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Ons “moederschip” is ingezet voor de opvang van vluchtelingen.
Het MPS Azolla is op verzoek van de Rijksoverheid ingezet voor de opvang
van vluchtelingen. Ons “moederschip” ligt in een van de Rotterdamse havens
volledig bezet met voornamelijk Oekraïense vluchtelingen.
Mogelijk ook het volgend jaar.
Er was een kaartcruise gepland naar Rüdesheim van 10 t/m. 15 oktober dit
jaar. Is dus geannulleerd.
Het management van Feenstra Rijnlijn BV is er in geslaagd een ander schip in
te zetten voor onze jaarlijkse cruise.
De cruise is nu gepland van 22 t/m. 27 oktober met het MPS Salvinia.
Op dit schip is plaats voor 124 passagiers.
Voorwaarde is wel dat er minimaal 75 personen moeten boeken om het vertrek
zeker te stellen.
De kaartcruises werden al georganiseerd vanaf 1996 en steeds met de Azolla.
Zal dus even wennen zijn op de Salvinia.
Maar de reviews zeggen genoeg, zoals deze:
“De boot en het personeel op de Salvinia zijn van een uitstekende kwaliteit niets op aan te merken. Het eten vanuit een kleine keuken was weer geweldig.
We zijn nu 12 keer met de Salvinia geweest en de volgende reis zit al weer in
de pen”.
Diegenen die al geboekt hadden kunnen zonder bijbetaling mee en worden
geplaatst in een hut met minimaal dezelfde klasse als de hut op de Azolla.
Nieuwe boekers betalen voor de 2-persoonshutten dezelfde prijs als die van de
Azolla – op de Salvinia zijn meer eenpersoonshutten als op de Azolla.
Op het hoofddek is de passageprijs voor een eenpersoonshut € 730,= en op
het promenadedek € 900 (zie affiche op de volgende pagina).
Wij gaan er van uit dat de Azolla niet meer terugkeert bij Feenstra Rijnlijn BV
en we de komende jaren met een ander schip van Feenstra onze kaartcruises
gaan houden.
Op de volgende pagina enkele sfeerfoto’s van de Salvinia.
Voor de cruise naar Rüdesheim hadden al meer dan 60 personen geboekt.
Wij gaan er van uit dat een groot aantal mensen zo niet allen meegaan met
het MPS Salvinia naar Rüdesheim.
Trouwens qua vaarroute de mooiste cruise.
Boeken is binnenkort mogelijk vanaf het moment dat deze cruise
administratief opgenomen is in het programma van Feenstra Rijnlijn BV.
Jan Kokke

Sfeerfoto’s van het MPS Salvinia

De Kaart Bond Nederland gaat veranderen.
Door de leden, met de leden en voor de leden….
Er is contact met de notaris die de statuten gaat opstellen. Wij wachten op een bericht
van hem. Ingangsdatum 1 september 2022 moet haalbaar zijn.
De leden van de Bond worden natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaren hebben
bereikt. Op de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) van okt. 2021 is een
voorstel hieromtrent aangenomen. Daarna zijn de 8 verenigingen die op dit moment nog
lid zijn van de Bond aangeschreven met verzoek een mail te retourneren waarin men
kon aangeven of men het eens is met deze beslissing. Van 2 verenigingen hebben wij
deze mail nog niet terug mogen ontvangen (KV De Koning en KV Klavertje Vier).
6 verenigingen stemden in en worden geregistreerde verenigingen.
De dienstverlening aan deze verenigingen blijft als vanouds, maar hoeven zij geen
contributie meer te betalen.
Wij gaan de donateurs vragen of zij er bezwaar tegen hebben om als lid verder te gaan.
Hebben zij bezwaar dan blijven zij donateur, de donatie en contributie zijn en blijven
hetzelfde - € 10,- per jaar.
We gaan het dan echt (met de kaarters) samen doen. Toernooien, weekenden, reizen.
etc. zijn alleen toegankelijk voor leden en donateurs (m.u.v. cruises).
Maar we gaan ook samen, zo u dat wilt, besturen, organiseren, leiden, etc.
Maar donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Wij wachten de eerste stappen bij de notaris af.
Het eerste “kaarttoernooi” alleen toegankelijk voor leden en donateurs komt er aan.
Op 28 augustus 2022 gaan we gewoon een gezellig toernooi (onder elkaar) houden.
Een prijs die dan gewonnen wordt gaat dan naar een lid of donateur, dat is zeker.
Mooi toch……SAMEN.
Verder hebben we besloten het Nederlands Kampioenschap Klaverjassen Individueel
weer te gaan houden. En wel op 16 oktober in de Ruggestee in Hoenderloo.
De Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels en Jokeren 2022
vinden plaats op 6 november. Voor alle toernooien geldt inschrijving via onze site met
direct daarna het overmaken van het verschuldigde bedrag. Ook voor eventuele lunch
of diner.
Het bestuur heeft besloten bij alle toernooien die door ons georganiseerd (gaan)
worden de KBN spel- en wedstrijdreglementen voor het klaverjassen en jokeren te
hanteren.
Het bestuur,
Jan, W.R. Kokke, Voorzitter

Deze kampioenschappen zijn alleen toegankelijk voor leden en donateurs.
Bij koppels dienen beide spelers dat te zijn.

De Nederlandse
Kampioenschappen
Klaverjassen (Koppels)
en Jokeren 2022

Kaart Bond
Nederland
De Kaart Bond Nederland organiseert de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen (Koppels – Amsterdams) en
Jokeren 2022 op

Zondag 6 november 2022
Aanvang: 10.00 uur
6 partijen van 16 spellen Kl.j. c.q. 7 spellen Jok.

Bowlingrestaurant “De Ruggestee”
Krimweg 152
Hoenderloo
Deelname € 7,00 p.p. (onbeperkt koffie/thee)
Opgave via www.kaartbondnederland.nl
na 1/10 en voor 5/11
www.kaartbondnederland.nl
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Kaart
Bond
Nederland
Programma 2022
Datum
Van
Tot

Activiteit

Bijzonderheden

2022
28-8

Kaarttoernooi Klaverjassen voor
Koppels en Jokeren

16-10

Nederlandse Kampioenschappen
Zie affiche
Klaverjassen Individueel “Amsterdams”
en toernooi Jokeren

22-10 27-10 Kaartcruise Rüdesheim
6-11

Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels
“Amsterdams” en Nederlandse
Kampioenschappen Jokeren
(alleen toegankelijk voor leden en
donateurs)

Zie affiche

Zie affiche

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 een grote rode knop en
hiermee komt u 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

Wilt U ook informatie sturen over uw te houden toernooien naar bijna
500 kaartliefhebbers/kaartverenigingen.
Stuur dan een aankondiging en eventueel een affiche, dan plaatsen wij
het opde Nieuwsbrief “Open Kaart” en op onze site. (liefst in .Jpg)
Mailen naar: jan_kokke4@msn.com
U kunt uw vereniging laten registreren bij de Kaart Bond
Nederland – u kunt dan uw affiches e.d. gratis laten plaatsen op
deze nieuwsbrief en onze site.
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.
Toegankelijk voor leden en donateurs
Kaart Bond Nederland – door en voor de leden en
donateurs – SAMEN.

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

