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Wij vieren ons huwelijk met Bridge

De mooiste trouwfoto die er vorig jaar in Albergo San Carlo gemaakt is.
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Eén jaar getrouwd
Wie viert er met ons mee op maandagavond 8 mei?
Het is alweer feest in Bridgecentrum ‘Het Zwanenmeer’! Dit keer
is de aanleiding de viering van
het één jarig huwelijksfeest van
Yolanda en Hans. Op Moederdag
8 mei 2016 zijn zij in Toscane in
het huwelijk getreden en maandag aanstaande zijn zij dus precies één jaar getrouwd.
Yolanda en Hans hebben elkaar
dankzij het bridgespel gevonden
en willen daarom hun feest met
een feestelijke bridge-drive vieren.
Wij spelen een individuele wedstrijd en u speelt met 7 verschillende
partners. Omdat er individueel gespeeld wordt, is het belangrijk dat
idereen hetzelfde systeem speelt. Er komt daarom een Acol lijn waarin
5-kaart hoog opgeld doet en daarnaast de gebruikelijke Looier lijnen.
Het zou fijn zijn als u via e-mail aankondigde als u van plan bent te
komen en gelijk opgeeft of u volgens Acol of Looier wilt bieden. Het
e-mail adres is: info@looier.com.
Als er 12 Acol spelers komen trekt Yolanda voor deze gelegenheid
haar trouwjurk. Hans kan dan natuurlijk niet achterblijven doft zich
eveneens op. De bij dit artikel geplaatste foto toont wat je te wachten
staat. Zij willen dus beslist géén cadeautjes, want hun woningen lijken
nu al pakhuizen. Er kan echt niets meer bij!
Er zijn altijd mensen die toch iets willen doen. Dat hoeft echt niet. Maar
als u niet met lege handen wilt komen, mag u een bedragje doneren aan
de STichting ter bevordering van Contacten tussen Ouderen en Jongeren (STOEJ). Dit is de stichting die o.a. ‘Looier Cash’ sponsort.
Het IBAN nummer is: NL 43 RABO 0100 9514 49.

Tot maandag 8 mei 19.15 uur

Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Puzzel 17-4

Wij sturen geïnteresseerden wekelijks een Bridge-Puzzel (gebaseerd
op het Looier Biedsysteem) toe. De namen van diegenen die de goede oplossing instuurden worden bij de uitslag op onze puzzelpagina
geplaatst. Naast die eervolle vermelding kan een goede oplossing je
ook € 10,- opleveren! Wil je deze puzzels per e-mail ontvangen? Stuur
dan een e-mail naar: info@looier.com. We nemen je adres dan in ons
bestand op.
De puzzel van deze week is een spel gespeeld op Looier Cash 2016. Er
werden in de 1ste biedronde al verschillende fouten gemaakt, vandaar.
De vraag: Geef ‘t biedverloop in de 1ste ronde van het volgende spel.
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Kent u het Looier Biedsysteem niet? De systeemkaart
van ‘Looier Light’ kun je
op de site onder de knop
‘Bridgeles’ vinden. Daarop
staat de info om dit probleem te tackelen.
Je komt gewoonlijk in betere contracten als je volgens
het Looier Systeem biedt.
Het kan dus helemaal geen kwaad om even te kijken.
Oplossingen vóór maandag 8 mei naar: info@looier.com a.j.b.
Vermeld daarbij: “Oplossing Puzzel 17-4.” Dinsdag 9 mei staat de oplossing op de puzzel-pagina. Doe ook mee!

Programma Specials 2017
Maandag 8 mei.
		
Zondag 14 mei
		
Maand. 22 mei
Zondag 28 mei
Dinsdag 6 juni
		
Zondag 11 juni
Zondag 25 juni
Maandag 3 juli
Zaterdag 8 juli
Zondag 9 juli
Zondag 30 juli
Zondag 13 aug.
Zondag 27 aug.
Zaterd. 23 sept.
		
Zondag 24 sept
Maandag 2 okt.
Dinsdag 3 okt
Vrijdag 6 okt.

19.15 - 23.00 Viering één-jarig huwelijk van
Yolanda en Hans met ‘n individuele bridgewedstrijd
12.45 – 17.00 Mix-Bridge met vrouwen-, mannenen gemengde paren. Leden VVBAN € 5,Lente-Midweek-Bridge in Toscane
Aanbieding: Alle kamers halve prijs!
12.45 – 17.15 Champagne-Drive
leden VVBAN € 5,- andere deelnemers € 10,12.45 – 17.00 Start comp. Advocaat drive
Lidmaatschap € 85,- tot 30/9/2018
12.45 – 17.00 Mix-Bridge met vrouwen-, mannenen gemengde paren. Leden VVBAN € 5,12.45 – 17.15 De Champagne-Drive
leden VVBAN € 5,- andere deelnemers € 10,Start zomer-midweek: ’Bridge-in Toscane’
Aanbieding: Alle kamers halve prijs!
Vertrek dag van midweek in Toscane
12.45 – 17.00 Mix-Bridge met vrouwen-, mannenen gemengde paren. Leden VVBAN € 5,12.45 – 17.15 De Champagne-Drive
leden VVBAN € 5,- andere deelnemers € 10,12.45 – 17.00 Mix-Bridge met vrouwen-, mannenen gemengde paren. Leden VVBAN € 5,12.45 – 17.15 De Champagne-Drive
leden VVBAN € 5,- andere deelnemers € 10,13 – 20 Feest in Almere voor onze Leden!
Een bridgemiddag in het huis op het water.
12.45 – 17.15 De Champagne-Drive
leden VVBAN € 5,- andere deelnemers € 10,19 - 22.30 Gratis proefles Bridge voor beginners
19 - 22 Bridgecursus Robberen voor beginners
13 - 16.30 Bridgecursus Acol voor beginners

Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

U betaalt tijdens de Midweek Bridge de helft
van onderstaande dag-prijzen!

Kamer
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
30
31
32
33
34
34A
35
36
37

Type Kwaliteits kenmerken
Normale Prijs
Single Kamer met badkamer en ventilator
€ 49,00
Budget Kamer met badkamer en ventilator
€ 79,00
Single Kamer met badkamer en ventilator
€ 49,00
Budget Kamer met badkamer en ventilator
€ 79,00
Special Kamer met extra baby-bed en ventilator € 95,00
Budget Kamer met badkamer en airco
€ 79,00
Budget Kamer met badkamer en airco
€ 79,00
Budget Kamer met badkamer en airco
€ 79,00
Comfort Flinke kamer met ruime badkamer/airco € 89,00
Comfort Flinke kamer met Jacuzzi en airco
€ 89,00
Familie-Suite voor 5 pers. Balkon Jacuzzi en airco € 270,00
Special Kamer aangepast voor rolstoel-gebruik € 95,00
Balkonkamer met Jacuzzi; airco en espresso
€ 150,00
Balkonkamer met Jacuzzi; airco en espresso
€ 150,00
Special Stilte-kamer met airco en espresso
€ 95,00
Zeezicht Balkonkamer met ventilator
€ 95,00
Tripple Kamer met zeezicht en 2 balkons
€ 110,00
Zeezicht Balkonkamer met ventilator
€ 95,00
Single en balkon met zeezicht en airco
€ 65,00
Bruidskamer met grote Jacuzzi 2 balkons en Airco € 175,00
Door verbinding met bruiskamer als suite te huur € 95,00
Comf. tripple. Zonneterras, espresso en airco
€ 190,00
Balkonkamer met zonneterras, zeezicht en airco
€ 150,00
Budget Ruime koele kamer met ventilator
€ 89,00
Alle kamers zijn gerenoveerd en beschikken over
een eigen toilet, een wastafel en een douche of Jacuzzi.

Nog plaats voor Lentereis

Voor de Lente-Bridge-Trip naar Toscane kunt u nog inschrijven. Er zijn
nog enkele voordelige kamers vrij. U wordt maandag de 22ste verwacht
en de korting geldt t/m zaterdag 27mei (uw vertrekdatum). Er bestaat
de mogelijkheid om langer te blijven.

Mocht u langer willen blijven, op zondagmorgen gaan we zeker naar Pariana. Daar
runt Silvio een bar en op zondagmorgen serveert hij kleine hapjes bij de prosecco.

Zomer-Bridge-Reis datum ligt vast

Als u in mei verhinderd bent, is een midweek begin juli misschien mogelijk. Wij organiseren ook in de zomer namelijk een bridge-trip naar
ons hotel in Toscane. Het is dan soms wel wat warm, maar de kans op
regen is erg klein. De aankomstdatum is maandag 3 juli en op zaterdag
8 juli vertrekt u indien u niet hebt bijgeboekt. Voor deze reis betaalt u
de helft van de prijs van het hoogseizoen.
Stuur een E-mail naar info@looier.com als u belangstelling hebt.

VVBAN-leden genieten dezelfde voordelen als die van de Looier!
We willen de prille belangstelling die bij de leden van de Vereniging
van Verenigde Bridgeclubs Amsterdam Noord (VVBAN) bestaat aanwakkeren. Daarom krijgen zij bij de Looier komen spelen, korting. Zij
dragen dan de helft van het tafelgeld dat niet-leden betalen bij.
Je kunt bij de Looier op de volgende dagen terecht:
Op dinsdagmiddag: De Acol-Advocaat-Drive
Op donderdagmiddag bij: The Tea-Drive Acol-Club
Op vrijdagmiddag bij: Acol Individueel
Op maandagavond bij: Looier Individueel
Kom kijken, speel mee en geniet ook van deze geweldige locatie in

Bridgecentrum Het Zwanenmeer
Beemsterstraat 491, 1024 BE Amsterdam Noord (Nieuwendam)

Word nu lid en profiteer
We hebben dringend leden nodig. De contributie is daartoe verlaagd.
Nieuwe leden die de contributie voor het seizoen 2017/18 betalen spelen tot 1 oktober gratis mee en... ‘n oude traditie wordt in ere hersteld.
Ooit hadden we een huisje in de Wilgenplas. Daar maakten we jaarlijks een
excursie heen. Later werden die bridge-middagen naar Callantsoog verplaatst. Toen ook die vakantie-flat verkocht werd raakte deze traditie in het
slop. Die gaan we in ere herstellen. Looier-leden worden uitgenodigd voor
een bridge-middag in Almere met eten na afloop. Zaterdag 23 september
.is geprikt. Dit zijn twee gegronde redenen om nu lid te worden.
De kosten voor het lidmaatschap zijn:
Dinsdagmiddag lidmaatschap tot 1 oktober 2018
€ 85,Donderdagmiddag lidmaatschap tot 1 oktober 2018
€ 85,Vrijdagmiddag lidmaatschap tot 1 oktober 2018
€ 85,Seizoens-kaart voor de Mix-Bridge-Drive tot 1 okt. 2018 € 75,Seizoens-kaart voor de Champagne-Drive tot 1 okt. 2018 € 75,Totaal competitie pakket tot 1 oktober 2018
€ 200,Een 2e, of 3e club erbij 				
€ 45,Deelname leden VVBAN één van onze drives:
€ 2,50
Deelname niet-leden aan ‘n clubmiddag of de -avond:
€ 5,Mix-Bridge & Champagne-Drive zondagmiddag leden:
€ 5,Deelname niet-leden aan onze zondagmiddagdrives:
€ 10,-

Feuilleton aflevering 52

Eten bij Nanda en Gildo
De laatste regels van het feuilleton 51 uit Looiernieuws aflevering
23-3 waren weggevallen. We drukken daarom de laatste alinea van dat
hoofdstuk nogmaals af.
Het grote vuur in de monumentale open haard kan de kamer nauwelijks verwarmen. De veertig man die aan het diner deelnemen en die
natuurlijk ook voor de nodige warmte zorgen, helpen slechts weinig.
Ik heb totaal geen last van de kou en verwonder me over de mensen
die elke keer opstaan om zich bij de haard bij te warmen. Ik zeg tegen
Wim dat ik niet begrijp waarom iedereen het zo koud heeft. “Ja nogal logisch, wij zitten voor een gaskachel.” antwoord hij snibbig. Men
heeft er, om het bij deze ijzige buitentemperatuur binnen enigszins
draaglijk te maken, een butagaskacheltje bij gezet. Het is gebruikelijk
dat, als ik iets over het hoofd gezien heb wat Wim wel opmerkte, hij
zich een air van allesweter aanmeet. Dat stoort me soms, maar ach
iedereen heeft wel wat. Het is in ieder geval een mazzel eindelijk eens
geen kou te leiden als je aan het eten bent.

RENATO

We zitten bij Imro en zijn vrouw in de buurt. Dat is prettig, want Imro
spreekt Duits en kan dus met Wim converseren. Tegenover ons zit
een knappe blinde Italiaanse met haar man en naast mij zit Renato een
jongen die voor Imro als lasser werkt. Een gespierde boy die regelmatig zijn hemd nonchalant heeft openstaan, iedereen zicht op een wel
zeer mooi gevormde borstkas gevend. Wim vindt zulke types maar
niks, helemaal niet omdat hij loenst. Loensen is eigenlijk wat zacht
uitgedrukt, want hij lijkt je altijd met slechts één oog aan te kijken en
bovendien weet je nooit precies welk oog dat is. Voor mij is het iemand
waar enkel zo’n geopend overhemd al opwinding veroorzaakt. Ik had
hem, omdat ik echt op hem val, zelfs uitgenodigd om oud en nieuw
bij Gildo met ons te vieren. Hij zei toen dat hij een afspraak met een
vriend had en dat hij tot zijn spijt niet kon komen. Nu zit hij er toch
en nog wel naast mij. Die vriend heeft hij klaarblijkelijk meegebracht

en is, nu we net beginnen te eten, al veel te ver heen. Volgens mij heeft
hij geen glaasje, maar een heel vat teveel gehad. Mensen in de bars hier
drinken veel. Ze kunnen ontzettende hoeveelheden drank aan. Om zo
dronken te worden, moet er dus wel het een en ander doorheen gegaan
zijn, want we hebben nauwelijks de pasta’s gehad of hij slaat achterover van zijn krukje af. Renato raapt hem op en brengt hem naar de
barruimte, waar hij hem op verhaal probeert te brengen. Aan tafel heb
ik Renato, die avond, jammer genoeg nauwelijks terug gezien.
Zoek je een bridgepartner? Zet gratis een oproep op onze site!
Stuur een e-mail naar info@looier.com en wij plaatsen je oproep op:

www.bridgepartner.nl
Wil je lid worden, of een bridgereis boeken?

Het IBAN nummer is: NL81INGB0007366100

Betaal per overschrijving of met de betalingsmodule op de site.
------------------

