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Hoop is de vader van de gedachte……
In de vorige nieuwsbrief “Open Kaart” maakte ik melding van een eventuele
competitie en toernooi voor het online klaverjassen.
Hier ben ik wat te voorbarig geweest. We hebben onderzocht of het op dit
moment haalbaar is een competitie of toernooi te organiseren met ca. 80
deelnemers.
We zijn tot de conclusie gekomen dat dit OP DIT MOMENT nog niet
haalbaar is.
Zeker als we binnenkort weer fysiek kunnen klaverjassen zal er minder
gebruik worden gemaakt van de online toepassing (Klaver.Live)
Denk dat we onderschat hebben hoe de kennis en omgang met internet
etc. is bij de oudere klaverjassers. En jongere klaverjassers zijn er nog
maar weinig.
Uit diverse leermomenten is mij gebleken dat het merendeel van u digibeet
is. En als je niet meegegaan bent met de ontwikkeling van het
computergebeuren en met name internet wordt het ook erg moeilijk je aan
te sluiten.
We zullen in de toekomst hier nog meer aandacht aan moeten schenken.
Overigens was en ben ik nog steeds hartstikke enthousiast over het online
klaverjassen. Ik heb me dus ook een beetje laten meeslepen in mijn
enthousiasme. Hoop is de vader van de gedachte, sorry.
De KBN – afsprakenpagina speciaal gebouwd om met elkaar afspraken te
maken om te klaverjassen is hoofdzakelijk door ondergetekende gebruikt.
Neemt niet weg dat er wel diverse groepjes zijn ontstaan om op een vaste
dag en tijd in de week met elkaar te klaverjassen.
Wat ik vreemd vind is dat ik een aantal fervente klaverjassers, die bij mij
bekend zijn, niet gezien heb bij het online klaverjassen.
Want als je van het spelletje houdt, dan kun je dat in alle facetten beleven
met www.klaver.live. Probeer het maar eens.

Jan Kokke, Vz.

Organisatie van een online toernooi / competitie klaverjassen.
Nederlands Kampioenschap bij de Kaart Bond Nederland
Bij het fysieke klaverjassen is bepaald dat de titel Nederlands Kampioen wordt
toegekend als het deelnemersveld boven een gesteld minimum komt.
Een Nederlands Kampioenschap Koppel behoudt deze status bij een minimale
deelname van 32 koppels – 64 personen.
Bij de organisatie van een Nederlands Kampioenschap Klaverjassen Individueel
online gaan we ook uit van minimaal 64 deelnemers. In potentie moeten er dan
minimaal 80 mensen zijn die zich op de deelnemerslijst geplaatst hebben met een
toezegging dat zij mee willen doen aan een toernooi of competitie.
Op dit moment hebben nog geen 40 donateurs zich op de deelnemerslijst geplaatst
en zich als zodanig hebben opgegeven voor mogelijke deelname aan een toernooi
of competitie. Niet alle personen op de deelnemerslijst beschikken over de juiste
apparatuur c.q. internetverbinding.
Verder laten de statistieken van Klaver.Live zien dat er een lichte terugloop is van
het aantal spellen dat online gespeeld wordt.

Aantal gespeelde spellen – 32 kaarten.

Al met al is er op dit moment geen basis om een online kampioenschap te
organiseren.
Jan Kokke, Vz.

Kunstmatige intelligentie gaat ons leven veranderen…
Daar zijn de mensen, die er verstand van hebben, van overtuigd.
En daar hoeven we niet van te schrikken. Immers het menselijk brein bouwt
computers met programma’s die ons brein zoveel mogelijk gaan evenaren of op
sommige punten b.v. het geheugen en het rekenen gaan verbeteren of al
hebben verbeterd.
We kennen de resultaten van schaakcomputers die zelfs van een
wereldkampioen schaken kunnen winnen.
Deep Blue 2, een bekende schaakcomputer, versloeg in maart 1997 Kasparov in
een match van zes partijen, die eindigde in 3,5-2,5. Maar dit was (volgens mij)
geen computer met kunstmatige intelligentie.
Kunstmatige intelligentie gaat zijn intrede doen bij het klaverjassen.
De huidige klaverjasprogramma’s zijn gebouwd louter met routines – b.v. bij het
seinen: als een vrije Aas wordt bijgespeeld op een andere kleur, dan heeft deze
persoon bijna zeker de tien van die Aaskleur in handen. Zo kun je bijna alle
situaties bij het klaverjassen in routines “vertalen”. Verder kun je een
computer zo programmeren dat hij de kans van het spelen van een bepaalde
kaart berekent en als die kans b.v. groter is dan 80% (succes) dat deze kaart dan
gespeeld wordt. Dit is dan ook weer een routine.
Peter Koning is, in samenwerking met de Universiteit Leiden, bezig een
klaverjasprogramma te ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie.
Op dit moment zijn de computers (de robots) waarmee en waartegen je kunt
kaarten zwak en louter gebouwd op routines.
Mijn voorspelling is dat de computer met kunstmatige intelligentie de sterkste
klaverjasser van Nederland wordt.
Dat zal dan alleen bewezen kunnen worden door 2 intelligente computers, als
koppel, mee te laten doen in een toernooi “portefeuillekaarten”, waarbij alle
spelers in alle partijen dezelfde (gelijke) sets kaarten krijgen.
Maar ook dan is dit nog discutabel, immers hoe sterk zijn de koppels
waartegen de computers spelen. Zijn de tegenstanders gokkers of denkers. De
behaalde scores Noord-Zuid en Oost-West moeten we dan gescheiden houden.
M.a.w. we krijgen een kampioen N-Z en een kampioen O-W.
We moeten een modus bedenken om te kunnen bewijzen dat een intelligente
klaverjascomputer beter is dan de mens
In de volgende nieuwsbrief “Open Kaart”, waarschijnlijk september zal
Peter Koning ons informeren over de ontwikkelingen.
Jan Kokke, Vz

Online klaverjassen ……..….. Hoe krijg ik dat voor elkaar????
Alles wat nieuw is moet wennen. Maar wennen met online klaverjassen duurt maar heel even. Alles
is gratis dus gewoon proberen.
Er zijn al heel wat partijen gespeeld en ik hoor niets anders dan enthousiaste berichten.
Wat u moet doen:
Ga naar de speelpagina van de Kaart Bond Nederland

- Speelpagina / Online Kaarten | Kaartbondnederland.nl
Klik op deze KNOP.
GA NAAR
ONLINE
KLAVERJASSEN
Je komt dan in het programma Klaver.live

Klik op “Start een nieuw spel”.
Vervolgens kom je op deze pagina.

Natuurlijk klikken op: “Maak een nieuwe klaverjastafel”.

We zijn er bijna, op deze pagina gaan we de namen invullen van de
4 spelers – Voornaam en Achternaam – probeer hier aan te wennen. Wel netjes en informatief als
de volledige naam genoemd wordt. Klassementen, overzichten, etc. waar alleen de voornaam in
staat is niet erg informatief.

Natuurlijk heb je de namen van je koppelmaat en de namen van het koppel waar tegen gespeeld
wordt met telefoonnummers en emailadressen op een briefje staan. Je vult alle namen in en klikt
op “Maak Tafel”.

Bij het “Maken van een nieuwe tafel” kun je ook , voordat je de toets aanklikt, de instellingen
aanklikken zoals je wilt spelen – natuurlijk in overleg met de andere spelers.

Overigens kan de tafelleider, en dat bent jij, het Admin-menu gebruiken aan de speeltafel voor of
tijdens het spel.
Na het maken van een tafel kom je in dit scherm.

Je hebt op de toets “Maak een tafel” geklikt en komt in dit scherm een lijstje tegen met de namen
die je hebt opgegeven met een z.g. linkcode. In deze code is een getal van 6 cijfers opgesloten.
In dit geval dus 522046. Dit is de tafelpincode.
We selecteren deze tekst.
Cursor voor Jan plaatsen en
dan de linkermuisknop
ingedrukt houden en slepen
tot het eind.
Resultaat zie hiernaast >>>

Nu de Controltoets (Ctrl) indrukken samen met toets C. U heeft het gearceerde nu op het klembord
geplaatst. Vervolgens gaat u naar de mail die u gaat versturen naar uw medespelers en u plaatst
deze tekst, met weer de controltoets (Ctrl) ingedrukt houden en tegelijkertijd de V toets indrukken,
in de mail.
Natuurlijk even een aanwijzing geven aan je medespelers, met b.v. “Hallo klaverjassers, hieronder
vinden jullie je naam en een inlogcode. Klik op deze code die bij je naam staat en je komt gelijk bij
mij aan tafel. Ik zit er al”. We beginnen om ….uur en 5 minuten daarvoor maak ik contact met jullie.
Met de tafelcode reserveert u een tafel voor 6 uur – dus u kunt om 15.00 u. ‘s middags alles in orde
maken voor de partijen die om 19.00 of 20.00 beginnen. Je klikt op jouw inlogcode en komt aan
tafel. En je wordt welkom geheten. Nadat je dit gelezen hebt, klik je op het X of simpelweg klikken
buiten het tekstveld.
Jij bent de tafelleider. Laat, voordat jullie beginnen, de spelers het menu doornemen. En jijzelf moet
2 menu’s doornemen. De andere spelers zien geen admin menu.

U ziet nu de speeltafel met uw naam in groene balk onderin het scherm.
Uw medespelers komen ook binnen. Als alle medespelers aan tafel zijn gekomen en u heeft met
elkaar video of audiocontact gemaakt, dan kunnen we gaan spelen. Wij hebben alleen videocontact
gemaakt via WhatsApp. Mocht u niet weten hoe dat moet, vraag het mij of anderen dan even heeft u alle 4 kennis van een andere video- of audiotool dan kunt u die ook gebruiken. Misschien dat
we in de toekomst direct vanuit het programma video- of audiocontact kunnen leggen met de 4
deelnemers. We gaan spelen.

Er is gegeven (kaartjes aanklikken) en ik zit er voor.
Ik moet zeggen en ik pas. We spelen volgens de KBN – regels.
Op je speelbalk zie je de stand t./m. het laatste spel.
Een knop om slagen terug te zien. Slagen terugzien is niet toegestaan, alleen bij verzaken moet
dat mogelijk zijn.
Jij als Admin kan de optie aanzetten dat vorige slagen mogen worden ingezien.
Bij de KBN is het tot nu toe zo dat als er verzaakt is, maar de slag ligt nog open, dan kan de kaart
worden teruggenomen en wordt dan een strafkaart. Dit is niet geprogrammeerd omdat wij bij de
jaarvergadering willen voorstellen dit gedoe te laten vervallen.
Een kaart eenmaal op tafel gebracht blijft daar liggen.
Liggen is liggen, zullen de oude klaverjasrotten zeggen.
Het strafkaartgedoe is altijd heel vreemd overgekomen bij de mensen die hier niet van op de
hoogte waren. “Liggen is liggen” is eenduidig en niet interpreteerbaar. Er is dus geen weg terug.
Bij conflicten de wedstrijdleider er bij halen.
Overigens hebben we bij alle partijen die tot nu toe gespeeld zijn

Ik wens alle klaverjassers geweldig veel plezier met het online klaverjassen.
Een geweldig tijdverdrijf in deze rotte Corona-periode.

Jan Kokke, Vz.
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Nederland
Programma 2021/2022
Datum
Van Tot

September

Aktiviteit

Klaverjas (koppel) en Jokertoernooi. Compleet
arrangement incl. lunch/diner

Bijzonderheden

Hierover nemen wij eind juli
een definitieve beslissing

11-10 16-10 Kaartcruise Nrd. Holland / Texel
Enkhuizen, Oude Schild, Alkmaar
Plaatsen die bezocht worden
Zaanse Schans en Wijk bij Duurstede Zie affiche
7-11

2022
25-2

28-2

Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen (Koppels)
en Jokeren

Deze kampioenschappen
worden gehouden bij
De Ruggestee in Hoenderloo

Kaartweekend Valkenburg
Tijdens de Carnaval
Hotel Schaepkens van St. Fyt

Affiche wordt t.z.t.
geplaatst.

10-10 15-10 Kaartcruise Rüdesheim

Zie affiche

Informatie over deze activiteiten kunt u terugvinden op geplaatste of nog te plaatsen
affiches op deze site.

Vakanties KBN 2021
Eindelijk, er schijnt licht aan het einde van de tunnel.
We zijn nu al weer weken bezig om een fijne vakantie te KUNNEN organiseren. Je
moet alle mogelijke scenario’s inbouwen om problemen, schades, etc. te
voorkomen.
Op dit moment zijn we bezig met een touroperator. Uitgebreid gesproken en we
wachten de offerte af.
Deze touroperator werd door mij telefonisch benaderd, er waren echter 28
wachtenden voor mij. Heb toen maar een mail verzonden en uiteindelijk hebben we
14 dagen later een (telefonisch) gesprek gehad . Excuses, excuses, had zeker niet
zolang mogen duren, maar, drukte, drukte, drukte.
Verder wel een zeer aangenaam gesprek.
Deze touroperator heeft een aanbieding, waar wij graag gebruik van willen maken.
Enkele criteria die wij hanteren: zonnig land – temperatuur in de periode dat wij er
naar toe gaan ca. 25 graden C. - ****4-sterren hotel met een all-inclusive verzorging,
goede reviews, gebruik van een kaartruimte om-niet en een zo laag mogelijke prijs.
De corona heeft er ook voor gezorgd dat de prijzen gemiddeld 10 tot 20% hoger
liggen dan voor die tijd.
Verder is natuurlijk belangrijk hoe we vakantie moeten en kunnen vieren.
Wij gaan er vanuit – de vakantie is gepland vanaf 16 september – dat we allemaal 2x
gevaccineerd (of 1x met Jansen) zijn. Maar welke code heeft het land dan waar we
naar toe gaan. Moeten we daar met een mondkapje oplopen en kunnen we daar wel
een terrasje pakken c.q. de winkeltjes bezoeken.
We willen wel weer een paar leuke dagtochten kunnen maken en misschien weer een
dagje met een boot weg.
Zo’n 40 personen die mee zouden gaan naar Bulgarije hebben hun aanbetaling laten
staan. Wij zijn voornemens een optie te nemen op 25 2-persoonskamers en 12
eenpersoonskamers.
Zodra wij een offerte gehonoreerd hebben nemen we natuurlijk contact op met deze
mensen en sturen de lezers van de nieuwsbrief een affiche.
We maken met de touroperator een afspraak waarbij we een uiterste datum zullen
bedingen waarop de optietermijn afloopt, want hoe dichter bij de datum van vertrek
des te zeker kunnen we zijn van een geslaagde vakantie.
En daar zijn we allemaal aan toe. “Geniet van het leven, het duurt maar even”.
Jan en Ans Kokke

GEEN CONTRIBUTIES, DONATIES EN ADVERTENTIEGELDEN IN 2021
Het bestuur van de Kaart Bond Nederland heeft besloten in 2021 de contributies van
verenigingen, de donaties van de donateurs en de advertentievergoedingen van de
adverteerders niet te innen.
Wij maken, over 2 jaar geteld (2020/2021), weinig kosten. De meer opbrengst in
2020 is voldoende voor het betalen van de kosten in 2021.
De Nederlandse Kampioenschappen 2021 vallen qua kosten in het boekjaar
2021/2022.
Er zijn geen grote uitgaven te verwachten – de voorraad kaarten en formulieren is
voldoende voor de komende jaren.
Ons beleid laat geen grote uitgaven zien.
De organisaties zoals vakanties, weekenden en cruises “betalen zich zelf”.

Wij zijn geen spaarvereniging
Jan Kokke, Vz.

Als donateur hoor je er bij!! We doen het gewoon samen.
Wat zijn donateurs van de Kaart Bond Nederland?
KAART BOND NEDERLAND
STATUTEN
Artikel 5: Donateurs zijn natuurlijke personen die zich bereid
verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door
de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage (*).
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
(*) De Jaarlijkse bijdrage is op de algemene ledenvergadering van
19 oktober 2019 vastgesteld op € 10 per jaar
“Donateurs mogen op persoonlijke titel meedoen aan de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels”.
RECHTEN DONATEURS
Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze
statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de
vereniging (de Bond) georganiseerde wedstrijden en andere
evenementen bij te wonen.
Op onze site is een toepassing opgenomen waarmee u donateur
kunt worden.
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de hier onderstaande
onderstreepte tekst.
https://www.kaartbondnederland.nl/inschrijfformulier-donateur
U komt dan in de toepassing en de rest wijst zich dan vanzelf.

We doen het samen!!

Corona en onze cruises …
De cruises van oktober 2019, oktober 2020 en april 2021 zijn
niet doorgegaan. De reden kent u allemaal, “CORONA”.
Al waren alle voorzorgsmaatregelen genomen. Uiteindelijk is
besloten om deze cruises af te gelasten omdat de bijkomende
voorwaarden, zoals sluiten van de bar op bepaalde tijden, het
niet kunnen houden van een “echte” feestavond, etc. het
beleven van een fijne cruise niet konden waarborgen.
Overigens zou het beleven van ons kaarten ook een stuk
minder zijn als je de kaarten moet transporteren op
dienbladen met stuurstokken om aan de 1,5 meter
voorwaarde te kunnen voldoen .
Als ik de beelden zie van alle evenementen, waaronder het
voetbal, waarbij mensen gevaccineerd of getest, dicht bij
elkaar staan, ben ik er zeker van dat wij met onze
deelnemers, die allemaal gevaccineerd zijn, weer normaal
kunnen kaarten met 4 man/vrouw aan een tafeltje.
Wij gaan er vanuit dat we in oktober (11 t/m. 16) weer zo’n
gezellige cruise gaan maken naar Noord Holland en Texel.
Natuurlijk gaan Antoine (de kapitein van het MPS Azolla) en
Jana (zijn echtgenote en pursor) er met hun bemanning alles
aan doen om een fantastische cruise te maken.
Het minimum aantal deelnemers om definitief te kunnen
varen is al bereikt – er zijn nog enkele hutten vrij.
Op de volgende pagina vindt u het affiche van deze cruise.
Overigens kunt u ook al boeken voor de cruise in 2022 als we
naar Rüdesheim gaan – zie affiche in deze nieuwsbrief.

Na 2 jaar hebben we echt enorm veel zin om zo’n cruise weer
te beleven. Ook hier geldt: “Geniet van het leven, het duurt
maar even”.
Jan Kokke

Onze cruises 2021 en 2022….
Twee prachtige cruises.
Om de sfeer te proeven hebben we een pagina geplaatst met foto’s
van de Cruise naar Rüdesheim in 2019. en hieronder van een cruise
naar Texel. De cruise naar Rüdesheim ook op onze site geplaatst
en kan ook voor geboekt worden.
Heeft u interesse in een van de cruises neem dan contact op met
Ans, M.C. Kokke. (06-15357617). Wilt u boeken dan krijgt u van
haar het nummer van de hut/cabine die voor u gereserveerd wordt
en kunt u een inschrijfformulier op onze site invullen en opsturen.
Wilt u niet via Internet boeken dan wordt er een inschrijfformulier
per post gestuurd en kunt u deze ingevuld in de retourenveloppe
weer retourneren.
Voor de cruise naar Texel hebben we al 6 personen (solo’s) op de
wachtlijst staan. Dus bent u alleen, en u wilt mee, zoek dan in uw
familie- of vriendenkring naar iemand die met u mee wilt.
Veel plezier bij een of beide cruises.

Foto’s zeggen meer dan woorden – Rüdesheim 2019

De Nederlandse
Kampioenschappen
Klaverjassen (Koppels)
en Jokeren 2021

Kaart Bond
Nederland
De Kaart Bond Nederland organiseert de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen (Koppels – Amsterdams) en
Jokeren 2021 op

Zondag 7 november 2021
Aanvang: 10.00 uur
6 partijen van 16 spellen

Bowlingrestaurant “De Ruggestee”
Krimweg 152
Hoenderloo
Deelname € 7,00 p.p. (onbeperkt koffie/thee)
Opgave bij Jan Kokke – 06-25014785
na 1/10 en voor 6/11
www.kaartbondnederland.nl

www.ruggeste e.nl

Wilt U ook informatie sturen over uw te houden toernooien naar meer
dan 400 kaartliefhebbers/kaartverenigingen.
Stuur dan een opgave en eventueel een affiche, dan plaatsen wij het op de
Nieuwsbrief “Open Kaart” en op onze site.
Mailen naar: jan_kokke4@msn.com.

Als U niet aangesloten bent bij de Kaart Bond Nederland kunt u ook
een affiche laten plaatsen.
De kosten hiervan zijn € 20 per keer.
Het lidmaatschap voor verenigingen kost € 20 per jaar en dan krijgt u
ook nog eens 20 kaartspellen (€ 30) en worden uw aankondigingen
gratis geplaatst.
Wist U dat we op de site een pagina “Downloads” hebben.
Wat kunt u daar zoal vinden: tellijsten voor het klaverjassen of
jokeren, systemen voor tafelindelingen, excel-toepassing
toernooiscore, model verenigingsstatuten, etc.
Benaderbaar voor aangesloten verenigingen en donateurs.

Wachtwoord kunt u bij mij vragen – Jan Kokke

Senior Verhuizer, voor uw seniorenverhuizing of woningontruiming
Verandert u van woonomgeving? Naast de stress die verhuizen en het inrichten van
de woning met zich meebrengt, is het vaak een emotionele gebeurtenis. Tijdens deze
gebeurtenis wilt u het liefst de zaakjes op-en-top geregeld hebben en van alle
gemakken voorzien zijn. Senior Verhuizer kan u alles uit handen nemen, één
contactpersoon die alles rondom het verhuizen voor u regelt.
Wat doen ze en waarom?
Zij zijn ontstaan vanuit een behoefte die oprichter Maarten Steffen tegenkwam in het
verhuizen, specifiek voor mensen in de 50+ leeftijd en mensen die extra
zorg/aandacht nodig hebben. Deze mensen hebben behoefte aan meer diensten dan
alleen verhuizen. Reguliere verhuisbedrijven brengen de spullen in principe van A
naar B. Senior Verhuizer gaat veel verder. Ze bieden een totaal concept. Ze pakken
alles in, demonteren alle spullen, verhuizen de inboedel en sluiten alles weer aan. Als
wij klaar zijn hangt alles, staat alles en werkt alles. Tevens regelen ze dat de woning
verkoop klaar is of volgens een rapport van de verhuurder netjes wordt opgeleverd.
Inmiddels doen ze dit 8 jaar
Partners en leden van de Kaart Bond Nederland ontvangen 10% korting.
Zie hier hun aanpak: https://youtu.be/sSJmHM0Wj-g
Hier staan de klantbeoordelingen: https://www.feedbackcompany.com/nlnl/reviews/senior-verhuizer
Beloftes Senior Verhuizer
Een compleet aanbod voor totale ontzorging rondom de verhuizing.
Nette ervaren verhuizers/klusjesmannen in zowel omgang als kunde.
Goed verzekerd tot wel €100.000,- (uitbreiding mogelijk)
Heldere communicatie in zowel de voorbereiding als nazorg.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.seniorverhuizer.nl.
Ook kunt u ze bellen (026-7024260) of mailen (info@seniorverhuizer.nl).
Zij komen bij u langs voor gratis advies en een vrijblijvende offerte.

De Ruggestee
Krimweg 152 – 154
Hoenderloo
Tel.: 055 – 3781666
www.deruggestee.nl
Gelegen op een prachtige locatie op de Veluwe in
Hoenderloo, omringd door bossen en heide, vlakbij
het Nationale Park “de Hoge Veluwe” en midden in
het Centraal Veluws natuurgebied.
Restaurant de Ruggestee is een multifunctioneel
gebouw met een aflopend dak. Voorzien van
2 etages met lift, sfeervol ingericht en van alle
gemakken voorzien. Naast het restaurant vindt u
voldoende gratis parkeergelegenheid die goed
bereikbaar is.

in
bos

receptie. Ook bedrijfs-

Ons sfeervolle restaurant (70 zitplaatsen) is gelegen
twee kilometer vanaf het pittoreske dorpje Hoenderloo
in de prachtige natuur van de Veluwe, omgeven door
bos en hei. Het is een unieke locatie waar u b.v.
ongedwongen kunt genieten van een heerlijke lunch of
diner. Wij bieden u een uitgebreide menukaart vol
verrassingen en gevarieerde buffetten tegen
betaalbare prijzen.
Daarnaast heeft het restaurant een sfeervolle
zaalruimte voor 150 personen. Zeer geschikt
voor een spetterende bruiloft, een jubileumfeest,
presentatie, vergadering of bedrijfsfeest.
Wij verzorgen het voor u tot in de puntjes.
Uiteraard houden wij volop rekening met uw
persoonlijke wensen.
Deze zaal is ook op te splitsen in twee zalen,
geschikt voor 60 en 80 personen. Tevens is er bij ons
volop ruimte voor sportieve ontspanning.

Onze zes bowlingbanen zijn uitgerust met de nieuwste technieken, lichteffecten en
automatische scoreverwerking, zodat bowlen bij ons een extra dimensie geeft.
In onze Ierse pub (50 zitplaatsen) staan twee poolbiljarts en twee automatisch
dartbanen tot uw beschikking.
De locatie is ook zeer geschikt als uitvalbasis voor een wandeling, fietstocht
(fietsverhuur aanwezig), klootschieten of een huifkartocht door de natuur.

Kortom u hoeft zich bij ons niet te vervelen..

De foto’s van onze vakanties,
cruises, toernooien, weekenden,
etc. zijn voor donateurs te zien op
Mijn Album / via onze
site: www.kaartbondnederland.nl
onder Foto’s
Bent U donateur maar weet u het
wachtwoord niet (meer), stuur
mij dan even een mailtje.
(jan_kokke4@msn.com)
of bel mij even.
JanKokke

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 uitstekendeverzorging!
Gavoor de brochure naar uw reisorganisatie,
bel 026-4452805 of kijk op www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

Leverancier
van
onder andere:
Keukens
Badkames
Slaapkamers
Witgoed
Parket
Inbouwapparatuur

W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZARNHEM
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 uitstekendeverzorging!
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 West21
7609 RDAlmelo
Tel. +31 (0)546-828157

info@bertstruis.nl

Colofon
Jan Kokke, Voorzitter
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 06-25014785
jan_kokke4@msn.com
Jan Smak, Secretaris
Gems 3
1273 HV Huizen
Tel. 06-12213986
smakjan@planet.nl
Hans Peltenburg, Penningmeester
Lopikerhof 14
2871 PV Schoonhoven
Tel. 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Bornebroeksestraat 66-26
7607 KN Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs72@gmail.com
Elma Mulders, Bestuurslid
De Dam 82
1261 KV Blaricum

Tel. 035-5265403
emulders@casema.nl

Erelid: A. Gerritsen - Doetinchem

