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Een mooi begin van het seizoen 2018 / 2019
Een mooi begin van het seizoen 2018 / 2019 dat mogen we stellen
met de organisatie van de 2 weekenden bij Hotel Restaurant De
Foreesten in Vierhouten.
Zoals een van de deelnemers naar mij mailde; “Jan, we hebben een
fijn weekend gehad”. En dat waren ze, allebei. Fijne weekenden.
Het weer heeft hier natuurlijk volop aan meegewerkt. Prachtig.
De deelnemers krijgen nog een mail toegestuurd met het verzoek
een vragenlijst / beoordeling terug te sturen.
Aan de hand van het resultaat bepalen we of we ook het komend
jaar weer een weekend in september of augustus gaan organiseren.
De animo voor het Carnavalsweekend van 1 t/m. 4 maart 2019 is
goed – het begint nu echt te lopen. Diverse deelnemers aan de
weekenden bij De Foreesten hebben nu ook geboekt voor het
Carnavalsweekend in Valkenburg. Mooi toch!
De kaartcruise naar Brugge van 8 t/m. 13 oktober is volgeboekt en
we hadden liefst 9 personen op de wachtlijst staan. Volgend jaar
gaan we naar Rüdesheim, van 7 t/m. 12 oktober, de mooiste cruise
die wij aan onze leden, donateurs en anderen kunnen aanbieden.
De deelnemers aan de Cruise naar Brugge krijgen als eersten de
gelegenheid hiervoor in te schrijven, daarna de donateurs en
vervolgens alle ontvangers van deze nieuwsbrief en mensen die wij
via de pers willen bereiken.
Ook de boekingen voor KOS lopen uitstekend. De eenpersoonskamers (15x) zijn al weer verkocht. Dus dat kan een probleem
worden voor hen die nog solo meewillen.
Jan Kokke

De wachtwoorden van inschrijfformulieren….
Om te voorkomen dat bezoekers aan onze website – geen
geadresseerden van de Nieuwsbrief - te pas en te onpas deze
formulieren niet serieus gaan invullen, zijn er wachtwoorden
ingevoerd om in te kunnen loggen op de inschrijfformulieren.
Hieronder de linken naar de desbetreffende wachtwoordpagina met
het vereiste wachtwoord.
Donateur worden, geen wachtwoord:
https://www.kaartbondnederland.nl/inschrijfformulier-donateur
Inschrijfformulier Carnavalsweekend Valkenburg:
https://www.kaartbondnederland.nl/reizen-cruises/weekendenkorte-reizen/affiche-valkenburg-2019/inschrijfformulier-valkenburg2019
Wachtwoord: Alaaf2019
Inschrijfformulier Kos 2019:
https://www.kaartbondnederland.nl/reizen-cruises/affiche-kos2019/inschrijfformulier-kos-2019
Wachtwoord: KOS2019
Toegang tot alle albums van de Kaart Bond Nederland:
Foto’s – Cruises, Toernooien, Vakanties en weekenden
https://www.kaartbondnederland.nl/video-foto-s
U ontvangt een wachtwoord – heeft u dat nog niet ontvangen neem
dan even contact met mij op.

De Nederlandse Kampioenschappen – 4 november 2018
De inschrijving voor de Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels en de Nederlandse
Kampioenschappen Jokeren, die plaats vinden op 4
november a.s. in de Ruggestee te Hoenderloo, is gestart.
De eerste tien koppels staan al op de lijst.
Wat mij betreft mag de lijst helemaal vol lopen.
We gaan “de zilveren boom”, eertijds gekregen van de
voormalige afdeling Utrecht van de NKU, inzetten als
wisseltrofee bij het Klaverjassen voor Koppels.
In de voorbije jaren was het merendeel van de
deelnemers afkomstig uit het oosten van Nederland.
De laatste 2 kampioenschappen mochten we steeds
meer mensen welkom heten uit het hele land.
Van Almelo tot Amsterdam en van Helmond tot
Groningen. Nu zijn er ook al weer enkele koppels uit
Beverwijk die op de lijst staan. Hartstikke mooi toch.
Veel kaarters die aan andere organisaties zoals de
vakantiereis of de kaartcruise hebben deelgenomen,
maar ook leden van de nieuwe verenigingen.

Ik hoop op een nog grotere opkomst dan vorig seizoen,
toen we enkele TV – specials mochten hebben over het
uitsterven van ons geliefde spel. Ontegenzeggelijk heeft
dat een grotere opkomst met zich gebracht.
U kunt u inschrijven telefonisch: 026 – 3793635 of
06 – 25014785
Of per mail: jan_kokke4@msn.com
Tot 4 november.
Jan Kokke

Donateur worden moet je willen!!
Donateur zijn van de Kaart Bond Nederland moet je
willen!!!
Tijdens de laatste 2 weekenden zijn er weer een aantal
mensen donateur geworden.
En terecht merkte een van hen op: “Als je mee wilt doen
aan de activiteiten van de Kaart Bond Nederland – een
toernooi, een weekend, een vakantie of een cruise dan
wil je er toch bij horen”.
De donaties hebben het in veel gevallen mogelijk
gemaakt deze organisaties te betalen en daarbij wil je
zeker niet profiteren van de deelnemers die wel
donateur zijn. We horen allemaal tot die familie en
betalen samen de lusten en de lasten.
En waar praten we over €8,50 per jaar. Als u donateur
wordt ontvangt u de volgende nota pas in februari 2020.
Ik doe hier een oproep en verzoek u onderstaande link
aan te klikken – u komt dan in onze toepassing om
donateur te worden van de Kaart Bond Nederland.
Doen dus!!
https://www.kaartbondnederland.nl/inschrijfformulierdonateur

Jan Kokke

Vakanties, kaartcruises, kaartweekenden …………..

Voor het 6e jaar op rij gaan we met de Carnaval 2019 kaarten in Valkenburg bij Hotel
Schaepkens van St. Fyt.
Het wordt ieder jaar weer op de agenda geplaatst omdat het fantastische weekenden
zijn. Voor ieder wat wils!!
Er was een minpuntje en dat was het lawaai in de kaartzaal.
Het was inderdaad een enorm lawaai. Natuurlijk zijn we daar met z’n allen debet aan,
maar in het vuur van het spel is stemverheffing haast niet te voorkomen. Mij lukt het
in ieder geval niet. Tijdens onze vakantie op Rhodos hadden we ook een zaal die het
geluid weerkaatste i.p.v. te absorberen. Daar hebben we een oplossing voor gevonden.
Met Schaepkens is nu afgesproken dat we in 2019 in de muziekzaal gaan kaarten – dat
is de zaal gelegen tussen de bar en de zaal waar we gekaart hebben. Misschien
hebben we dan wel last van de muziek die in de bar gespeeld wordt. We zullen het
beleven.
Ik adviseer u op maandag uw spullen in de auto te laden en dan de optocht in
Valkenburg te bezoeken. Als u niet verkleed wilt gaan is dit geen enkel probleem.
Meerdere mensen gaan de optocht bekijken in “burgerkleding”.

Tijdens dit weekend wordt er geklaverjast waarbij het vragen
“Verplicht wordt” – “Passen” kan dan niet meer.
Het affiche voor dit weekend vindt u op de volgende pagina.
Nieuw is de toeslag voor eenpersoonskamers van (slechts) € 5,= per nacht.
We hebben 25-tweepersoonskamers en 15 eenpersoonskamers in optie.
Het weekend in 2018 waren we met 71 personen.

WIE HET EERST KOMT…….
Jan Kokke

Te koop: speelkaarten van super kwaliteit.

a

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.

Wij hebben ook nog een behoorlijk aantal
“oude” speelkaarten in voorraad.
Deze verkopen we nu voor € 0,50 per
spel, zolang de voorraad strekt.

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 bij de nieuwe
kaarten en 20 stuks bij de “oude”
kaarten

Bestuur KBN

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

7-10

11.00

Wintertoernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

7-10

8 t/m.
13 oktober

20.00
uur

6-daagse
Kaartcruise naar
Brugge - België

Opstap
Arnhem
Rijnkade

Kaart Bond
Nederland

A. Kokke
026-3793635
06-15357617

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

18-11

11.00
uur
5
partijen

Herfsttoernooi
Klaverjassen
voor koppels

Ontmoetingscentrum
De Daele
Doetinchem

KV De Daele

B. Gerritsen
0314-324840
Kees Brusse
06-51494130

15-11

2-12

11.00

Sint&Piettoernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

2-12

3-2

11.00

Lentekriebel`toernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

3-2

Kaartweekend
Carnaval

Hotel
Schaepkens van
St. Fyt

Kaart Bond
Nederland

Zie affiche

31-1

PAAStoernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

7-4

1 t/m. 4
mrt. 2019

7-4

11.00

Informeer kaartend Nederland over uw te
houden toernooien.

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

6 t/m. 20
mei 2019

2-6

11.00

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

Vakantie
Griekenland

*****Hotel
Grand Blue
Beach Resort,
Kos

Kaart Bond
Nederland

Zie affiche

31-12

Hemelvaarttoernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

2-6

Wilt U ook informatie sturen over uw te houden toernooien naar
bijna 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 luxe kaartspellen (€ 30) en worden uw
aankondigingen gratis geplaatst.

zondag 18 november 2018

Aanmelden t/m. woensdag 15 november 2018

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
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