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Veiling/Markt in het Zwanenmeer!

Dit kinderwinkeltje wordt zaterdag 25 november op de antiekmarkt in het
Zwanenmeer aangeboden. Wordt het niet voor de marktprijs verkocht, dan
wordt het rond 4 uur geveild. Het startbod bedraagt dan € 1,-.
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Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Eerste Blind Date Drive in het
Het Zwanenmeer

Eens per jaar wordt er een parenwedstrijd op vrijdagmiddag georganiseerd. Gewoonlijk speel je met 7 verschillende partners maar vrijdagmiddag 24 november aanstaande trek je kaartjes en word je voor
de hele middag aan één partner gekoppeld. Gerrie Bezuijen schenkt
die middag bubbels en is er geen zoete, maar hartige taart. Iedereen is
welkom! Voor de winnaars van dit toernooi is er een etentje als prijs.

“Place du Nord”

is de naam van het gezellige restaurant op het Purmerplein waar de
cadeaubon kan worden geconsumeerd. Zij zijn al om 5 uur ‘s middags
open, maar jammergenoeg op maandag- en dinsdagavond gesloten.
Een etentje vooraf bij Looier Individueel of de Robberbridgeavond
zit er dus niet in.
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Ook leerlingen spelen ‘Looier Cash’
Looier Cash is een spannede drive waarbij flinke geldprijzen te winnen
zijn. Het is tevens de eerste avond waarop onze Looier leerlingen, vers
van de cursus, een bridgeavond ervaren.
Ssnezana, Ans, Saskia, Peter, en Joost hebben er zin in. Trouw zijn ze
elke week naar de les-avond gekomen en ze zijn heel enthousiast. We
zullen ze met open armen op de club ontvangen. Ze worden wel gelijk
voor de leeuwen geworpen, want op ‘n avond waarbij het om zó veel
geld gaat is de spanning, die er bij dit spel altijd al is, nog groter. De maandagavond zit om nieuw bloed te springen. Laat de oude garde er daarom
voor zorgen dat deze nieuwe leden zich gelijk thuis voelen.
Looier Cash zal voortaan gespeeld worden op de avond waarop onze
nieuwe leerlingen acte de présence geven. Maandagavond 27 november aanstaande is het zo ver. Tot kwart over zeven kan iedereen zich
inschrijven. We rekenen op 24 en hopen op 32 deelnemers. Er zijn 21
prijzen, maar...
Als er geen spelers van 35 jaar en jonger meedoen, blijven er zeker
10 prijzen op de plank liggen. Waar blijven Massenzio Hoogsteden,
Wessel Oomens, Sander Kuijk, Niels Richter en al die andere jonge
mensen die het Looier Biedsysteem kennen, of die capabel zijn om
het in een uurtje te leren?
Word lid van de maandagavond, speel vóór 1 oktober volgend jaar minstens 26 keer, maak weinig biedfouten en je hebt zomaar een flinke prijs
gewonnen. Heb je het seizoen 2016/17 op maandagavond deelgenomen, dan wordt de prijs die je gewonnen hebt na de foutencontrole
gelijk uitbetaald. Heb je nog nooit op maandagavond gespeeld? Dan
wordt het hoog tijd dat je deze uitdaging aangaat.
We verwachten je maandag 27 november aanstaande in het Zwanenmeer aan de Beemsterstraat 491. Jong en oud, iedereen die kan bridgen
is welkom. De hoofdprijs is € 1.500,- en de prijzen gaan van € 1.250,-;
€ 1.000,- enz. aflopend tot € 10,-. Het Looier Biedsysteem is voorgeschreven.						 3

Robber-Bridge-Club 3 tafels!
We zijn begin oktober op dinsdagavond gestart en hebben al veel geïnteresseerden ontvangen. Via de Albert Heijn Sportactie kwamen verschillende mensen op proef. Dat mag in deze tijd, met tanende belangstelling voor onze prachtige denksport, opmerkelijk genoemd worden.
Er is te weinig erkenning. Het belang van bridge kan niet onderschat
worden.

Het is voor ouderen een ideale manier om sociale contacten te krijgen.
Voor jongeren is het een leerschool in gedrag en etiquette. Dat moge
wat archaïsch overkomen, maar wie de verhuftering in onze samenleving ziet en naar manieren zoekt om daar een wal tegen op te werpen vindt in bridge een uitstekende en goedkope manier om daarin te
voorzien. Eigenlijk zou bridge al jong geleerd moeten worden. Dan
leert de jeugd rekening met elkaar te houden. Maar welke school zet
de eerste stap?
Er komen op dinsdagavond steeds meer mensen spelen. Een complete
bridge-cursus in één avond blijkt belangstelling te genereren. Ook de
extreem lage prijs (Je betaalt € 10,- en dan krijg je het cursusboek er
ook nog bij) helpt veel mensen over de drempel. Bridge wordt ten onrechte als moeilijk bestempeld. De basisregels zijn juist heel makkelijk.
Het is echter niet eenvoudig om van sterke spelers te winnen, maar dat
geldt voor voetbal en tennis eveneens. In die sporten wordt dat echter
minder als problematisch ervaren.
4

Sinterklaas nadert, maar komt hij bij ons langs?
Het is vreselijk! Jaarlijks kregen wij bericht van Sinterklaas dat hij op
5 december onze bridgeclub zou bezoeken, maar dit jaar hebben we
nog niets van hem gehoord. Het zou heel vervelend zijn als hij ons dit
jaar zou overslaan, maar met zo’n druk bezet man weet je het natuurlijk nooit. Hij is nog pas net aangekomen, dus de brief waarin hij zijn

bezoek aankondigt kan onderweg zijn. De club bereidt zich in ieder
geval voor op zijn komst. Alle leden van onze vereniging mogen dinsdagmiddag 5 december gratis deelnemen. In verband met dit feest is er
‘s avonds geen robberbridge. Willen jullie daar rekening mee houden?
Als je een vriend, vriendin of bridgepartner met een surprise of een
cadeautje wilt verrassen: Dat kan. Zorg dat je rond half één op de club
bent zodat Piet je pakje, voorzien van voor en achternaam, in de zak
kan stoppen. Het schijnt, zoals op het plaatje te zien is, dat er al enkele
cadeautjes in die zak zitten, maar er kunnen er zeker nog bij.
Ook niet-leden kunnen aan onze Sint Nicolaas viering deelnemen.
Van hen verlangt Piet echter € 10,- per persoon als bijdrage in de kosten. De ruimte in de Looier-zaal is beperkt. Daar kunnen maximaal 40
deelnemers in. Daarom, maar ook omdat Sint (mocht hij komen) altijd
wil weten wie er op zijn feest verschijnt, is reserveren voor iedereen,
ook voor de leden van de dinsdagmiddagclub, verplicht. Wij
hopen op een groot gezelschap. Je weet het echter nooit, of oma’s en opa’s
naar hun kleinkinderen gaan, maar wij zijn van nature optimistisch.
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Looier biedvoordeel 42

Een spel dat op de Advocaat Drive dinsdag 14 november voorkwam.
West
Noord
Oost
Zuid
1♦
pas
1♠
pas
3♣
pas
3♠
pas
3SA
pas
?
West
Noord
Oost
Zuid
1♦
pas
1♠
pas
3♣
pas
3♦*
pas
3SA
pas
?
3♦* Is 4e kleur conventie.
In Acol of in andere natuurlijke biedsystemen zal één van bovenstaande biedverlopen usance zijn. Wat zou Noord vervolgen met onderstaande hand?
			♠ A Q 8 6 3
			♥ 3
			♦ 9 7
			♣ A K Q 4 3
Moet slem onderzocht worden? Stel: “Noord vraagt azen met 4SA en
Zuid belooft er 2. Wat nu? Vraag je heren, of biedt je het eindcontract?
Stel: “Noord vraagt heren en hoort dat Zuid er 3 heeft.” In welk eindcontract belandt je dan?
Onze arbiter Arjan de Jong speelde de Advocaat Drive van dinsdagmiddag de 14e met Alie van der Linden. Zij eindigden in 6SA+1. Arjan
dacht daarmee een top-score neer te hebben neergezet. Hij keek lelijk
op zijn neus toen Yolanda en ik met het Looier Systeem 7♣ geboden
en gemaakt hadden. Volgens hem zou je met een natuurlijk biedsysteem nooit in dat contract kunnen komen. Ik ben nieuwsgierig of dat
juist is. Ik kan dat moeilijk beoordelen, want bied bijna enkel Looier.
Op onze individuele wedstrijd van vrijdagmiddag gebruik ik weliswaar
het 5-Kaart hoog systeem van Berry Westra en op de Robberclub van
dinsdagavond geef ik de cursus ‘Basic Acol’:

“Leer Bridgen in 10 Minuten”

maar op beide clubs speel ik die systemen op beginners niveau. De
finesses van natuurlijke biedsystemen ken ik niet.
Het spel lag als volgt:
Spel 23			
♠ A Q 8 6 3		
Z/A			
♥3
			♦ 9 7
			♣ A K Q 4 3
♠JT97
Noord		
♠542
♥Q652
West
Oost
♥T9874
♦ Q 4 3			
♦JT8
♣82
Zuid		
♣JT
			♠ K
			♥ A K J
			♦ A K 6 5 2
			♣ 9 7 6 5
Yolanda en ik boden in ‘Looier’ als volgt:
West
Noord
Oost
Zuid
1♣*
pas
1♦*
pas
2♦
pas
2♥*
pas
3♦
pas
3♠*
pas
3SA
pas
4♣*
pas
4♥*
pas
4SA*
pas
5♠*
pas
7♣
3 keer gepast
1♣* Opening; 1♦* Relay; 2♥* 2e Relay; 3♠* 5-kaart en forcing;
4♣* ‘Looier Slam Convention’ Vraagt naar het aantal ‘Rot-kleuren.’
Dubbeltons en langere kleuren zonder aas of heer noemen we zo.
4♥* “Eén Rot-kleur.”
4SA* K.R.O. azen vraag.
5♠* 2Azen gelijk van rang.
Het reverse bod belooft 16-19 punten. De verdeling in ♥ en ♠ is 2-2,
of 1-3. Er kunnen (inclusief lengte punten) 37 punten zijn. In hoge-kaart punten minimaal 30. Hier vraag je met de ‘Looier Slam Convention’ naar rotte-kleuren. Zij geeft er één aan. Gezien mijn hand
moet dat ♣ zijn. Zij blijkt 2 azen gelijk van Rang te hebben. Conclusie:
Yolanda heeft of een singleton, of een doubleton met de heer in ♠.
Ik biedt 7♣. 						
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De laatste zondag van de maand

De Champagne uitgeschonken
De gewonnen Champagne kon de laatste drives niet worden uitgeschonken. De drankvergunning was nog niet rond. Nu die
eindelijk is afgekomen zal de fles Moet & Chandon voor het winnend
paar worden geopend. Zij kunnen die
fles dan met vrienden in een gezellige
nazit consumeren.
Ook de actie: “Als je één glas bubbels
bestelt, krijg je er twee.” wordt vervolgd. Met bubbels worden de bubbels uit Boedapest bedoeld. Die zijn
er ook in een alcoholvrije variant.
We gaan er dus weer tegenaan en
maken het opnieuw tot een heel leuk
Bridge-festijn. Arjan verzorgt de hapjes en de eerste deelnemers hebben
zich reeds via onze site gemeld.
Er loopt een competitie. Win je deze competitie, dan mag je gratis aan
één van de 3 midweken die de Looier in haar hotel in Toscane organiseert, deelnemen. Leden van de VVBAN betalen net als Looier-leden
€ 5,- mits zij het lidmaatschapsnummer van de NBB hebben doorgegeven. Is dat nummer niet bij ons bekend, dan betalen zij 50 cent
extra. Dat extra bedrag is voor de kosten waarmee de NBB de club
belast voor niet bij de bond geregistreerde deelnemers. Zij berekenen
dit bedrag voor het gebruik van het NBB-rekenprogramma.
We beginnen om één uur. Zorg er uiterlijk om 12.45 te zijn. Ben je
verlaat, meld dat naar 020-4206988. Je kunt je vooraf via:
http://www.looier.com/nl/bridge/champagne-drive aanmelden.
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Programma Specials 2017
Maandag 20 nov. 19.15 - 22.30 Looier Individueel. Open wedstrijd
		
19.30 - 22.30 Leer Looier in één avond!
		Les 8: Deze avond wordt de systeemkaart van
		
‘Looier Light’ uitgelegd. Voor gevorderden ‘n eitje!
		
Kosten inclusief lesboek 15,Dinsdag 21 nov. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.		
Vrijdag 24 nov. 12.45 - 16.45 Blind-Date-Drive op de Taart-Club
		
13.00 - 16.00 Bridgeles Acol 5-kaart hoog
		Les 8: Tussenbieden
Zaterdag 25 nov. 11.00 - 16.00 Veiling/Markt in het Zwanenmeer.
		
16.00 - 17.00 Start veiling “Left Overs”
Zondag 26 nov. 12.45 – 17.15 De Champagne-Drive. Leden € 5,-,
andere deelnemers € 10,-. Jaarkaart € 75,Maand. 27 nov. 19.15 Looier Cash. Feestelijke speelavond met
		leerlingen. Prijzenpot met ruim € 8.000,-!
Dinsdag 28 nov. 12.45 - 16.30 Advocaat Drive
		
19.00 - 19.30 Bridge Spoedcursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.
Vrijdag 1 dec.. 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
		
13.00 - 16.00 Bridgeles Acol 5-kaart hoog
		Les 9: Defensie
Dinsdag 5 dec. 13.00 - 18.00 Sinterklaas speelt bij de Looier.
Vrijdag 8 dec. 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
		
13.00 - 16.00 Bridgeles Acol 5-kaart hoog
		Les 10: De 1SA opening
Vrijdag 15 dec. 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
		
13.00 - 16.00 Bridgeles Acol 5-kaart hoog
		Les 11: Openingen op 2 en 3 niveau.
Dinsdag 19 dec. 12.45 - 18.00 Monopoly-Drive. Niet-leden € 15,Geen Robberbridge deze avond
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Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

Prijzen in ons hotel tijdens het hoogseizoen
K. Type Kwaliteitskenmerken
Normale Prijs
10 Single Kamer met badkamer en ventilator
€ 49,00
11 Budget Kamer met badkamer en ventilator
€ 69,00
12 Single Kamer met badkamer en ventilator
€ 49,00
14 Budget Kamer met badkamer en ventilator
€ 69,00
15 Baby bed In kamer voor 2 personen met airconditioning € 87,00
16 Standard Kamer met badkamer en airconditioning
€ 85,00
18 Standard Kamer met badkamer en airconditioning
€ 85,00
19 Standard Kamer met badkamer en airconditioning
€ 85,00
20 Comfort Kamer met ruime badkamer en airco
€ 89,00
21 Comfort Kamer met Jacuzzi en airconditioning
€ 89,00
22 Familie-Suite voor 5 personen. Balkon Jacuzzi en airco € 275,00
23 Rolstoel Kamer met aangepaste badkamer en airco
€ 87,00
25 Balkon Kamer met Jacuzzi; airco en espresso
€ 150,00
26 Zeezicht Kamer met ruime douche airco en espresso
€ 99,00
27 Zeezicht Stilte-kamer met airco en espresso
€ 99,00
30 Zeezicht Kamer met balkonnetje en airconditioning
€ 99,00
31 Triple Kamer met zeezicht, 2 balkonnetjes en airco
€ 120,00
32 Zeezicht Kamer met balconnetje en airconditioning
€ 99,00
33 Single comfort Kamer met balkonnetje, zeezicht en airco € 75,00
34 Suite
Kamer en suite met 3 balkonnetjes, zeezicht, airco,
2 badkamers waarvan één met Jacuzzi minstens
een week vooraf reserveren		
€ 275,00
34A Bruidskamer met grote Jacuzzi 2 balkons en Airco
€ 190,00
34B Zeezicht Kamer met balkonnetje en airconditioning
€ 99,00
35 Comf. triple Kamer met zonneterras, douche en airco
€ 195,00
36 Balkon Kamer met zonneterras, zeezicht en airco
€ 150,00
37 Budget Kamer Ruime koele kamer met airco
€ 85,00

Midweek vanaf € 86,25!

Hotel in de bergen met uitzicht op zee!
Ons hotel in Toscane is ideaal gelegen voor dagtochtjes. Wandelen in de
beboste bergen, het strand vlakbij en de mogelijkheid van uitstapjes naar
Cinque Terre, Luca, Pisa en tal van andere beroemde plaatsen in Toscane. Eigen vervoer is aan te bevelen, want de bus stopt slechts 6 keer per
dag op het pleintje bij de ingang van ons hotel.
Een bridgetrip in de prille Italiaanse lente is ideaal. Niet te heet, weinig
toeristen en het weer kan al heel aangenaam zijn. Van budget-room, tot
suite, alle kamers boekt u deze bridgereis voor de halve prijs! Voor de
goedkoopste tweepersoonskamer betaalt u € 86,25 per persoon. Of
het restaurant geopend zal zijn is onbekend, want het staat te huur.
Het heeft echter ook zijn charme om verschillende eetgelegenheden
in de buurt te bezoeken. Dat kan geregeld worden. U wordt maandag
de 21ste verwacht en de korting geldt t/m uw vertrek datum, zaterdag
26mei.							
11

U boekt de kamer op basis van Bed & Breakfast. Vervoer, Lunch,
diner en drank is dus voor eigen rekening.
Het hotel, ligt eigenlijk op de top van Nederland, want 326 meter is
precies het hoogste punt van ons land. Het terras biedt u een fantastisch uitzicht over Massa en ‘il Mare Tirreno.’
Vanuit het hotel zijn verschillende dagtrips mogelijk. U kunt het kunstenaarsdorp ‘Pietrasanta’ bezoeken, we bridgen in het chique Forte
dei Marmi waar op woensdagmorgen één van de meest exclusieve
markten van Italië plaatsvindt en natuurlijk gaat u naar het strand.
Het arrangement dat u wordt aangeboden bestaat uit de door u gekozen
kamer, het ontbijt, bridge in het hotel en het bezoek aan een Italiaanse
bridgeclub. Wij beschikken over suites, ruime kamers met of zonder balkon en kleine kamers zonder balkon. Het goedkoopst bent u uit als u een
budget tweepersoonskamer boekt. Per persoon betaalt u dan € 86,25.
Voor de Lente-Bridge-Trip naar Toscane zijn nu al inschrijvingen binnen. De twee extra voordelige kamers zijn nog vrij en er is nog één
eenpersoonskamer beschikbaar. U wordt maandag 21 mei verwacht en
de korting geldt t/m zaterdag 26 mei (uw vertrekdatum). Er bestaat de
mogelijkheid om eerder te komen of langer te blijven. De prijs van de
kamers is dan iets hoger, maar het is nog laagseizoen. De aanbetaling
bedraagt 30%. Mocht u geen risico willen lopen, sluit dan een reisverzekering af, want die aanbetaling bent u anders kwijt.
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. Authentiek en reuze gezellig.
Alle kamers zijn gerenoveerd en beschikken over
een eigen toilet, een wastafel en een douche of Jacuzzi.

Datum Zomer-Midweek ligt vast.

Als u in mei verhinderd bent, is een midweek begin juli wellicht mogelijk. Wij organiseren ook in de zomer een bridge-trip naar ons hotel.
Het is dan soms wel wat warm, maar de kans op regen is erg klein.
Aankomst is maandag 2 juli en indien u niet hebt bijgeboekt., vertrekt
u zaterdag 7 juli. E-mails naar info@looier.com

Feuilleton aflevering 55

Op weg naar huis
De auto staat nu de verkeerde kant op. We moeten aan het eind van
het dorp draaien. De plaats om daar te keren is niet ideaal. Het is een
soort van parkeerplaats langs de weg naast één van de drie restaurants.
Als het restaurant gesloten is, en dat is het in deze tijd constant, dan
is er altijd plaats. Die ruimte zit echter vol kuilen en met zo’n zwaar
geladen wagen bonken we daar, ondanks mijn behoedzaam rijden, met
de voorkant van de wagen op de grond. Dat doe ik dus nooit meer.
Als ik de auto voortaan dichterbij wil zetten om hem te laden, rijd ik
hem wel achteruit naar het paadje dat het dorp invoert, zodat ik met
de neus in de goede richting sta om naar beneden te rijden. Verkeer is
er nauwelijks dus dat achteruitrijden, waar ik in druk Amsterdam zo’n
hekel aan heb, is hier geen probleem.
Hè hè eindelijk zitten we in de auto en zijn op weg naar huis. Toch een
prettig gevoel dat alles betrekkelijk goed verlopen is. Het was een heerlijk gevoel om in je eigen huis te kunnen slapen, ook al loopt niet alles
op rolletjes, het was toch een bijzondere ervaring. De weg is prachtig,
de strooiwagen is al langs geweest. Voorzichtig rijden, wat kan je dan
nog gebeuren?

Wil je lid worden, een bridgereis boeken of een cursus volgen?
,
Neem contact op met Hans Becker.
Wil je verzekerd zijn van een plaats? Reserveer!
Gebruik voor betalingen van het clublidmaatschap,

het IBAN nummer van Bridgeclub de Looier.
Dat is: NL81INGB0007366100
Je kunt per overschrijving of met de betalingsmodule op de site de
lidmaatschappen, cursussen en boeken afrekenen.
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Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

De Looier heeft een nieuw concept!
Ooit veilde de Looier op maandagmiddag. Dat initiatief werd in de
kiem gesmoord, maar de kennis en de mogelijkheden zijn nog steeds
aanwezig. We proberen een maandelijkse antiekmarkt in Noord op te
zetten en zochten naar manieren om deze nieuwe markt op de kaart te
zetten. Er is een concept bedacht dat een redelijk succes kan worden.

Een zilveren tientje uit 1970 met beeltenissen koningin Juliana en Wilhelmina.
De catalogusprijs van deze munt is € 20,-, de vraagprijs tijdens is € 11,-. Wordt
hij niet verkocht, na afloop van de markt op de veiling is de startprijs € 1,-.
Wij organiseren een markt voor kunst, antiek en curiosa, die van 11
tot 16 uur geopend is. Aan het eind van de markt wordt er een selectie
gemaakt van spullen die niet mee teruggenomen worden. Die spullen
worden dan geveild. Alle artikelen (ongeacht de waarde) die door de
Looier worden ingebracht, starten met een begin-bod van € 1,-. Is er
weinig of geen interesse en wordt er niet tegengeboden krijgt de eerste
en enige bieder dit stuk voor één piek!
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Natuurlijk zal er van alles te koop zijn op deze markt, want de Looier
heeft nog voorraad die aan de man gebracht moet worden. De vakantie appartementen waren geheel gemeubileerd inclusief serviesgoed
enz. Dat zijn vaak IKEA spullen die nauwelijks of niet gebruikt zijn.

Hier ziet u bijvoorbeeld een houten badkamer setje met zeepdispenser. Kosten bij IKEA per stuk ± € 5,-. Bij ons zaterdag aanstaande
slechts € 5,- voor alle drie. Wordt het tijdens de markt niet voor die
prijs verkocht dan gaat dit setje misschien voor € 1,- weg tijdens de
veiling die om 16 uur begint.
Iedereen kan deelnemen en een tafeltje huren. De kosten voor een
zo’n stek bedragen € 10,-. Als standhouder kun je ook spullen laten
veilen. De kosten zijn 10% van de startprijs. Als die startprijs € 1,- is
betaal je dus slechts € 0,10 om het artikel ter tafel te laten brengen.
Het opgeld wordt eveneens heel laag gehouden: klanten die iets kopen
betalen 10% opgeld.
We gaan om 11 uur open voor het publiek en standhouders mogen hun
tafel om 10 uur inrichten. De veiling zelf begint om 16 uur. De uren
daarvoor kun je dus ook beschouwen als kijkdag. Zorg dat je er bij bent!

Deze kinderwagen wordt, als het niet tijdens de markt wordt verkocht, met een
startprijs van € 1,- geveild.
Deze Veiling/Markt in Buurtcentrum het Zwanenmeer moet een succes worden. Lukt het niet, dan lukt het nooit en kun je het vergeten.
Kom kijken mensen en standhouders, huur een tafel. Laat zien dat
Noord trots is op de eerste en enige veiling/Markt van Nederland.
Het zal niet simpel gaan. Hans moet weer van meet af aan beginnen.
Hij heeft echter het idee dat dit de ultieme manier is om een bloeiend
nieuw initiatief op de kaart te zetten. Als je dus rond 4 uur, als de
veiling van start gaat, langs komt vind je er misschien wel het koopje
van je leven.
We zien elkaar zaterdag 25 november aanstaande. Voor tafelhuur even
een e-mail naar: info@looier.com
Een telefoontje naar 020-4206988 is ook mogelijk.

Je kunt bij het Zwanenmeer gratis je auto parkeren!

Kom zaterdag de 25ste naar de
Beemsterstraat 491 in Amsterdam

