële jaarverslag.
Verslag kascommissie:
De penningmeester leest de schriftelijke verklaring voor van de kascommissie.
Deze commissie stelt vast, dat de boekhouding een getrouw beeld geeft van de financiële situatie
van de KBN en stelt derhalve voor het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering gaat mee in het voorstel van de commissie.
Verkiezing kascommissieleden:
De dames J.M. de Wit en M. de Wit zijn bereid de kascontrole over het seizoen 2014/2015 te doen.
Mw. A Gerritsen stelt zich beschikbaar als reserve.
De vergadering gaat akkoord.
Begroting 2014/2015:
De penningmeester stelt, dat hij niet in staat is (evenals vorig seizoen) voor het komende seizoen
een begroting op te stellen.

Mw. Van Limbeek heeft uit de achterban vernomen, dat men het inschrijfgeld a € 5,- aan de hoge
kant vindt.
Mw.J.M.de Wit oppert het idee om de toernooien ’s middags rond 13.00 uur te laten beginnen. De
vergadering ziet meer
in een kortere pauze.
Vaststelling contributie 2014/2015:
De vergadering gaat akkoord met het voorstel zoals verwoordt op de Agenda.
Verkiezing bestuur:
De heer Peltenburg is aftredend maar ook weer herkiesbaar, hetgeen bij acclamatie geschiedt.
De Van Beek had zich aanvankelijk herkiesbaar gesteld, maar moet zich nu om gezondheidsredenen
terug trekken. De functie van hoofdwedstrijdleider is nu dus vacant.

Bespreking seizoen 2014/2015:
De vergadering stemt in met het plan om de kampioenschappen bij het klaverjassen en jokeren
wederom in competitieverband te houden met de daarbij behorende regels en datums. Mw.Van
Limbeek vraagt of er op het OK op 2 november a.s. te Hellendoorn voor de jokeraars ook een beker
beschikbaar gesteld kan worden. De voorzitter en de penningmeester geven aan, dat geen bezwaar
te vinden.
In 2015 is er maar een bootreis gepland naar Antwerpen. Volgens mw. M. de Wit is er belangstelling
voor een busreis naar Salou in Spanje. Zij heeft een afspraak gemaakt met Bolderman voor volgende
week.
Met het oog op publicatie van de reis in de KBN nieuwsbrief wil zij beginnen met het aanvragen van
offertes. Het aanwezige bestuur gaat hiermee akkoord. De penningmeester geeft aan ook de ins en
outs van de SGR voorwaarden
met de reisorganisaties door te nemen. De KBN kan en mag geen risico lopen als een organiserende
reisorganisatie zijn verplichtingen niet nakomt.
Rondvraag:
Mw. Van Limbeek deelt alvast mee, dat zij niet aanwezig zal zijn op de toernooien van november en
december a.s. Zij zal wel de loten verzorgen.
Mw. Gerritsen vindt het niet kunnen, dat de voorzitter op de Jaarvergadering niet aanwezig is,
hetgeen door de vergadering wordt beaamd.
De penningmeester wil de Jaarvergadering volgend jaar weer op een zaterdag.
Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur.
Aldus vastgesteld d.d.
De voorzitter,

De secretaris,

KAART BOND NEDERLAND
JAARVERSLAG 2014/2015
Algemeen
Op de jaarvergadering van 24 september was als bestuurslid de heer Peltenburg aftredend
en herkiesbaar, hetgeen geschiedde. Daarnaast was de heer S.van Beek aftredend, doch hij
stelde zich niet herkiesbaar vanwege gezondheidsredenen. De functie van
hoofdwedstrijdleider bleef zodoende vacant. Wel functioneerde de heer Van Beek dit jaar
op ad hoc-basis als wedstrijdleider en werd hij door het bestuur benoemd tot lid van de
commissie facilitair.
Het bestuur kwam eenmaal in vergadering bijeen.
Leden/donateurs
De volgende verenigingen waren aan het einde van het verslagjaar lid van de Bond: AKC
Amersfoort, De Duiker Apeldoorn, Kaartvereniging Hercules’81 te Assen, KV De Koning te
Arnhem, KV ’t Natje Arnhem, Kjv De Daele Doetinchem, KV De Maandagavondclub Putten,
Kjv P.I.T. Aalten en Kjv ’t Stuk Arnhem .
Op de Jaarvergadering werd besloten de contributie te splitsen in twee categorieën:
verenigingen met e-mailadres en zonder e-mailadres. De contributie voor leden met emailadres werd gesteld op € 0,-(nihil) en voor leden zonder e-mailadres op € 15,-. Door het
gebruik van e-mail kan bespaard worden op drukwerk- en portokosten, wat het wegvallen
van contributie compenseert.
Deze categorale indeling voor de contributie steunt op artikel 9 van de Statuten.
Het aantal donateurs bedroeg aan het einde van het verslagjaar 49.
2013/2014: 55
2012/2013: 64
2011/2012: 67
2010/2011: 80
2009/2010: 69
2008/2009: 60
2007/2008: 70
Toernooien
Dit seizoen werd weer teruggegrepen naar het concept van kampioenschappen in
competitievorm. Helaas bracht dat geen ommekeer in de tanende belangstelling voor onze
toernooien.
Bondskampioen bij het koppelklaverjassen werden de dames Van Limbeek en De Leeuw.
Bij het jokeren was dat mw. E.de Wilde.
Deelname vorige seizoenen:
2007/2008: 34 koppels, 5 teams, 14 jokeraars
2008/2009: 48 koppels, 9 teams, 20 jokeraars

2009/2010: 49 koppels, 8 teams, 12 jokeraars (gemiddeld 51 koppels)
2010/2011: 48 koppels, 10 teams, 17 jokeraars (gemiddeld 50 koppels en 19 jokeraars)
2011/2012: 47 koppels, 10 teams, 26 jokeraars (gemiddeld 48 koppels en 26 jokeraars).
2012/2013: 37 koppels, 8 teams, 23 jokeraars (gemiddeld 37 koppels en 20 jokeraars).
2013/2014: geen competitie; 6/10 22 koppels, 16 jokeraars; 3/11 52 klaverjassers, 21
jokeraars.
2014/2015: 27 koppels, 17 jokeraars (gemiddeld 26 koppels en 18 jokeraars).
Het Open Nederlands Kampioenschap voor Koppels en Jokeren werd in samenwerking
met KV Hercules’81 uit Assen en Aktief Overijssel gehouden op 2 november 2014 te
Hellendoorn in de accommodatie van Aktief Overijssel. De deelname was 41 koppels
klaverjassen en 16 Jokeraars. Na raadpleging van zijn leden besloot Hercules’81 uit
Assen zich terug te trekken uit de organisatie van dit Open Ned. Kampioenschap. Door
het wegvallen van deze “steunpilaar” heeft het bestuur besloten het vervolg van dit
kampioenschap te houden in de eigen regio te weten Hoenderloo.
De titels gingen naar het koppel J.Kokke/S.Vos bij het klaverjassen en bij het jokeren
naar mw.T.Verdam.
Website www.Kaartbondnederland
Het lukte voorzitter Kokke de website met behulp van “Jouw Web” geheel vernieuwd
in de “lucht” te krijgen. Een prachtig resultaat !
Bondsorgaan OK Open Kaart
Na het afschaffen van OK in kleurendruk vorig seizoen werd over gegaan naar een
Nieuwsbrief in papieren vorm en zwart/wit. Hiervan verschenen twee exemplaren. Dit
seizoen werd geheel overgeschakeld naar de digitale versie. Zes maal verscheen deze
Nieuwsbrief en is terug te vinden op de website onder het kopje “Open Kaart”.
Commissie Kaartreizen
Dit seizoen werden twee kaartcruises uitgevoerd te weten in oktober 2014 naar
Rüdesheim in Duitsland en in april 2015 naar Antwerpen/Maastricht .
In het weekeinde van 13 t/m 16 feb 2015 werd er wederom geklaverjast in een hotel in
Valkenburg , hetgeen als heel gezellig werd ervaren door de 52 deelnemers.
September 2015
Namens het bestuur,
De secretaris,
B.Gerritsen

Wij zijn op zoek naar een secretaris, een
wedstrijdleider en een of meerdere personen
om de website van de Bond te beheren c.q.
verder te ontwikkelen.
Wil je graag meehelpen aan alle activiteiten van
de Kaart Bond Nederland dan ben je van harte
welkom om in het bestuur (er zijn 2 vacatures) of
de facilitaire (ondersteunende) commissie te
komen.
We doen het samen, dus je staat nooit alleen en
krijgt daar waar nodig hulp en ondersteuning.
Indien gewenst opleiding (wedstrijdleider).
Loop (surf) eens door onze site dan vind je
vanzelf alle terreinen waar de KBN op actief is.
Je bent welkom,
Jan Kokke (Vz)

Toernooiagenda KBN
Dat.

Aanv

Soort

Locatie / bijz.hed.

Org.

Aanmelden

Vóór

18-10

11.00 u.

Promotie
Koppel +
jok. Ind.

Ons Huis
De Brink 9
Elden

Kaart
Bond
Nederland

Van Beek
06-23739713

17-10

24-10

13.30 u.

Klaverjassen en
Jok. Ind.

Gaanderij
Driemondplein 1
Arnhem

KV.
‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

24-10

31-10

12.30 u.

Klaverj.
Kopp. en
Jok. Ind.

Wijkcentrum
Elderveld

KV
De Koning

Mw. De Wit
026-3820658

31-10

1-11

11.00 u.

Open NK
koppels
KBN-sys.
en Verpl.
Spelen en
Jokeren

De Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart
Bond
Nederland

Van Beek
06-23739713

Vanaf
sept.
tot
31-10

14-11

13.30 u.

Klaverjassen en
Jok. Ind.

Gaanderij
Driemondplein 1
Arnhem

KV.
‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

14-11

3-1

11.00

Koppel en
Jok. Ind.

Wijkcentrum
Elderveld

KV
De Koning

Mw. De Wit
026-3820658

2-12016

17-1

11.00 u.

Kopp. en
Jok.
Kamp.
Arnhem

Wijkcentrum
Elderveld

KV
‘t Stuk

Verheijden
026-3812353

17-1

5-4

11.00 u.

Koppel
Oranjetoernooi

De Daele
Doetinchem

KV De
Daele

Gerritsen
014-324840

Voor
4-4

Toernooiagenda Noord Nederland - KV Hercules
Assen

Toernooiagenda Noord Nederland - KV Hercules
Assen – blad 2.

Wij hebben de volgende persberichten verstuurd!
Herfsttoernooien Klaverjassen en Jokeren - gratis deelname
De Kaart Bond Nederland (KBN) organiseert op 18 oktober 2015 3 Herfsttoernooien Klaverjassen voor Koppels KBN-systeem, Klaverjassen voor Koppels met “Verplicht
spelen” en een Jokertoernooi.
De toernooien, waar men gratis aan mee kan doen, worden gehouden in de grote zaal
van Ons Huis, De Brink 9 te Elden (Arnhem), aanvang 11.00 uur.
De Kaart Bond Nederland gaat voor het eerst een toernooi organiseren voor
klaverjassen met verplicht spelen. Bij een groot aantal spelers is deze wijze van spelen
geliefd. Ergo, men doet niet mee aan toernooien waar louter volgens de regels van de
KBN (met de mogelijkheid van passen) gespeeld wordt.
Kijk ook op www.kaartbondnederland.nl.
U kunt zich aanmelden bij de heer S. van Beek, tel.: 06-23739713

Open Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels
en Jokeren
De Kaart Bond Nederland (KBN) organiseert de Open Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels KBN-systeem, de Open Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels “Verplicht spelen” en de Open Nederlandse
Kampioenschappen Jokeren.
Deze kampioenschappen worden gehouden op 1 november 2015, bij
Bowlingrestaurant De Ruggestee, Krimweg 152 te Hoenderloo, aanvang 11.00 uur.
Kijk ook op www.kaartbondnederland.nl.
U kunt zich aanmelden bij de heer S. van Beek, tel.: 06-23739713

Carnaval vieren en kaarten
In het weekend van 5 t/m. 7 februari 2016 houdt de Kaart Bond Nederland een
kaartweekend (klaverjassen Amsterdams – KBN-systeem) in Valkenburg (***-hotel).
In dit weekend wordt de Carnaval in zuid Limburg door iedereen gevierd. De
deelnemers aan dit weekend doen voornamelijk mee door, al dan niet verkleed, een
bezoek te brengen aan de optocht(en). Verder worden er 3 avondtoernooien
klaverjassen en jokeren georganiseerd.
Kijk ook op www.kaartbondnederland.nl.
Informatie en opgave (voor 1-12-’15) bij de heer H. ter Maat, Dinxperlosestraatweg 15,
7122 AD Aalten, E-mail: H.ter.Maat.1@kpnmail.nl Tel. 0543-471174

6-daagse Kaartcruise naar Cochem
Van 10 t/m. 15 oktober 2016 houdt de Kaart Bond Nederland een Kaartcruise naar
Cochem. Tijdens deze jubileumcruise (20 jaar) worden er minimaal 6 toernooien
Klaverjassen (Amsterdams en Rotterdams) en Jokeren georganiseerd.
De volgende plaatsen worden bezocht: Keulen, Bonn, Alken COCHEM, Koblenz en
Düsseldorf.
Kijk ook op www.kaartbondnederland.nl.
Vanaf heden is boeken voor deze cruise mogelijk.
Informatie en boekingen bij Mw. A. Kokke, tel.: 026-3793635

organiseert de
OPEN NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
Klaverjassen voor Koppels
“Amsterdams” KBN-systeem
en Verplicht spelen en Jokeren
ZONDAG 1 NOVEMBER 2015
Aanvang: 11.00 uur

Bowling Restaurant “De Ruggestee”
Krimweg 152, Hoenderloo
( 055-3781666
Deelname: € 6,= p.p.
(incl. koffie/thee met cake)
Opgave bij Stephan van Beek
( 06-23739713
vóór 31 oktober 2015
Prachtige verloting met mooie prijzen.
Lunch- en Dineraanbieding
kaartbondnederland.nl

ruggestee.nl

De Ruggestee heet de
deelnemers aan de Open Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen
voor Koppels en Jokeren van harte
welkom.
Speciaal voor U hebben wij enkele
aanbiedingen gemaakt voor zowel de
lunch, als het diner.

Wij bieden U een uitgebreide lunch
aan, bestaande uit koffie/thee, soep,
snack, diverse broodjes en beleg.
All-in prijs € 6,50

Wilt u geen gebruik maken van de all-in lunch,
dan hebben wij voor U nog de volgende keuzes.
Soep – groentesoep of soep van het seizoen
Broodje bal met mayonaise / mosterd
Broodje kroket met mosterd
Broodje frikadel met mayonaise

€ 3,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,50

Diner € 13,50
Groente- of tomatensoep
Schnitzel met champignonroomsaus
2 soorten aardappelgarnituren
Diverse koude en warme groenten
Dessert van ambachtelijk gemaakt
vanilleroomijs, bavaroise met vruchten
en slagroom .
Opgeven bij uw aanmelding.

Zaterdagtoernooi
bij Kaartvereniging De Koning

op zaterdag 31 oktober,
in Wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 13/15.
Aanvang: 12.30 uur
Zaal open: 11.30 uur
Catering aanwezig
Koppelklaverjassen “Amsterdams”
(KBN-systeem - passen)
en individueel jokeren
5 rondes € 3,50 p.p.
Opgeven:
Monique de Wit
026-3820658 of 06-40951615
mon@hetnet.nl

Klaverjasvereniging
De Daele te Doetinchem
organiseert
22 november 2015

HERFST
KLAVERJASTOERNOOI
KOPPEL
KBN – Reglement
5 ronden van 16 spellen

Ontmoetingscentrum De Daele
Stevinlaan 9 te Doetinchem
Tel.: 06 – 51494130

♠

♥

♣

♦

Aanvang: 11.00 uur
Inschrijfgeld € 10,= per koppel
In de pauze zijn er diverse broodjes en soep verkrijgbaar.

Prijzen in cadeaubonnen
Tevens wordt er een verloting gehouden.
Aanmelden t/m. vrijdag 20 november bij:
Dhr. B. Gerritsen, Tel.: 0314 – 324840
Of via onze website;
www.kjv-dedaele.nl

Kaartvereniging De Koning
organiseert op
zondag 3 januari in
Ons Huis
De Brink 9 in Elden/Arnhem
Aanvang: 11.00 uur, het

Nieuwjaarstoernooi
Koppelklaverjassen (KBN-regels) en
Jokeren
€ 3,50 p.p.
Opgeven: Monique de Wit
026-3820658 of 06-40951615 of
mon@hetnet.nl

KLAVERJASCLUB
ORGANISEERT
OP
ZON
“T STUK”

organiseert op
ZONDAG 17 JANUARI 2016

HET KOPPELKAMPIOENSCHAP
KLAVERJASSEN
EN JOKERKAMPIOENSCHAP
VAN ARNHEM
KBN - REGLEMENT
In wijkcentrum Elderveld,
Breezandpad 15 te Arnhem
Aanvang: 11.00 uur
Inschrijfgeld: € 4,= p.p.

Met prachtige prijzen en een grote verloting
Aanmelden tot vrijdag 15 januari bij:

Dhr. Verheijden - ( 026 - 3812353
Mw. Kuster ( 026 - 3332154

KAART BOND NEDERLAND
Tijdens het carnavalsweekend gezellig kaarten in Valkenburg.
De Kaart Bond Nederland (KBN) organiseert i.s.m.

***Hotel Schaepkens van St. Fyt in Valkenburg
een kaartweekend van 5 februari t/m. 7 februari 2016.
Het verblijf is op basis van halfpension,
van het diner op vrijdag tot en met het
ontbijt op maandag. De reis is op
basis van eigen vervoer.
Het station ligt op 5 min. lopen.
Er worden 3 avondtoernooien gehouden,
Klaverjassen “A’dams” en Jokeren.
De entree bedraagt € 2,50 p.p. per toernooi. Extra’s: tweemaal daags
koffie/thee op de gebruikelijke uren en bij aanvang van het kaarten,
een hapje tijdens het kaarten, iedere dag een borreluurtje “Happy
Hour”, gratis toegang tot het Casino in Valkenburg en gratis toegang tot
het Sportcentrum met zwembad ”De Polfermolen”.

Enkele tips: een bezoek aan Maastricht of een bezoek aan de grotten in
Valkenburg. De grote “carnavalsoptocht” in Valkenburg vindt
op maandag plaats. De grote optochten in Maastricht, Sibbe, Schin
op Geul, St. Gerlag en Berg en Terblijt en de jeugdoptocht van
Valkenburg vinden op zondag plaats.
U bent welkom in het hotel vanaf vrijdag 5 februari 2016, 14.00 uur tot
maandag 8 februari na het ontbijt. De kosten voor dit fantastische
weekend zijn € 145,50 p.p. incl. verblijfsbelasting, € 2,50 p.p.p.n.
Er is geen toeslag voor 1-pers. kamers. Een reis en annuleringsverzekering is aan te bevelen. Kosten annuleringsverzekering bij het
hotel is 8% van de reissom.

Het is mogelijk de maandag bij te boeken (€45 totaal).
Aanbetaling € 50,00 p.p. op rekeningnummer NL14 INGB 0000889452
t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem, restant uiterlijk 4 weken voor
de reis (dus voor 8-1-2016).
Opgave (voor 1-12-’15) bij: Henk ter Maat, Dinxperlosestraatweg 15,
7122 AD Aalten, E-mail: H.ter.Maat.1@kpnmail.nl Tel. 0543-471174

W.G. GROEP - ARNHEM

W.G. GROEP
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZ ARNHEM
( 026 - 3469874
 06 - 53158037

Leverancier van o.a. : complete keukens
en badkamers incl. installatie,
slaapkamers (waaronder boxsprings van
wereldmerken), witgoed,
inbouwapparatuur en audio/videoapparatuur door heel Nederland.
Uitsluitend A - merken.

WG - GROEP ARNHEM wordt sponsor van de Kaart Bond Nederland.
Afhankelijk van uw aanschaffingen gaat de WG - Groep de Kaart Bond Nederland sponsoren. De WG - Groep garandeert u minimaal 10% korting op de
winkelprijs van leverbare artikelen / apparatuur.
Gaat u apparatuur aanschaffen en u weet wat de winkelprijs is - vraag dan
vrijblijvend aan de WG Groep waarvoor zij het kunnen leveren - wel o.a. het
typenr. e.d. doorgeven, b.v. Samsung TV UE65JS9500. U zult versteld staan!

U bent een dief van uw eigen portemonnee als u niet even belt!!
www.wgkeukens.nl

Uw informatie-/bestelcode is KBN 2015

Een Riviercruise van Feenstra...
Boek
snel!

Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.

Feenstra Rijn Lijn: comfortabele schepen
en een uitstekende verzorging!
Ga voor de brochure naar uw reisorganisatie,
bel 026-4452805 of kijk op www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

De Brink 9
6842 AT Elden
Tel.: 026-3814253

Welkom bij Café - Zaal Ons Huis.
Café Ons Huis is een gezellig bruin dorpscafé met
een sfeervolle uitstraling. Ons Café staat niet alleen
bekend om zijn gezelligheid, er worden ook tal van
activiteiten georganiseerd. Gewoon een avondje uit,
alleen of met vrienden of bekenden?! Eind van de
week nog even na borrelen met je collega's?
Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres.
Mensen die naar een evenement in het Gelredome
gaan weten ons te vinden. Het Gelredome ligt op
loopafstand van ons café en parkeren is gratis.
In de naastgelegen Bistro Thuis kunt u vooraf aan
het evenement genieten van een uitstekend
3 gangen menu met een zeer voordelige prijs.
Wilt u uw verjaardag/trouwdag vieren op een
gezellige locatie? Wij staan voor U klaar.
Op woensdagavond kunt u zelfs ons Café afhuren
om een feestje te geven.
Wij zijn de thuisbasis van de Kaart Bond Nederland
voor de organisatie van de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren.
Wij wensen U allen een prettig verblijf bij ons!
Voor info Bistro Thuis www.thuisinelden.nl

Ga naar: http://www.onshuiselden.nl

Leverancier van
onder andere:
Keukens
Badkamers
Slaapkamers
Witgoed
Parket
Inbouwapparatuur

W.G. Agenturen
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZ ARNHEM
Tel./Fax. : 026 - 3649874
Mobiel
: 06 - 53158037

Een Riviercruise van Feenstra...
Boek
snel!

Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.

Feenstra Rijn Lijn: comfortabele schepen
en een uitstekende verzorging!
Ga voor de brochure naar uw reisorganisatie, bel 026-4452805 of kijk op
www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

IMPORT

Bert Struis
EXPORT
Twentepoort West 21
7609 RD Almelo
Tel. +31 (0)546-828157
Email:ajm.struis@home.nl

Colofon

Jan, Kokke, Voorzitter
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 026-3793635 / 06-25014785
jan_kokke4@msn.com
Berry Gerritsen, Secretaris
Lorentzlaan 19
7002 HA Doetinchem
Tel. 0314 - 324840
a.gerritsen20@kpnplanet.nl
Hans Peltenburg, Penningmeester
Kariboelaan 18
5704 DW Helmond
Tel. 0492-514074 / 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Stephan van Beek, Hfd. Wedstrijdleiding
Delfzijlstraat 65
6835 CM Arnhem
06 - 23739713
svanbeek1957@live.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Reigersstraat 52
7601 CE Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs1@ziggo.nl
Facilitaire Commissie
Marijke van Limbeek
Tel. 026 – 3645266
aj.vanlimbeek@chello.nl

