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Bridgeberichten, Kunst-, Antiek- Veiling- & Suitenieuws
De Zomer-trip komt in beeld!

Het zit ook in zonnig Toscane niet altijd mee. Lees het vlog van 17 mei op pagina 15. Mocht u aan een goedkope Zomer-Bridge-Reis naar Toscane denken? Boek dan nu voor onze midweek van maandag 2 t/m zaterdag 7 juli.
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Ook de Looier BV en de bridgeclub ontkomen niet aan de regelgeving
ten aanzien van de privacy vandaar het volgende

Privacy Statement
Dit is het privacy statement van de Looier BV de de bridgeclub
gevestigd aan de Beemsterstraat 491, 1024BE, te Amsterdam.

Dit statement geldt voor al onze web-sites verbonden of gelinkt aan:
www.looier.nl en www.sancarloterme.it
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via
een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst.
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen
en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Looier is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van
uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming
met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij
verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken,
kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Overzicht persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres van een websitebezoeker
Bankrekeningnummer
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft
ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn.
Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Looier. Daarnaast
kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld als u in ons hotel overnacht zijn wij
verplicht bepaalde gegevens aan de plaatselijke politie door te sturen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van
onze dienstverlening
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden
kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij
met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk
voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken
wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. Voor de bridgers onder u sturen wij uw gegevens
bijvoorbeeld naar de NBB.
Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op
het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over
relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit
eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen
email. Op dit moment hebben wij echter geen plannen in die richting.
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer
tot u herleidbaar.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U
kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig
hebben.
Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
De Looier gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en
effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de
wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om
te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij
geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van
Google Analytics. .
Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op
gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale
persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten
uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale
persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@looier.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@looier.
com. Tot zover alles over ons privacy beleid.
Door op de u toegezonden e-mail te antwoorden dat u uit ons bestand
wilt worden uitgeschreven, nemen wij zo spoedig mogelijk actie.
-------
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Bridgeclub de Looier is de hele zomer geopend.

Een kijkje in onze prachtige bridgezaal in het Zwanenmeer aan de Beemsterstraat
491 in Amsterdam Noord. U kunt daar nog gratis parkeren.
Iedereen is welkom. We beginnen ‘s middags om 13 uur. Inschrijven is
mogelijk tot 12.45 uur. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, reserveren
kan. Stuur dan een e-mail naar: info@looier.com. Mocht u dat doen,
dan gaat u accoord met opname van uw e-mail adres in ons bestand.
Wij houden u dan op de hoogte van onze activiteiten.
Leden van de VVBAN en Bridgeclub de Looier betalen voor deelname € 2,50 per persoon. Als u al lid van één van onze clubs bent, speelt
u op uw clubmiddag of avond gratis mee.
de Taart-Club bent speelt u natuurlijk gratis mee. Niet-leden betalen €
5,- en als ze geen lid van de Nederlandse Bridge Bond zijn komt daar
nog 50 cent bij. Neem dus uw lidmaatschapsnummer mee, mochten
wij dat nog niet hebben.					
7

Looier biedvoordeel 47

Door Hans Becker
Spel 6 van dinsdagmiddag 17 april 2018 scoorden Yolanda en ik 100%.
Hoewel het een gevaarlijk contract was, zat het er, door het gunstige zitsel,
dood in. Na passen van mijzelf op de Oost-plaats en een Zuid die evenmin
iets meldde, opende Yolanda in de 3e hand met 1♠. Dat doet ze al vanaf
8 hoge kaartpunten! Noord volgde met 2♥. Ik vergiste me. had een 5-4
verdeling, wat behoorlijk sterk is, maar slechts 9 in plaats van 11 punten.
Verblind door de 5-kaart ♣ en een singelton ♠ bood ik 3♣. Een zeer riskant
bod, maar ik verwarde de relay op die je op openingen van, 1♣, 1♦ en 1♥
kunt geven, en die je vanaf 8 punten doet, met de relay op 1♠, waarvoor je
minimaal 11 punten nodig hebt. Yolanda moet op een relay bieden, want
ik beloof met het 3♣-bod geen ♣-kleur. Met haar magere dekking in ♥,
bood ze haar 3-3-3-4 verdeling met 3SA aan. Gelukkig had ze geen 8, maar
14 punten en sleepte ze het contract ook nog binnen. Het hele contract lag
als volgt:
Er werd, in de hoop dat Zuid
een plaatje in ♥ had, met een
kleine kaart in die kleur gestart.
Yolanda zette in de verwachting
dat Zuid wel enige waarde in de
♥-kleur zou hebben, een kleintje in de dummy en moest, toen
Zuid de acht speelde, gelijk haar
heer zetten. Ze pakte eerst haar
5 ♣-slagen op, daarna ♦Aas,
een kleine ♦ naar de vrouw.
Die werd in Zuid met de Heer
genomen. Zuid maakte nu de
fout door gelijk ♠Aas op te
pakken. Daardoor werd dit veel
te hoog geboden contract uiteindelijk gemaakt. Het biedvoordeel op dit spel
was dus zeer dubieus.
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De laatste zondag van de maand

Champagne-Drive!
Voor de Champagne Drive van Mei hebben Winnie
Sorgdrager en haar man Frits Lekkerkerker als eerste
geboekt. De prijs van € 3,- voor spelers die op het laatste moment over deelname beslissen, houdt mensen
tegen om vooraf tegen de normale prijs in te schrijven.
De zaal was was ook eind april slechts voor de helft
gevuld. Er is dus plaats genoeg voor deelnemers die op
de bonnefooi komen.
Komende zondag hopen we op meer deelnemers. Wilt
u heel zeker zijn van een plaats, er kan zowel via de site
www.looier.nl als met e-mail of telefonisch gereserveerd worden. Het telefoonnummer is: 020-4206988
en het e-mail adres: info@looier.com. Aan de zaal
kunt tot ‘s middags kwart voor één inschrijven.

Wat is er bijzonder aan de Champagne-Drive?
Het bijzondere aan de Champagne-Drive is dat...
a. Er voor de spelers die de wedstrijd winnen ‘n fles Moet & Chandon,
of een magnum Törley (Bubbels van Boedapest) wordt opengetrokken.
b. Er wordt met computer geschudde spellen gespeeld.
c. De uitslag met de spelverdeling en uw persoonlijke score wordt op
de site www.looierbridge.nl gepubliceerd.
d. We spelen een barometer, zodat er elke ronde een uitdaging is.
e. Rondenprijzen van Bubbels uit Boedapest worden uitgedeeld aan
het paar dat (als enige) een ronde de hoogste score behaalt.
f. Er worden door Arjan hapjes geserveerd.
g. Er vallen Meesterpunten te verdienen.
Kom ook, speel mee en geniet van een ontspannende gezellige middag
bij Bridgeclub de Looier aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam.
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Programma mei/juni 2018
Zondag 27 mei 12.45 – 17.15 ‘Champagne-Drive’ Bij inschrijving
		
aan de zaal, tussen 12 en 12.45 u. Iedereen € 3,Maandag 28 mei 19.15 - 22.30 Looier-Individueel leden VVBAN be		
talen € 2,50 andere deelnemers € 5,Dinsdag 29 mei 12.45 - 16.30 De Advocaat-Drive altijd feest!
		
19.00 - 19.30 Leer bridge in één avond!
		Bridge Cursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.
Vrijdag
1 juni 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
Maandag 4 juni 19.15 - 22.30 Looier-Individueel leden VVBAN be		
talen € 2,50 andere deelnemers € 5,Dinsdag 5 juni 12.45 – 16.30 De Advocaat-Drive altijd feest!
		
19.00 - 19.30 Leer bridge in één avond!
		Bridge Cursus voor € 10,19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.		
Vrijdag
8 juni 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
Maandag 11 juni 19.15 - 22.30 Looier-Individueel leden VVBAN be		
talen € 2,50 andere deelnemers € 5,Dinsdag 12 juni 12.45 – 16.30 De Advocaat-Drive altijd feest!
		
19.00 - 19.30 Leer bridge in één avond!
		Bridge Cursus voor € 10,		
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.
Vrijdag 15 juni 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
Maandag 18 juni 19.15 - 22.30 Looier-Individueel leden VVBAN be		
talen € 2,50 andere deelnemers € 5,Dinsdag 19 juni 12.45 – 16.30 De Advocaat-Drive altijd feest!
		
19.00 - 19.30 Leer bridge in één avond!
		Bridge Cursus voor € 10,19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
.		
Vrijdag 22 juni 12.45 - 16.45 De Taart-Club-Individueel
Zondag 24 juni 12.45 – 17.15 ‘Champagne-Drive’ Bij inschrijving
		
aan de zaal, tussen 12 en 12.45 u. Iedereen € 3,-

Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

Prijzen per nacht incl. ontbijt midweek 2-7 juli

K. Type Kwaliteitskenmerken
Speciale prijs per dag
10 Single 		
Kamer met badkamer en airco € 24,50
11 Budget dubble 		
Kamer met badkamer en airco € 42,50
12 Single 		
Kamer met badkamer en airco € 24,50
14 Budget dubble 		
Kamer met badkamer en airco € 42,50
15 Baby bed-dubble
Kamer met badkamer en airco € 43,50
16 Budget dubble 		
Kamer met badkamer en airco € 42,50
18 Budget dubble 		
Kamer met badkamer en airco € 42,50
19 Budget dubble 		
Kamer met badkamer en airco € 42,50
20 Comfort dubble
Kamer met badkamer en airco € 44,50
21 Comfort dubble
Kamer met Jacuzzi en airco
€ 44,50
22 Familie-Suite voor 5 personen. Balkon Jacuzzi en airco € 137,50
23 Rolstoel dubbel
Kamer met aangep. badkamer € 43,50
25 Balkon dubbel
Kamer met Jacuzzi; airco
€ 75,00
26 Zeezicht dubbel
Kamer met badkamer en airco € 49,50
27 Zeezicht single use
Kamer met badkamer en airco € 42,00
30 Zeezicht dubble
Kamer met badkamer en airco € 49,50
31 Budget Triple
Kamer met badkamer en airco € 60,00
32 Zeezicht dubbel
Kamer met badkamer en airco € 49,50
33 Comfort Single
Kamer met badkamer en airco € 37,50
34 Suite
		
Yolanda Schaefer & H. Becker € 137,50
35 Comfort triple 		
Kamer met zonneterras & airco € 97,50
36 Balkon dubbel
Kamer met zonneterras, & airco € 75,00
37 Budget dubble 		
Kamer met badkamer en airco € 42,50
Voor de zomermidweek van 2 t/m 7 juli, zijn op suite 34 na, nog bijna
alle typen kamers beschikbaar.

Boek voor deze BridgeTrip!

Hotel in de bergen met uitzicht op zee!
Een Bridge-Trip voor € 106,25

Een bridgetrip naar Italiaanse in de vroege zomer is ideaal. Lekker warm,
alles is in gereedheid gebracht voor de stroom toeristen die de stranden
en bezienswaardigheden in augustus overspoelen en de prijs voor deze
trip is heel aantrekkelijk. Van budget-room, tot suite, alle kamers boekt
u deze bridgereis voor de halve prijs! Voor de goedkoopste tweepersoonskamer betaalt u € 106,25 per persoon. Of het restaurant geopend zal zijn is nog steeds onbekend. De komende week wordt er in de
plaatselijke krant 3 dagen lang een advertentie geplaatst. Daarin wordt
ons prachtige restaurant te huur aangeboden.
Bridgers die van deze aanbieding gebruik maken worden maandag de
2e juli verwacht en de korting geldt t/m uw vertrek, zaterdag 7 juli. U
boekt de kamer op basis van Bed & Breakfast. Vervoer, Lunch, diner
en drank is 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 exclusieve markt plaatsvindt.
Er zijn op dit moment goedkope kamers met balkon beschikbaar.
Langzaam maar zeker komen er echter via Booking en Expedia reserveringen van vroeg-boekers binnen. Dus als u interesse heeft...

Sommige plantjes, die je liever niet op je parkeerplaats wilt hebben, doen zich gelden. Ze zijn vooral als ze in bloei staan erg mooi.
Ook deze week betaalt u slechts de helft van de prijs die we voor een
kamer met ontbijt in het hoogseizoen rekenen. We spelen in principe
van ‘s middags 5 tot ‘s avonds 8. In Italië eet men laat. Veel restaurants
gaan pas om 8 uur open. Hopelijk is het restaurant verhuurd en kunt u
op ons eigen terras terecht, maar daarover is nog geen enkel uitsluitsel
te geven. Aankomst is maandag 2 juli en indien u niet hebt bijgeboekt.,
vertrekt u zaterdag 7 juli. Hebt u interesse? Stuur een e-mails naar:
en laat het ons weten.

info@looier.com
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Bridgen in één week
De laatste bridgereis die we in 2018 tegen het halve prijstarief organiseren wordt de Robber-Bridge-Midweek van begin september.
Die reis is bedoeld voor mensen die vinden, dat het bij kaarten ergens
om moet gaan. Ook diegenen die het spel nog snel vóór de winter
willen leren zijn welkom. Mensen die kaarten leuk vinden maar die,
om de spanning te verhogen, om een inzet willen spelen, worden bij
bridge veronachtzaamd. Die groep is gaan pokeren, terwijl bridge
zóveel meer te bieden heeft. Deze bridge-week kun je geld winnen of
verliezen. De bedragen waarom we spelen zijn in principe echter zó
laag dat u zich daar geen zorgen om behoeft te maken, want het basis
tarief is 5 cent per 100 punten. De winsten of verliezen bedragen dan
gewoonlijk niet meer dan € 3,-. Mocht er belangstelling zijn om voor
een wat uitdagender tarief te spelen en zijn er 4 mensen die dat leuk
vinden, dan kan dat geregeld worden. Leerlingen die de basisregels van
Acol net geleerd hebben wordt een hoger tarief afgeraden.
Regels zijn er zodat je er mee kunt breken. Toch is het handig vooraf
kenbaar te maken hoe we van plan zijn de wedstrijden op deze bijzondere reis in te richten. Er zijn nog maar weinig mensen die ervaring
hebben met robberbridge.
a. Loting met kaarten bepaalt wie er met wie aan welke tafel begint.
b. Hans Becker zal altijd aan de tafel met leerlingen worden ingedeeld.
c. Na het behalen van een robber wordt er van partner gewisseld.
d. Als je stopt met het spel, wordt er gelijk afgerekend.
e. Het tarief waarom gespeeld wordt is 5 cent per 100 punten.
f. Als biedsysteem wordt Acol Basic gebruikt.
g. We spelen van 17 tot ± 19.30 uur.
Zoals gezegd dit zijn regels waarvan in onderling overleg kan worden
afgeweken. Ervaring leert dat het leuk is als je regelmatig van partner
wisselt. Op die manier leer je anderen van de groep beter kennen. Alle
deelnemers krijgen het Engelse cursusboek “Play Bridge in 10 Minutes.” Dat boek is bij de prijs inbegrepen.
9

Feuilleton aflevering 59

Inleving

De hulpvaardige automobilist van de vrachtauto was teruggekomen.
Hij had er gelukkig alle begrip voor dat dit een veel beter plan was dan
naar zo’n man te rijden, die misschien ook een Rover had. Wij zijn
daarna de auto maar ingekropen. Het was te koud om buiten te blijven.
We moesten de motor zelfs even aanzetten, omdat het ondertussen in
de auto ook weer was gaan vriezen. Behalve voor mijn voeten, vreesde ik eveneens voor de overlevingskansen van de kerststerren. Onze
behulpzame vriend bleef echter gewoon buiten wachten. Op wie, of
wat? Raadselachtig. Ook die mevrouw in dat vrachtautootje zat daar
nu al ruim een half uur. Ik kan dat niet volgen, maar hier heeft men
nog tijd. Hier is het noch mogelijk je te vervelen. Geen haast, geen
stress, enkel dodelijke verveling. Toch is het leven goed als je op de
eerste januari van 2002 nog van zulke dingen als: een prachtige dag,
een verstild pleintje en de intense rust daar kan genieten. Temeer als
je daarvoor ook nog uit een 6 kilometer verder gelegen dorp bent
komen lopen. Mij ontgaat dat plezier, maar het plezier dat ik aan dat
‘rottige’ huis in Antona beleef, ontgaat eveneens iedereen. Kennelijk is
het onmogelijk iemand anders in dat opzicht te begrijpen. Zo zijn ook
atleten voor mij vreemde wezens en ik zou er noch wel een aantal op
kunnen noemen. Niemand kan voor een ander beslissen en niemand
wil ook ruilen. Het meest treffende voorbeeld daarvan maakte ik ooit
in Amsterdam mee.
(wordt vervolgd)

---------

Vlog werd Blog
Donderdag 17 mei 2018
Sorry! Vandaag was mijn iPhone niet opgeladen. Ik had nog net power
genoeg om een foto van een hilarische situatie te maken. De nieuwe
Dacia Lodgy die ik deze middag bij Renauld in bezit nam, had men
voor nauwelijks 1 km benzine meegegeven. Ze besparen daar bij Dacia

op alles. Midden op de weg stopte de auto. Hij werd door Nello naar
de kant geduwd. Gelukkig was er een tankstation vlakbij en hadden we
een lege Colafles in de auto liggen. De spuit van het mondstuk van de
pomp paste precies in de opening van die fles. Een foto van het bijvullen is in plaats van de video gekomen en die staat op de voorpagina
van dit nummer van Looiernieuws.
Voor de volgers van mijn knullige vlogs:
Les nummer 3: “Neem altijd een fototoestel of een smartphone mee die is opgeladen, want als er zich een bijzondere situatie
voordoet moet je gelijk met je camera klaar
staan en filmen!”
De video die ik op woensdag 16 mei maakte is overigens evenmin 100% geslaagd. Hij
werd tegelijk met deze foto van het mer
“Cola” bijvullen van de tank, op de site
gezet. Daarop zie je de ontbijtzaal van het
hotel.

Wil je lid worden, een bridgereis boeken, of een cursus volgen?
Neem contact op met Hans.
Om van een plaats verzekerd te zijn, reserveer!
Voor betalingen van het clublidmaatschap gebruik je

het IBAN nummer van Bridgeclub de Looier
NL81INGB0007366100

Je kunt per overschrijving of met de betalingsmodule op de site de
lidmaatschappen, cursussen en boeken afrekenen.

Aanbetalingen voor Albergo Ristorante San Carlo
kunnen op IBAN: NL48 RABO 0154 5427 92
worden gestort.

Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Deco slaapkamer niet verkocht
Door Hans Becker
Mocht u belangstelling voor één der nog niet verkochte artikelen hebben, u kunt nog tot 10 mei bij boven-getekende terecht. Een mailtje
naar info@looier.com is genoeg. Dus mocht u de prachtige Art Deco
slaapkamer bestaande uit twee nachtkastjes, twee stoelen, een ledikant,
een linnenkast met geslepen spiegel en een commode met opstand en
wit gemarmerd blad voor de spotprijs van € 800,- willen aankopen,
neem even contact met me op. Het ameublement werd gemaakt door
de Belgische meubelmaker Guillaume Peremans uit Malines en is in
goede staat.
Ook de Gallé lamp, waarvoor van
verschillende kanten belangstelling
bestaat, is nog niet definitief verkocht. Er zitten twee gegadigden
op het vinkentouw, de ene heeft het
geld nog niet bij elkaar en de ander
mist de tijd om langs te komen om
de lamp in het echt te komen aanschouwen. Het is spannend wie uiteindelijk de gelukkige gaat worden.
De gebruikelijke prijs van een dergelijk top stuk ligt rond de € 10.000,-.
De Looier BV kwam (zo’n 30 jaar
geleden) in bezit van de lamp. Ooit werd hij bij Fokke & Melzer verkocht. De prijzen voor dergelijk zeldzame stukken zijn gestegen. Wij
zijn daarom in staat de lamp voor € 6.000,- aan te bieden.

De volgende veiling-markt is in september
We hebben deze laatste Veiling-markt van dit seizoen de smaak te
pakken gekregen. De door Max Wolper ontworpen ring werd al vóór
het openen van de markt verkocht. Daarvoor waren twee gegadigden, Toos IJsberg en Loes Sander. Loes was Toos voor. Zij heeft

Hierboven ziet u de Art Deco nachtkastjes die bij het slaapkamer ameublement
van Guillaume Peremans horen.
de ring al een paar keer met plezier gedragen. Er werden zowel tijdens
de markt als op de veiling verschillende zaken verkocht, zodat we voor
de eerste keer enthousiast over het resultaat dat we boekten waren. De
volgende Veiling-markt is voor zaterdag 29 september gepland. Het
is een evenement dat u niet mag missen, dus schrijf die datum maar
vast in uw agenda. Er zijn nog tafels te huur. Geïnteresseerden kunnen
vrijdagmiddag bij het Zwanenmeer langs komen om de tafelhuur van
€ 10,- af te rekenen. Ook per bank betalen kan. Het IBAN nummer is:
NL 61 RABO 0155 1999 27
Mail om te reserveren naar info@looier.com, of bel: 020 - 420 69 88.

Een gouden ring met amathist
De volgende Veiling-markt zal zaterdag 29 september gehouden
worden. Daarop zal een gouden Art Deco ring met amethist worden
aangeboden. Het kreng weegt zó zwaar, dat de pink, waaraan ik hem
geregeld droeg, problemen kreeg. Ik durf hem nu niet meer te dragen,
omdat ik bang ben om dat ouwe pinkje van mij door het gewicht opnieuw ontwricht zal worden.

Er wordt ook een hutkoffer aangeboden. Die gaat zeker niet terug
naar de opslag en komt in veiling, want ik heb er nóg een. De mijne
gebruik ik als kamferkist. Daar wordt, met een paar mottenballen, mijn
wollen winterkleding in gestopt. De aangeboden kist behoorde ooit
ene W. G. van Nes toe. Die naam staat in mooie witte letters op het
deksel. Het lijkt me een spectaculair cadeau voor iemand die toevallig
ook van Nes heet, maar als u wollen kleding wilt opbergen...

Een blog en een vlog op de site!

Wij hebben deze oproep ontvangen en sturen hem graag door!

