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Februari contributiemaand…….!
Poen, poen, poen, poen
De een zegt geld, de ander money
maar wij zeggen poen
Poen, poen, poen, poen
't zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen
kan doen
Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop
is
maar goed doet wonderen, vooral als het een
hoop is.
Ja, ja, ja,
poen, poen, poen, poen
poen, poen, poen, poen, poen
Begin februari stuurt de penningmeester weer
de nota’s voor het jaar 2017/2018.
Lang niet iedereen ontvangt een nota want
een flink aantal donateurs en enkele
verenigingen zijn na augustus lid of donateur
geworden.

Zij ontvangen pas in februari 2019 een
betalingsverzoekje.
De groep donateurs wordt gestaag groter.
Nog niet eerder in het bestaan van de Kaart
Bond Nederland was het aantal donateurs zo
hoog. We zijn al met meer dan 100. Op de
volgende pagina de lijst van donateurs van de
Kaart Bond Nederland

Lijst van donateurs van de Kaart Bond Nederland
Aalst, W. van
Achterberg-Sakkers, Mw. R.
Anzion, Mw. J.G.
Becker, M.P.
Beek, Stephan van
Bergsma, P.
Berkhout, Mw. G.
Bleeker, R.J.A.
Blok, Mw. C.
Boerboom, G.A.P.
Borgstede, D.
Bosselaar, H.K.J.
Bree, R.J. de
Bresser-Jansen, Mw. W.H.
Brons-Jorna, Mw. J.C.
Burgers, Mw. G.
Dijk, Mw. E.A. van
Dijk, van
Dijkhof, E.A. van
Eijden, v.d., Mw. M. v.d.
Geelen, J.
Geest, Anja van der
Gerrits, H.H.
Gertsen, W.
Geven, Mw. J.
Giesbers, Mw. J
Guariento, Mw. F.
Hendriks-Albers
Hendriksen, R.
Hendriks-Paul, Mw. G.A.
Huizen, E. van
Huting, A.J.W.
Jacobs, Jan
Jansen- Loonsta, G.M.
Jansen, A.
Jansen, F.F.
Jansen, Mw. G.
Janssen-v.d. Oever, Mw. M.
Jobse, J.
Jobse, Mw. A.J.J.
Klaassen, P.A.M.
Knol, J.
Kokke, Jan, W.R.
Kokke, Mw. Ans, M.C.
Kragtwijk, Mw. N.
Kramer, Mw.A.S.
Krieg, Mw. M.
Kroos, A.
Kuykhoven, Mw. M.
Lankwarden, L.J.
Last-Vahl, Mw. J.
Leeuwe, C.H.R.

UTRECHT
KOOTWIJK
ARNHEM
ARNHEM
HUISSEN
LELYSTAD
AMSTERDAM
ARNHEM
AMSTERDAM
ARNHEM
AMSTERDAM
AMERSFOORT
AMSTERDAM
LITH
AMSTERDAM
LELYSTAD
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ARNHEM,
WARNAND
ARNHEM
ARNHEM
ARNHEM
ARNHEM
ASSENDELFT
ZOETERMEER
ARNHEM
ELST (GLD.)
VORDEN
ARNHEM
ALMELO
HETEREN
ELST (GLD.)
DRIEL
ELST (GLD)
ZOETERMEER
AMSTERDAM
AMSTERDAM
WEURT
ZUTPHEN
ARNHEM
ARNHEM
AMSTELVEEN
ASSENDELFT
ALMERE
DORDRECHT
MIJDRECHT
VELP (GELD.)
VIERHOUTEN
GRONINGEN

Lefebvre, Mw. R.L.
Leukfeldt, Mw. G.
Ligt, Mw. E.G.
Limbeek, Mw. M.J.J.M. van
Linden,W. v.d.
Maat, Mw. B. ter
Magnin, J.H.
Marschalk, Mw. D.
Martens, Mw. P.
Mee-Sark, M. van der
Meijer, J.
Merkerk-Essen Mw.J. van
Merkus-Resseler, Mw. G.A.
Muusse, W.
Oesterman, Mw. D.
Okkersen, Ria
Oosterveld, Mw. S
Palm, Mw. H.
Pannekoek, Mw. J.J.A.
Parthesius, J.J.
Peet, G.
Peltenburg, J.S.
Pierunek, W.J.
Portier, Mw. O.V.
Reinsma, M.C.
Ridder, B.
Runs, A.E.
Schaik, C.Ph. Van
Schiltmeyer, C.S.
Schot, Mw. M.G.M
Schultinga, R.
Sijbesma-Burgers, S.
Singh-Kuiper, Mw. M.A.
Smak, E.J.
Stout-de Jong, Mw. H.
Tijsseling, J.J.
Ubels-van Eldik, Mw. C.H.
Udink-Huiskens, Mw. W.
Veen, Mw. G.M.
Veen, R.J.G.M.
Velzen, J.W.M.
Verhasselt-Jacobs, Mw. M.C.P.
Verkerk, Th.
Vinke, E.
Visser, Mw. S.
Waal, W.A. de
Warnaar -de Leeuw, Mw. G.
Wees, Mw. R. van
Wienen, J
Wit-Kok, G. de
Wolf, G.
Zomeren, T.M.

AMSTERDAM
ARNHEM
ARNHEM
VELP (GELD.)
ARNHEM
AALTEN
ZEIST
ARNHEM
ELST
ARNHEM
ALMELO
GOUDA
ELST (GLD.)
NIJKERK
AMSTERDAM
Amsterdam
ARNHEM
AMERSFOORT
EPE
AMSTERDAM
DEVENTER
SCHOONHOVEN
RENKUM
LELYSTAD
Amsterdam
ARNHEM
AMSTERDAM
VELP (GELD.)
DIEMEN
RHENEN
ARNHEM
LELYSTAD
AMSTERDAM
HUIZEN
GOUDA
WIJK BIJ
DUURSTEDE
ALMELO
ARNHEM
AMSTERDAM
HUIZEN
WADDINXVEEN
NIJMEGEN
DE KWAKEL
HEERDE
ZEVENAAR
ALBLASSERDAM
GOUDA
ARNHEM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
HEERDE
ARNHEM

Nieuwe kaarten voor de Kaart Bond Nederland!!
De Kaart Bond Nederland krijgt binnenkort 3000 spellen kaarten, mede
gesponsord door Bouwbedrijf van Loghem uit Rheden (Gld.)
En het worden super kaarten:
Extra stevig 320 gr. wit speelkaartenkarton, met tussenlaag.
Dit is de internationale toernooikwaliteit voor o.a. bridge.
Het echte speelkaartenkarton heeft een donkere tussenlaag. Dit voorkomt
'doorschijnen' en maakt het materiaal steviger. Kaartformaat: speelkaartformaat:
58 x 88 mm.
Druk speelzijde: de kaarten zijn bedrukt met standaard Nederlandse speelzijde
met hoektekens, kaarten 7, 8, 9, 10, A, H, V, B en informatiekaart met klaverjastermen. Druk achterzijde: in full colour.
Vernis: de kaarten zijn 2-zijdig voorzien van een vernislaag.
Hoeken: de kaarten hebben ronde hoeken met een radius van 5 mm.
Verpakking: per spel verpakt in cellofaan.
Dit is ie dan, onze nieuwe speelkaart in
full color.
De aangesloten verenigingen krijgen 20
spellen incl. 10 presentatiedoosjes.
Handige doosjes (diverse kleuren) om de
speelkaarten te presenteren en te bewaren
(voor op de speeltafels).

En natuurlijk vergeten we onze donateurs en adverteerders niet. Zij ontvangen
ieder zo’n handig doosje met een spel speelkaarten.
Deze doosjes en kaarten worden uitgereikt tijdens toernooien/activiteiten van de
Kaart Bond Nederland. Bent u vereniging of donateur dan kunt u ook anderen
machtigen uw presentje in ontvangst te nemen. Laat het mij even weten.
Jan Kokke

Te koop: speelkaarten van super kwaliteit.
De in gebruik zijnde kaarten van de Kaart Bond Nederland zijn
in 2009 in een aantal van 2500 stuks aangeschaft.
Veel verenigingen en individuen hebben vanaf die tijd tot nu
deze kaarten bij de bond gekocht.
De opzet bij de bestelling van die kaarten in 2009 was: “Goede
speelkaarten voor de kampioenschappen van de Kaart Bond
Nederland, waarmee slechts één toernooi gespeeld hoefde te
worden”. De kwaliteit van de kaarten en de kostprijs waren
dientengevolge erg laag. De spellen werden tegen kostprijs
verkocht voor € 0,75 per spel. Ook de verenigingen kregen
toen een aantal spellen en al snel kwamen de opmerkingen dat
de kaarten minder van kwaliteit waren.
Aan het einde van een kampioenschap (N.K.) werden de
kaarten gegeven aan een of meerdere deelnemers. Op hun
vereniging werd er nog enkele weken mee gespeeld.
De nieuwe kaarten zijn van een superkwaliteit (zie vorige
pagina). Kaarten waarmee diverse toernooien gekaart kan
worden. De aanschafprijs ligt dan ook aanmerkelijk hoger.
De bond biedt deze kaarten nu aan incl. doosje voor € 2,= per
spel. Excl. doosje € 1,50 per spel. De doosjes zijn
nog in beperkte hoeveelheid te koop, alleen in
combinatie met de aanschaf van kaarten.
De prijs van deze doosjes is lager dan de
aanschafprijs. Bij alle bestellingen geldt: of afhalen
bij mij thuis (Jan Kokke) of levering tijdens toernooien/ activiteiten van de Kaart Bond Nederland. Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks.
Bestuur KBN

Jong geleerd is oud gedaan……!
In 2018 gaan we alles in het werk stellen om zoveel mogelijk
jongeren aan het klaverjassen te krijgen.
We gaan het onder andere doen via het internet. “Lerend
klaverjassen” zo zou ik het idee willen noemen hoe we de jeugd
aan het klaverjassen proberen te krijgen. Basaal beginnen
waarbij door goed presteren een steeds hoger en beter
niveau/level bereikt kan worden.
Het einddoel moet dan zijn dat bij het bereiken van het hoogste
level zij in staat zijn mee te kunnen doen met iedere
klaverjasdrive/-toernooi.
De jeugd die er is en het spel al kennen moeten we mobiliseren.
M.a.w. houdt toernooien – wellicht een jeugdkampioenschap.
Maar bovenal staat dat de ouderen het de jongeren moeten
leren.
Ik ben voornemens een cursus klaverjassen te gaan geven.
Maar natuurlijk kan ik dat niet alleen. Zal een beroep doen
op de gelouterde klaverjassers. De cursus heb ik al geschreven
En staat bij ons op de site.
Krijg ik voldoende steun dan gaan we in 2018 van start.
Maar natuurlijk kunnen we allemaal in de plaats waar uw
vereniging gevestigd is een cursus klaverjassen geven.
Natuurlijk kunnen ook ouderen meedoen aan deze cursus.
Bij veel verenigingen wordt er geklaverjast en gejokerd.
Door de jaren heen heb ik aardig wat jokeraars zien
overstappen naar het klaverjassen en zeker met zo’n cursus
wordt de drempel wel heel erg laag om over te stappen.
We moeten het SAMEN doen – wij gunnen het de jeugd.
Jan Kokke

Wederom media aandacht voor het klaverjassen en jokeren.
Onno Lakerman, Freelance Journalist, gaat een artikel schrijven
over kaartspellen, met name klaverjassen en jokeren.
Dit artikel wordt geplaatst in MAX – Magazine.
Vandaag een telefonisch interview gehad.
Hoelang klaverjast u al? Hoelang klaverjast uw vrouw?
Waar heeft u het geleerd?
Is de animo voor het klaverjassen afgenomen?
Hoe denkt u over het klaverjassen en het jokeren in de
toekomst?
Hoe staat het met de populariteit van het klaverjassen?
Wat is er zo leuk of boeiend aan het klaverjassen?
Hoe denkt u de jeugd te interesseren voor het klaverjassen?
Heeft u weleens gedacht het klaverjassen te promoten op
scholen? B.v. flyers uitdelen o.i.d.
Wat vindt u van bridge?
Heeft u wel eens gebridged?
Kun je zeggen dat het klaverjassen een sociaal spel is?
Wat kun je nog meer zeggen over het spel klaverjassen?
Wordt er nog geklaverjast bij voetbalverenigingen,
bejaardentehuizen, wijkcentra, etc.?
Blijft u zelf klaverjassen?
Dit waren enkele kardinale vragen met dito antwoorden van
mijn kant. U kunt het interview natuurlijk lezen in
MAX Magazine, al weet ik nog niet wanneer het geplaatst
wordt.
In de volgende nieuwsbrief “Open Kaart” zal ik het artikel
plaatsen.
Jan Kokke

Vakanties, kaartcruises, kaartweekenden …………..
De Kaart Bond Nederland houdt een lang weekend van 9 t/m.
12(13) februari 2018 in Valkenburg.
Met meer dan 70 deelnemers belooft het een geweldig
weekend te worden en wat mij goed doet het zijn ook bijna
allemaal donateurs van de bond. Verder zijn op 2 na alle
deelnemers van vorig jaar weer van de partij.
Voor ons een aanwijzing dat het goed toeven is daar in
Valkenburg bij Hotel Schaepkens van St. Fyt.
We hebben geen kamers meer, dus boeken is via ons niet meer
mogelijk.
-------------------------------------------------------------------------------------Van 10 t/m. 24 mei 2018 gaan we met 52 personen naar
Rhodos en al hebben we al heel wat mooie vakanties gehad,
eigenlijk geen een uitgezonderd, we maken er met z’n allen de
mooiste en beste vakantie van. Wij gaan er voor!
Ook voor deze aanbieding zijn er geen kamers meer.
En volgens mij heeft Sunweb (die onze reis uitvoert) in de
periode dat wij er zijn in heel Ixia (Rhodos) geen kamers meer.
-----------------------------------------------------------------------------------Onze kaartcruise naar Brugge van 8 t/m. 13 oktober is ook al
voor meer dan 50% volgeboekt. Volgende maand volgt
reclame/promotie bij de NKU (Rotterdamse kant) en gaan we
de pers c.q. media benaderen.
Verder gaan we in februari met Feenstra om de tafel waar de
kaartcruise volgend jaar naar toe gaat. Mijn voorkeur gaat uit
naar de Lorelei en dan wordt Rüdesheim een logische
eindbestemming.
------------------------------------------------------------------------------------Jan Kokke

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

9 t/m.
12/13
februari

14.00
uur

Kaartweekend
met de Carnaval

Valkenburg

Kaart Bond
Nederland

Inschrijving
gesloten

1-1

18-2

11.00
uur
5
partijen

Midwinter
Toernooi
Klaverjassen voor
koppels

Ontmoetingscentrum
De Daele
Doetinchem

KV De
Daele

B. Gerritsen
0314-324840
Kees Brusse
06-51494130

15-2

15-4

10.30
uur
6
partijen

KBN – Promotie
Toernooi Koppel
klaverjassen en
jokeren (ind.)

Restaurant
De Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

J. Kokke
026-3793635
06-25014785

14-4

29-4

11.00
uur
5
partijen

Oranje Toernooi
Klaverjassen voor
koppels

Ontmoetingscentrum
De Daele
Doetinchem

KV De
Daele

B. Gerritsen
0314-324840
Kees Brusse
06-51494130

26-4

15-daagse
vakantie Rhodos

Rhodos

Kaart Bond
Nederland

Inschrijving
gesloten

25122017

10 t/m.
24 mei
2018
8 t/m.
13
oktober

20.00
uur

6-daagse
Kaartcruise naar
Brugge - België

Opstap
Arnhem
Rijnkade

Kaart Bond
Nederland

A. Kokke
026-3793635

z.s.m
.

4-11

10.30
Uur
6
partijen

Nederlands
Kampioenschap
Klaverjassen
Koppel en Jokeren

Restaurant
De Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

J. Kokke
026-3793635
06-25014785

3-11

25-11

11.00
uur
5
partijen

Herfsttoernooi
Klaverjassen voor
koppels

Ontmoetingscentrum
De Daele
Doetinchem

KV De
Daele

B. Gerritsen
0314-324840
Kees Brusse
06-51494130

2211

Stuur de datum(s) en overige gegevens van uw toernooi(en) of programma per email naar
jan_kokke4@msn.com, dan plaatsen wij de aankondigingen op deze nieuwsbrief.
B.v. een .jpg van uw affiche. Inmiddels wordt onze Nieuwsbrief verstuurd naar 54 verenigingen en
naar meer dan 280 personen en instanties.

Deelname € 6,50 p.p.
Onbeperkt koffie / thee

Lid worden of weer lid worden van de
Kaart Bond Nederland.
Nadat de Algemene Ledenvergadering van 2016 had besloten
de contributie voor verenigingen weer in te voeren en met
name de hoogte van de contributie vast te stellen op
€ 40 per jaar (gelijk aan de Rotterdamse kant) heeft enkele
verenigingen (leden) doen besluiten deze contributie niet te
betalen en hierdoor het lidmaatschap van de Kaart Bond
Nederland kwijtraakte.
Op de ALV van oktober 2017 is besloten de contributie te
verlagen naar € 20 per jaar en drastisch in de kosten te snijden.
Buiten het Nederlands Kampioenschap zullen alle toernooien
georganiseerd worden op basis van het all-in / all-out principe.
M.a.w. alle ontvangsten worden uitgegeven aan de prijzen en
kosten. Zodoende ontstaat er voor deze toernooien geen winst
en geen verlies.
Wij hopen dat de verenigingen die, vanwege de hoogte van de
contributie, zijn weggebleven, weer lid worden van de Kaart
Bond Nederland.
Welkom Klaverjasclub Pit, Aalten en KV De Daele, Doetinchem.
Zij hebben zich weer aangesloten bij de Kaart Bond Nederland.
2018 wordt het jaar waarin we gaan inzetten op de jeugd.
We kunnen daarbij alle steun gebruiken.
We zorgen er samen voor dat het klaverjasspel behouden blijft
voor de Nederlandse cultuur. We doen het samen.
Jan Kokke

Zo wint u vaker met klaverjassen.
De ervaringen van een enthousiaste
klaverjasser…
“Al meer dan 50 jaar speel ik klaverjas.
En sinds het begin had ik de grootste moeite met het
onthouden van de gespeelde kaarten. Totdat ik
geheugentrainer Mark de Wijn ontmoette.”
Mark vertelde mij dat er geheugentechnieken bestaan waardoor je dingen veel beter
kunt onthouden. Dat was op zich geen nieuws. Ik had wel eens iemand gezien die een
heel pak kaarten op volgorde kon onthouden. Maar dat was iemand met een
fotografisch geheugen, dacht ik.
“Kun je jouw geheugenmethode ook gebruiken voor het onthouden van kaarten bij
kaartspelen, bijvoorbeeld klaverjassen?” vroeg ik. “Eh, ja… waarom niet? antwoordde
Mark. Ik zei: “Waarom bestaat er dan geen speciale geheugentraining voor
klaverjassers?” “Hé, da’s een goeie vraag!” riep Mark.
Het idee voor WINKlaverjas was geboren!
In de maanden daarop ontwikkelde Mark een speciale online geheugentraining voor
klaverjassers. U leert daarin hoe u precies kunt onthouden wie welke kaart in welke
slag heeft gespeeld. Mark: “Je moet natuurlijk wel oefenen, maar het is niet moeilijk.
Iedereen kan het. Als je met klaverjassen liever wint dan verliest, is het zeker de
moeite waard!”
Bent u een kaartspeler die ook liever wint dan verliest? Dan heb ik goed nieuws voor
u, want WINKlaverjas is nu beschikbaar voor iedere kaartspeler die zijn of haar
Klaverjasspel naar een hoger niveau wil tillen. En voor iedereen die zijn kaartmakkers
graag wil imponeren!”

Had ik dit 50 jaar eerder maar geweten!
Joop van der Knaap

Win vaker met een
beter kaartgeheugen WINKlaverjas
Het kunnen onthouden
van kaarten is een
belangrijke vaardigheid
bij kaarten, en dat geldt
zeker voor het
Klaverjasspel.
Daarom ontwikkelde
geheugentrainer Mark
de Wijn een speciale
methode om álle 8
slagen in het
Klaverjasspel te
onthouden. U ontdekt
precies hoe het werkt
in de online cursus
WINKlaverjas.

Wilt u de complete WINKlaverjas kaartgeheugen cursus bestellen met 10 euro korting?
Ctrl + Klik dan hier voor meer informatie
(resultaat in ander venster)

en gebruik dan de
KBN introductiekortingscode: 006AD10

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
/ via onze
site: www.kaartbondnederland.nl
onder Foto’s/vakanties.
Bent U donateur maar weet u het
wachtwoord niet (meer), stuur mij
dan even een mailtje .
(jan_kokke4@msn.com)
Jan Kokke

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.

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 type nr. 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

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
Ans Kokke, Secretaris
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 026-3793635 / 06-15357617
akokke_7@hotmail.com
Hans Peltenburg, Penningmeester
Lopikerhof 14
2871 PV Schoonhoven
Tel.: 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Bornsestraat 1-13
7607 KJ Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs72@gmail.com
Marijke van Limbeek, Bestuurlid
Larensteinselaan 81
6882 CX Velp (Gld.)
Tel. 06-52634435
aj.vanlimbeek@chello.nl

Erelid: A. Gerritsen - Doetinchem

