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Kaarten na Corona….
De overheidsmaatregelen in het kader van de bestrijding van het Corona-virus
(Covid-19) kunt u vinden bij Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Hieronder de maatregelen waaraan u zich als bezoeker moet houden.
Wij hanteren deze voorschriften en u wordt gecontroleerd bij binnenkomst op het
in bezit hebben van een geldig "Toegangsbewijs" i.c.m. een identiteitsbewijs bij al
onze organisaties die in een binnenruimte van een horecabedrijf plaatsvinden.
Het bestuur van de Kaart Bond Nederland

De Nederlandse Kampioenschappen
De inschrijvingen gaan voortvarend. 5/10: 33 koppels.
In het weekend van 15/17 oktober maken we de balans op en krijgen de
inschrijvers een email met een bevestiging van hun inschrijving c.q. bericht
omtrent omissies en/of aanbevelingen en coronavoorschriften.
Op 7 november dit jaar hopen we weer een maximaal aantal deelnemers te
mogen verwelkomen in De Ruggestee, Krimweg 152 te Hoenderloo.
Het maximum is gesteld op 64 koppels en 32 jokeraars.
Daar moeten we ons aan houden.

Wij hebbende de inschrijfkosten verlaagd van € 7,00 naar € 5,00 p.p. en
dat is dan incl. onbeperkt koffie en thee.
De aangeboden lunch door de Ruggestee gaat voor de deelnemers € 5,00
kosten (12-uurtje – brood kaas / brood kroket en kopje groentesoep).
Wilt men hier geen gebruik van maken dan kan men in de friterie (Het Witte
Huis) tegenover de Ruggestee terecht.
Het nuttigen van meegenomen etenswaren in de zaal is niet toegestaan.
Kunt u niet anders, om b.v. medische redenen, geef dat dan even door aan
het bestuur.
Op de vorige pagina staan de gebruiksregels van het coronatoegangsbewijs. Wij verzoeken de deelnemers voor het binnentreden van de zaal
hun coronatoegangsbewijs met identiteitsbewijs te laten zien aan de aldaar
aanwezige controleurs.
En nogmaals:
“Kunt u geen Corona QR-code (toegangsbewijs) laten zien d.m.v. uw
smartphone of een print, samen met uw identiteitsbewijs, dan wordt u niet
toegelaten in de zaal c.q. kunt u niet deelnemen aan het toernooi”.
Geen enkel excuus, zoals: “ik ben het vergeten”, “Ik heb mijn smartphone
thuis laten liggen, maar hij staat er echt op hoor”, etc. Of andere bewijzen
dat u aan de voorwaarden zou voldoen worden niet geaccepteerd, alleen
een qr-code op uw smartphone of uitgeprinte qr-code.
Bij een kopieerwinkel b.v. Burma kunt u uw QR-code in kopie laten
verkleinen.

De QR-code wordt gecontroleerd samen met uw
identiteitsbewijs.
Jan Kokke, Vz

U krijgt nog een kans om te boeken voor de Cruise naar Nrd.Holland en Texel

Onlangs zijn er door annulering 2 hutten vrij gekomen. Het kan nog.
Ook solo’s mogen boeken (50% toeslag op de passageprijs).

De inschrijving voor de Nederlandse Kampioenschappen
Inschrijving voor dit kampioenschap is alleen mogelijk via een formulier op
onze site.
Inschrijfformulier Klaverjassen voor Koppels
Inschrijfformulier Jokeren
Wij vragen hierbij uw medewerking. U zult begrijpen dat zeker in deze
coronatijd het van het grootste belang is dat wij de ingeschreven deelnemers
direct kunnen informeren bij calamiteiten.

Ook de administratie wordt een stuk overzichtelijker.
Zeker t.a.v. bestelde lunches en diners.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u een lunch wilt gebruiken en/of
u een 3-gangendiner wilt gebruiken.
Ook is nieuw dat u vooraf de inschrijving en eventuele lunch en diner moet
overmaken. S.v.p. vóór 5 november 2021
Het IBAN-rekeningnummer van de Bond staat op het inschrijfformulier
We hebben een maximum moeten stellen aan het aantal inschrijvingen.
We hebben maximaal plaats voor 64 koppels en 32 jokeraars.
Totaal 160 personen.
Mijn excuses voor de mededeling op deze pagina en op andere plaatsen dat
de inschrijving kan plaatsvinden vanaf 1 oktober 2021.
Zodra de limieten bereikt zijn wordt de inschrijving gesloten en is het
inschrijfformulier op onze site niet meer te gebruiken.
Aanmeldingen kunnen op een wachtlijst worden geplaatst en bij eventuele
annuleringen worden toegelaten tot de kampioenschappen.
Door het toegangsbeleid kan het zijn dat een of enkele koppels niet aan het
toernooi mee mogen doen. Bij het begin van het kaarten wordt meegedeeld
aan welke tafel deze koppels zouden kaarten. De koppels die aan die tafels
zitten c.q. komen, zitten stil en krijgen 1600 punten. Ditzelfde geldt voor
annuleringen op de dag zelf (7 november).
De loting (tafelindeling) voor de deze kampioenschappen wordt op 6
november verricht door Rob Hendriksen, een van de organisatoren van het
Carnavalsweekend.
Allemaal heel veel succes. Helaas kunnen we niet allemaal kampioen
worden, daarom bovenal een heel gezellige dag gewenst.
Jan Kokke, Vz.

Kaarten met Carnaval 2022

Voor de 8ste keer gaan we met de Carnaval 2022 weer kaarten in
Valkenburg bij Hotel Schaepkens van St. Fyt. Het wordt ieder jaar weer
op de agenda geplaatst omdat het fantastische weekenden zijn met
voor ieder wat wils.
Helaas kon het dit jaar door de coronaproblemen niet doorgaan.
Hopelijk zijn we daar in 2022 van verlost en kunnen we als vanouds
weer gezellig kaarten tijdens de carnaval.
Wij adviseren u op carnavalsmaandag uw spullen in de auto te laden en
dan de optocht in Valkenburg te bezoeken. Als u niet verkleed wil gaan
is dit geen enkel probleem. Meerdere mensen bekijken de optocht in
“burgerkleding”.
Tijdens het weekend wordt er naast jokeren geklaverjast waarbij het
vragen “verplicht is”. Passen kan dus niet! Voor de hoogst geëindigde
kaarters zijn er elke avond een aantal prijzen beschikbaar in de vorm
van een VVV-bon. Het affiche voor dit weekend vindt u op de volgende
pagina.
WIE HET EERST KOMT……………..
Rob Hendriksen en Jan Smak

Kaart Bond Nederland
Tijdens het carnavalsweekend gezellig
kaarten in Valkenburg.

De Kaart Bond
Nederland (KBN)
organiseert
een kaartweekend van 25 t/m 28 februari 2022, bij

Hotel Schaepkens van St. Fyt in Valkenburg
Het verblijf is op basis van halfpension, van het diner op vrijdagavond tot
en met het ontbijt op maandag. De reis is op basis van eigen vervoer. Het
station ligt op circa 5 minuten lopen van het hotel. Er worden 3
avondtoernooien gehouden, Klaverjassen (Amsterdams) en Jokeren.
Deelname aan deze toernooien bedraagt 3 euro p.p. per avond.
Net als vorig jaar zal er ook dit jaar geklaverjast worden met “verplicht
spelen”.
Extra’s: twee maal daags koffie/thee op de gebruikelijke uren en bij
aanvang van het kaarten. Verder een hapje tijdens het kaarten, 2 maal
daags een borreluurtje “Happy Hour”, gratis toegang tot het Casino in
Valkenburg.
Enkele tips: tocht met de stoomtrein door het Limburgse land, een bezoek
aan het 3-landenpunt,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 o.a. Maastricht en Heerlen vinden
op zondag plaats.

U bent welkom in het hotel vanaf vrijdag 25 februari 2022 14.00 uur.

De organisatie is ook dit jaar in handen van:
•

Jan Smak smakjan@planet.nl

•

Rob Hendriksen

hendriksen60@hotmail.com

We hebben momenteel 30 kamers in optie. De kosten voor dit fantastische
weekend bedragen 169,75 p.p. voor een 2-persoonskamer incl.
verblijfsbelasting van 3 euro p.p.p.n. Voor een 1-persoonskamer betaalt u
voor 3 nachten 192,25 euro incl. verblijfsbelasting.
Daar staat tegenover dat we op de maandag voor vertrek, koffie/thee en
vlaai krijgen aangeboden van het hotel.
Conform 2 jaar geleden gaat de betaling ook dit keer via het hotel.
Na inschrijving ontvangt u van het hotel een factuur waarbij u een
aanbetaling wordt gevraagd van 50 euro, waarna het restant voor 1 januari
2022 op de rekening van het hotel dient te worden overgemaakt.
Uiteraard kunt u ook het volledige bedrag direct in 1 keer overmaken.
Indien er een vierde coronagolf tegen die tijd actueel is kunnen wij voor
1 januari 2022 kosteloos annuleren is de afspraak met het hotel.
Inschrijving voor 15-12-2021 via het inschrijfformulier op de site:
Inschrijfformulier Valkenburg 2022 / Info Carnavalsweekend 2022 /
Weekenden - korte reizen / Reizen/Cruises | Kaartbondnederland.nl
Rob Hendriksen tel: 0618319006 en Jan Smak tel: 0612213986
Wij wensen u nu al een prettig verblijf in Valkenburg!

Nieuw dit jaar bij hotel Schaepkens van St. Fyt is een welnessruimte
bestaande uit een verwarmd binnenzwembad, een sauna en een
fitnessruimte.
De kosten voor gebruik van deze activiteiten bedragen €12,50 euro voor een
tijdslot tussen 10.00 uur en 16.00 uur of van 16.00 uur tot 22.00 uur.
U kunt dus maximaal 6 uur genieten door €12,50 euro te betalen bij de
receptie.

Het nieuwe verwarmde binnenzwembad met fitnessfaciliteiten bij
hotel Schaepkens van St. Fyt in Valkenburg.

Kaart
Bond
Nederland
Programma 2021/2022
Datum
Van Tot

Aktiviteit

Bijzonderheden

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 en info geplaatst.

10-10 15-10 Kaartcruise Rüdesheim

Zie affiche

Informatie over deze activiteiten kunt u terugvinden op geplaatste of nog te plaatsen
affiches op onze site (www.kaartbondnederland.nl).

Online klaverjassen…..

Wilt u online klaverjassen?
- Zelf een tafel maken en vrienden uitnodigen;
- Aanschuiven aan een tafel in de KBN – afsprakenpagina.
Als u zelf een tafel wilt maken en vrienden wilt uitnodigen, ga dan
naar www.klaver.live
Als u wilt aanschuiven aan een gereserveerde tafel binnen de
KBN-afsprakenpagina, ga dan naar www.kaartbondnederland.nl
even naar beneden scrollen en u ziet 2 grote rode knoppen, op de
onderste knop drukken en u komt in de KBN-afspraken.
Of druk op de knop hieronder als u er nu al naar toe wilt gaan.
(wel de Ctrl-toets ingedrukt houden). Gewoon even proberen.
U kunt zelf een afspraak maken en een tafel maken of
aanschuiven bij een tafel waar nog plaats is.
U moet u wel eerst inschrijven, want alleen met een account kunt
u meedoen.
Uw gegevens (emailadres) blijven beschermd.

Afspraak
Online
Klaverjassen

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.

Corona en onze cruises …
De cruises van 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.
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 het afgelasten van 2 cruises 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 2022 is ook op onze site
geplaatst en hier 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.
Veel plezier bij een of beide cruises.

Foto’s zeggen meer dan woorden – Rüdesheim 2019

voor 5/11
Inschrijfformulier > Klik met Ctrl-toets Klaverjassen

Jokeren

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

