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Komende tijd staat alles in het teken van online kaarten…..
De reacties zijn geweldig. Van gezellig tot verslavend.
We hebben een programma / toepassing waarmee we online met familie, vrienden
en kennissen kunnen klaverjassen.
Weliswaar aan een virtuele tafel, maar het is echt, ja, gewoon echt.
Prachtig, en vooral in deze tijd……
Hoelang duurt het nog voordat we weer fysiek aan een tafeltje zitten met onze
kaartvrienden.

Met klaver.live het programma dat wij nu gebruiken wordt de pijn toch wel aardig
verzacht. Want humor hebben we genoeg en de gezelligheid is er zeker.
Ik heb het idee dat er toch nog steeds ouderen zijn die het niet aandurven.
Wij willen jullie helpen, want eenmaal een partijtje gespeeld met hulp van een van
ons en u kunt menig gezellig uurtje ons geliefde spelletje spelen.
Laten we afspreken dat u 2 mensen zoekt waarmee u wilt klaverjassen, dan voegen
wij er een 4e man / vrouw uit de organisatie aan toe . Iemand die de tafel aanmaakt
en u kan instrueren. Zij maken het voor u zo gemakkelijk dat u een mailtje krijgt met
daarin een internetadres waar u op moet klikken en u zit dan direct aan tafel.
En aan tafel ziet u uw medespelers want uw tafelleider heeft met uw drieën via
WhatApp een videoverbinding gemaakt.
Natuurlijk moet u wel een laptop, PC of tablet hebben en een internetaansluiting.
Een smartphone is niet persé noodzakelijk maar wel wenselijk.
Met alleen audioverbinding is het ook mogelijk.
Van 15 maart gaan we met 16 personen een (test)competitie spelen.
Met spelers uit het hele land. De voorjaarscompetitie noemen we het.

In de nieuwsbrief van april meer hierover.
Op verzoek van de KBN heeft de bouwer Peter Koning het programma ook speelbaar
gemaakt voor onze Rotterdamse vrienden. Ben ook erg benieuwd hoe ze het daar
gaan beleven.
Op een van de volgende pagina‘s informatie over het online jokeren. Zijn we ook mee
bezig, maar zoveel geluk als we bij het klaverjassen hebben gehad verwacht ik niet bij
het jokeren.
Wij wensen u veel plezier met het online kaarten. De instructies om te kunnen gaan
kaarten blijven een paar keer op deze nieuwbrief staan.
Jan Kokke, Vz.

Hartstikke mooi.
Nu kunnen we allemaal kennis
maken met Online
Klaverjassen.
De mensen die het spelen
zijn zonder uitzondering
enthousiast.
Vandaag, 15 maart, de eerste partij
begint om 19.00 uur, beginnen
we aan een online competitie Klaverjassen.
Een (test) competitie met 16 deelnemers.
Zij spelen allemaal tegen elkaar en met elkaar.
5 weken, iedere week 3 partijen.
Wilt u gewoon eens zien hoe dat allemaal in zijn
werk gaat? Dan nodigen wij u uit op onze pagina
Klaverjastribune / Online Kaarten | Kaartbondnederland.nl
Hier kunt u een partij uitkiezen waar u wilt meekijken.
Wij hopen dat u door het meekijken ook enthousiast wordt en wel eens een
partijtje mee wilt spelen.

Dan zit u goed bij de Kaart Bond Nederland want het aantal mensen dat online
wil klaverjassen groeit gestaag.
Jan Kokke, Vz.

Klaverjassen online en jokeren dan? ……..
Daar konden we op wachten. Jokeraars willen ook tegen elkaar online kunnen
jokeren.
Wij proberen de eigenaar van Online Spellen te contacteren, maar is tot op heden
niet gelukt. Zij hebben Online Spellen op het Net staan met een leuke variant van het
Jokerspel.
Zeker niet zoals wij het spelen, maar toch.
Op Online Jokeren / Online Kaarten | Kaartbondnederland.nl meer hierover en een
link naar het programma.
De spelregels zijn veel minder streng. Je mag al op tafel met een setje – je hoeft dus
niet met 40 punten op tafel te komen. Een joker van tafel pakken/ruilen is ook niet zo
ingewikkeld als bij de KBN. Ligt de joker b.v. voor Harten Boer (andere boeren
Klaveren en Schoppen) dan mag je de boer ook ruilen met Ruiten boer.
Ligt er een setje Aas t/m. 4 en de joker ligt voor de Aas dan mag je hem ook ruilen
met de 5.
Als je daar mee kunt leven is het best een leuk spel.

Wij horen graag jullie reacties.
Jan Kokke

Waar doe je het voor? ……………………………..Online klaverjassen.

Beste allebei,
Nog even geduld, maar dan gaat het echt beginnen.
Nu veel waardering voor hetgeen door jullie bereikt is
en jullie gerealiseerd hebben.
Saaie, nutteloze avonden met alleen maar voor de buis
hangen, behoren tot het verleden.
Diverse personen zijn er erg blij mee.
Met vriendelijke groet, Hans Veen, KJV Oostermeent
++++++++

He Hans,
Leuk om te lezen! Je bent idd een van de mensen die heel vaak
op klaver.live speelt 😉 Leuk!
Hier doe ik ’t voor: zorgen dat mensen een reden hebben om
elkaar weer even te spreken, te zien en een leuke tijd te hebben.
Heel veel plezier met de competitie!!

Met vriendelijke groet / with kind regards,
Peter Koning
Releaders | Redefining Leadership
peter@releaders.nl

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, klikt 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.

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

Jan Kokke, Vz.

Onze kaartcruises……………..
Helaas de kaartcruise van april is geannuleerd.
Corona, corona, corona, pffffff………….je krijgt er wat van.
Maar na de vaccinatie wordt alles anders
De kaartcruise in oktober naar Noord-Holland (Alkmaar en de Zaanse
Schans) en Texel komt in het vizier en de boekingen lopen al aardig.

Op Texel organiseren we een bustocht over het eiland waarmee de
belangrijkste plaatsen en toeristische trekpleisters worden bezocht.
We hebben al enkele mensen op de wachtlijst moeten zetten omdat er
maar een paar hutten voor solo’s worden bestemd.
Dus bent u alleen en wilt u mee zoek dan in uw familie, vrienden of
kennissenkring naar mensen die met u zo’n geweldige cruise willen
maken.
Een bezoek aan Alkmaar en De Zaanse Schans behoren o.a. tot het
programma.
Op vrijdagavond hebben we dan weer de feestavond in Wijk bij Duurstede
(Overigens ook een hele leuke plaats). Op de heenreis meren we aan in
Enkhuizen en op Texel is Oudeschild onze ligplaats.
En natuurlijk worden er weer minimaal 6 toernooien gekaart.
Klaverjassen (KBN) en Rotterdams (NKU) en Jokeren.
Wij verwachten weer dat de Azolla volgeboekt wordt en dat tijdens de
Cruise de mensen weer enthousiast de inschrijving doen voor de cruise
van volgend jaar.
Volgend jaar in oktober gaan we weer naar Rüdesheim.
En heel eerlijk gezegd vind ik dat de mooiste cruise die we in ons
programma hebben.
Jan Kokke, Commissie Reizen

Eindelijk kan Jan Kokke, voorzitter van de Kaart Bond Nederland, weer klaverjassen.
Online. ,,Dit bevrijdt ouderen uit hun isolement.''
'Ik ben helemaal lyrisch!'' Achter zijn computer in Arnhem-Zuid zit Jan Kokke te genieten.
,,Online klaverjassen is geweldig, echt.''
In de ene hand heeft Kokke zijn smartphone, voor het contact met zijn medespelers. Met
zijn andere hand gooit hij met een muisklik kaarten op. ,,Het is verslavend. Er zijn
ouderen die tot half drie 's nachts zitten te spelen.''
Als de verslaggever bekent niet te kunnen klaverjassen, lacht hij en zegt: ,,Een gebrek in
je algemene ontwikkeling.''

Kokke klaverjast al ruim vijftig jaar. Tot corona een einde maakte aan zijn kaartvreugde.
Met zijn gezondheid neemt de Arnhemmer geen risico, vandaar zijn mondkapje. Ook als
de fotograaf hem op de foto zet. ,,Ik ben 71 en diabeet. Mijn vrouw en ik laten de
boodschappen bezorgen. Zelfs onze kinderen komen hier niet. Ik heb een jaar niet
geklaverjast. Ik miste het ontzettend.''
Geschenk uit de hemel
Half januari kreeg Kokke, als voorzitter van de Kaart Bond Nederland, een mailtje van
Peter Koning. ,,Een geschenk uit de hemel. Peter had een klaverjaswebsite gemaakt.''
Wijzend naar een relatief jonge, bebrilde man op zijn telefoonscherm zegt Kokke: ,,Dat
is Peter. Peter, vertel eens wat over jouw website.''
Koning, vanuit Bodegraven: ,,Ik klaverjas al twintig jaar met studievrienden. Dat wilden
we in coronatijd online doen. Op de klaverjassites die al bestonden, speelde je tegen
onbekenden. Ik wilde juist met vrienden kaarten. Omdat zo'n site er nog niet was, ben
ik in augustus zelf gaan bouwen.''
Inmiddels is klaver.live zo goed als af. Op de vraag of hij eraan wil verdienen, zegt
Koning: ,,Als dat kan, loop ik er niet voor weg. Maar het blijft gratis. Mijn primaire doel
is mensen bij elkaar brengen.'' En dat lukt. ,,Zaterdag zijn er duizend potjes gespeeld.''
Achter zijn mondkapje lacht Kokke wat af. Hij leest hardop voor wat er op zijn
beeldscherm verschijnt: ,,Ron Bleeker denkt na. Ron kan helemaal niet denken!'' Uit
Kokkes telefoon stijgt gelach op. Kokke: ,,Ron heeft aan karate gedaan, die maak ik niet
kwaad.'' Dan, serieus: ,,Het sociale contact, de gezelligheid, de humor. Het is allemaal
terug in mijn leven. Heerlijk.''
Wie ook aan de virtuele tafel zit: Elma Mulders, vanuit Blaricum. ,,Ik heb laatst illegaal
gekaart in het echie, met vier dames. Ik moest wennen, ben al helemaal op online
ingesteld.'' Kokke: ,,Ik stuur handhaving op je af, Elma.‘’
Inktvlek
Via klaver.live wil Kokke weer met zijn maten klaverjassen. ,,Sommigen zijn digibeet,
hebben geen computer. De anderen moet ik overtuigen. Uitleggen dat een tafel
aanmaken heel makkelijk is, dat je alle klaverjasversies kunt spelen. Met de kaartbond
promoot ik klaver.live. Daarom moet dit in de krant. Daarna komen Omroep Gelderland
en de landelijke media vanzelf. Online klaverjassen gaat zich als een inktvlek
verspreiden en ouderen uit hun isolement bevrijden. Wereldwijd.‘’
REMCO KOCK
25-2-2021
De Gelderlander
Arnhem en Omstreken

Kaart
Bond
Nederland
Programma 2021
Datum
Van Tot
2021

Aktiviteit

Bijzonderheden

28-5

Vakantie Bulgarije
Aqua Paradise Resort****
Nessebar nabij Sunny Beach

Deze reis is nog niet geboekt.
We besluiten zo dicht mogelijk
bij 28-5, uiterlijk 1-4

September

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

Hierover nemen wij eind juli
een definitieve beslissing

2-10

Kaartweek Recreatiepark
ook weekend van 2 tot 5
en midweek 5 tot 9 kan.

We waren in 2020 al van plan
zo’n week te plannen. Helaas.
Eind aug. nemen we besluit

11-6

9-10

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

Informatie over deze activiteiten kunt u terug vinden op geplaatste of nog te plaatsen
affiches op deze nieuwsbrief “Open Kaart” of op onze site Kaartbondnederland.nl.

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.

61 personen hebben geboekt voor onze reis naar Bulgarije 2021.
Zoals bekend is de reis in 2020 vanwege de maatregelen in het
kader van de bestrijding van het Coronavirus geannuleerd.

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!!

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 onzesite.
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
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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
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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
De Dam 82
1261 KV Blaricum

Tel. 035-5265403
emulders@casema.nl

Erelid: A. Gerritsen - Doetinchem

