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Veiling/Markt in het Zwanenmeer!

Dit tweeluik van Lida Lobo Polak werd door Barbara Laforce getekend.
Het wordt zaterdag 28 september, mits het niet voor de marktprijs verkocht
wordt, in buurtcentrum ‘Het Zwanenmeer’ voor € 1,- in Veiling gebracht.
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Beemsterstraat 491 Amsterdam
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Zwanenzang of nieuw begin?
www.bridgepartner.nl

Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Looier Cash wordt:
‘STOEJEN MET BRIDGE’
Maandagavond krijgt een boost. Looier Cash wordt voortaan door
STOEJ georganiseerd. Stichting STOEJ heeft tot doel contacten tussen
ouderen en jongeren te stimuleren. Zij sponsorde het toernooi tot nu
toe, maar organiseert nu zelf een bridgeavond met geldprijzen in het
Zwanenmeer. Er gaan veel regels overboord, maar het blijft een individuele wedstrijd met flinke geldprijzen. Wat er verandert?
- Er kan nu ook in Acol geboden worden.
- Er wordt niet meer op foute biedingen gecontroleerd.
- Er zijn 2 keer 20 deelnemers. Daarbij is er voor 20 jongeren en 20
deelnemers van 36+ plaats gereserveerd..
- Leden van Bridgeclub de Looier worden als eerste geplaatst.
- Leden van seizoen 18/19 komen als eerste voor plaatsing in aanmerking.
- Het prijzengeld wordt € 6.000,-.
- De Hoofdprijs bedraagt in elke groep € 1.000,- De prijzen lopen van € 10,- op naar de € 1.000,- De stimuleringsprijs van € 50,- is voor degene die als vóórlaatste eindigt.
De wedstrijd wordt in ‘Het Zwanenmeer op de laatste maandag van
november gespeeld.

maandagavond wordt onze clubavond
Noch de dinsdagmiddag noch de dinsdagavond bleken levensvatbaar.
Daarom gaat Bridgeclub de Looier zich helemaal op de maandagavond
concentreren. Tot nu toe werd daar enkel volgens het Looier systeem
geboden, maar die weg is verlaten. Acol spelers kunnen voortaan ook
op maandagavond terecht. In een krimpende markt is het onverstandig restricties in te bouwen.

Robber-les-club naar de
maandag

Omdat de bridgeclub zich helemaal op de maandag gaat concentreren, wordt ook de lesclub naar deze avond verplaatst. We starten deze
club op 23 september. Deelname aan ‘STOEJEN MET BRIDGE,’
een wedstrijd met 20 geldprijzen, behoort dan tot de mogelijkheden.
Door een robbertje te spelen, leer je de basis van het spel is één avond.
We gebruiken daarvoor het lesboek: ‘Leer Bridgen in 10 minuten.’

Bridge leren? Maandag 23 september Beemsterstraat 419 Amsterdam.

Geef bridge door !
Om bridge populair te houden moet er een instroom van jongeren
komen. Jaarlijks loopt het aantal spelers terug. Dat kan met uw hulp
stoppen. Geef jongeren ‘n robber-cursus cadeau. Die kost bij Bridgeclub de Looier (inclusief het cursusboek) slechts € 10,-! Je leert zo de
basis van het spel in één avond. Op die manier hebben jongeren een
start in bridge en als het spel ze pakt gaan ze beslist door.
Onderstaande voucher van € 5,- maakt zo’n cadeau helemaal interessant. Maak een fotokopie, of knip hem uit, geef hem aan iemand jonger dan 35 jaar en help zo mee het bridge-spel voor nú en de toekomst
te behouden.

Vijf voor vijf !
Cadeaubon van € 5,-

Iedereen van 35 jaar of jonger, die de cursus:

Leer bridgen in één avond

gaat volgen, krijgt tegen inlevering van deze bon
of een fotokopie ervan, een korting van € 5,-.
De les wordt wekelijks (op maandagavond) in Het
Zwanenmeer, aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord gegeven. Met de Metro naar station
Noord en dan 3 haltes in Bus 37 en je bent er. Als
je er om 19 uur bent kun je gelijk beginnen. Kosten
van deze les € 10,-. Bij inlevering van deze bon betaal je, inclusief het lesboek, dus slechts €5,-! Als je
van plan bent te komen, bel even naar: 020-4206988
en zeg dat je er aan komt. Meer info? Bekijk de site: www.bridgeles.nl

De cursus wordt ‘s winters elke maandagavond gegeven. Op die manier proberen we een groep jonge kaartvrienden te verenigen die allemaal een grote kans maken op een prijs in ‘Stoejen met Bridge.’ Een
wedstrijd die de stichting: ‘STOEJ’ maandagavond 25 november in
‘Het Zwanenmeer’ aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam organiseert. De les start om 19 uur en om 19.30 speel je je eerste robber.

Hoe biedt Looier deze Hand?
Een spel dat door Anneke Simons is gespeeld en
in de bridgekalender beschreven werd.
In Looier gaat de bieding als volgt.
West
Noord
Oost
Zuid
-1
2SA
pas
3♦ 2
pas
3♥
pas
4♣ 4
pas
4♠3 5
pas
4SA
pas
5SA
pas
?
1 - Transfer.
2 - ‘Looier Slam Convention’ vraagt naar ‘rotkleuren.’
3 - Alle kleuren gedekt met Aas, Heer, singleto of renonce.
4 - KRO vraag naar het azen bezit.
5 - 2 Azen ongelijk van kleur en ongelijk van rang.
In Looier doen we niet aan heren vragen omdat Zuid vaak niet weet
tot welk eindcontract Noord besloten heeft.
Wat wordt je bod met de volgende hand?
♠B
♥AQ632
♦QT52
♣A32
Een renonce of singleton verwacht je na de opening met 2SA niet.
Daarom kun je na 4♠ concluderen dat Zuid in ♥ en in ♣ de heer en in
♦ en ♠ het aas bezit. Je weet niet zeker of er een fit in ♥ is. Misschien
heeft Zuid een 4-kaart ♦. Biedt daarom je 4-kaart ♦. Zuid kan dan zelf
uit ♦ en ♥ kiezen. Blijft over de vraag: “Biedt je 6 of 7♦?”
Als er een fit in ♥ of ♦ is kun je voor de singleton ♠ 3 extra punten tellen. Met de 20 of 21 punten van je partner hebben jullie er dan samen
37! Dat rechtvaardigt een 7♦ bod. Zuid blijkt een 4-kaart ♥ te hebben
en moet nu voor de ♥ kiezen. Ook wereldkampioene Anneke Simons
bood dit groot slem in ♥ uit.

Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

Prijzen in ons hotel tijdens het laagseizoen

Kamer Type
Prijs in het laagseizoen
Budget Singel
		
€ 39,00		
Single zeezicht met balkonnetje
€ 59,00		
Budget Dubbel			
€ 50,00		
Kamer met Baby bed 		
€ 75,00		
Rolstoel toegank. & aangep. badk. € 75,00
Balkonkamer met Jacuzzi 		
€ 99,00
Kamer met zonneterras
€ 99,00		
Stilte-kamer met Zeezicht
€ 85,00		
Balkonkamer met Zeezicht
€ 85,00		
Triple met zeezicht, 2 balkonnetjes € 100,00
Bruidskamer met Jacuzzi, 2 balkons € 140,00		
Triple met zeezicht en zonneterras € 150,00
Familie-Suite voor 5 pers. 		
€ 195,00
De Suite voor 2 personen 		
€ 275,00 		
Communicerende kamers 4 pers.
€ 235,00 		

Normale Prijs
€ 49,00
€ 75,00
€ 79,00
€ 95,00
€ 95,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 120,00
€ 190,00
€ 195,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 295,00

Alle kamers zijn voorzien van:
- Airco.
- Een complete badkamer met wastafel, douche of Jacuzzi en WC.
- Kamer 23 heeft een aangepaste badkamer voor rolstoel gebruikers.
- Kamer 15 heeft een kinderledikantje van ± 1 meter.
- Het bidet in de budget kamers is met de WC gecombineerd.
- Sateliet TV is in elke kamer aanwezig.
- Het hotel bied gratis Wifi aan.
- Op ons parkeerterrein kunnen elektrische auto’s laden.

Kortom een plaats om eens te bezoeken.

						

”Time sharing voor 5 jaar!”

De Looier wil ‘n betere bezetting van haar hotel realiseren. Zij biedt
daarom de mogelijkheid om voor € 1.000,- de komende 5 jaren jaarlijks 2 weken in haar hotel te verblijven. Voor 2 personen komt dat
neer op 50 Euro per week de man. Alle kamers zijn voorzien van airco
en hebben een eigen badkamer met toilet, wastafel en douche.

Het hotel heeft een gezellige bridgezaal met open haard. Hotelier
Hans en zijn vrouw zijn liefhebbers. Er zal dus regelmatig ‘n kaartje
gelegd worden. Bovendien zijn er in Forte dei Marmi, Viareggio en
Marina di Carrara bridgeclubs waar u terecht kunt. Het is het daarom
voor mensen die deze denksport beoefenen ‘n extra aantrekkelijk aanbod. Bovendien kunt u, als u zelf eens ‘n keer verhinderd mocht zijn,
de kamer aan iemand anders overdoen.
Er is, om dit nieuwe initiatief een boost te geven, voor de 2e en 3e
week van juni gekozen. Het seizoen is net begonnen, maar je wordt
nog niet door toeristen overlopen. Ideaal!
Interesse? Kom tijdens de Midweek van 9 t/m 14 september kijken.
Voor de goedkoopste tweepersoonskamers betaalt u dan € 98,50 per
week het de man. Meer weten? Bel Hans privé. Z’n nummer is: 0630407009 of stuur een mail voor meer informatie naar: info@looier.

Hotel in de bergen met uitzicht op zee!
Een gerenoveerd 3 sterren hotel in Toscane met 23 Kamers

Albergo San Carlo biedt een betoverend uitzicht op stad en zee. De ligging
is ideaal ten opzichte van trekpleisters zoals: Luca, Florance, Cinque Terre,
Pisa en Viareggio. Het hotel is een uitvalbasis voor excursies. Het ligt in
een bosrijke omgeving nabij het Parco Apuana. Het is een ontmoetings-

plaats voor zowel doeners als mensen die aan het strand willen relaxen.
Vele pittoreske dorpjes in de directe omgeving, waaronder Carrara (Marmergroeven), Colonnata (Spek), Lerici (haven), Sarzana (Dom) noden tot
een bezoek. Wielrenners oefenen hier voor de Giro d’Italia, wandelaars
genieten van de bergen en dagtoeristen komen zich vergapen aan het uitzicht. In 20 minuten loop je naar het centrum van Massa, dat aan de voet
van dit gebergte ligt. Bezoek daar het Palazzo Ducale met zijn rijke façade
uit 1701, of neem de bus naar het strand van Marina di Massa. Geniet de
avond, na de drukte van ‘n excursie, in dit romantische oord.
Het hotel, is het hele jaar geopend. De prijs in het hoogseizoen voor ‘n
eenpersoonskamer is momenteel € 49,- per nacht. Als u een tweepersoonskamer deelt betaalt u via ons ‘Time Sharing’ project € 50,- per persoon
per week! Een uitgesproken kans voor Italië-liefhebbers om goedkoop
enkele jaren ’n vaste stek in dit prachtige land te bemachtigen.

Leer in één week bridgen

Een trip in september is ideaal. Minder toeristen en aangenamere temperaturen. Van budget-room, tot familie-suite, alle kamers boekt u deze
‘les-vakantie’ voor de helft van het bedrag dat u in augustus kwijt bent.
U betaalt zelfs minder dan de prijzen in het laagseizoen!
De goedkoopste tweepersoonskamer kost € 98,75 per persoon per
week! U moet die kamer dan natuurlijk wel met uw partner delen.
Het restaurant staat te huur en is daarom gesloten. Daardoor bent u nu
in de gelegenheid allerlei eetgelegenheden in de buurt te bezoeken en
dat heeft ook zijn charme.
De lessen worden dagelijks van 5 tot half acht gegeven. In Italië eet
men laat, de meeste restaurants gaan pas om 8 uur open, dus dat sluit
mooi aan. Kunt u al bridgen? U kunt best ‘n robbertje meespelen.
Het kan dan echter voorkomen dat u een beginner aan tafel treft. Bij
voldoende belangstelling van geroutineerde speler kunnen die 4-tallen.
Maandag 9 september wordt u verwacht en de korting geldt t/m zaterdag 14 september. Arrangement B & B. Het is kort dag dus boek gelijk. Mail naar: info@looier.com. Via de site www.looier.nl kan ook.

Het feuilleton aflevering 61. Eerst wat vooraf ging:
We waren op 1 januari in het plaatsje Altagnana met 2 lekke banden
gestrand. Een stralende dag, maar wel ijskoud en min 15 graden! Allerhande onmogelijke oplossingen werden aangedragen, maar wat kun je
‘s morgens om 10 uur? Toen kwam iemand op het lumineuze idee de
Italiaanse wegenwacht te bellen...

Op tijd
‘n Wonder geschiedde die dag. Die vrachtauto van de ACI (Italiaanse
ANWB) was er in twintig minuten. Ze kwamen met een grote trailer
waar ons wagentje wel twee keer op kon. Met een ijzeren kabel werd
de auto er op getrokken, we zwaaiden onze vriend en de dame uit het
vrachtautootje -die beiden nog steeds aan het wachten waren- gedag
en klommen de hoge cabine in. De chauffeur keerde zijn wagen en we
reden gedrieën naar Massa.
In Massa is een garage die gespecialiseerd is in de verkoop van banden.
Daar zou de heel aardige chauffeur ons heenbrengen. Hij wist niet of
die zaak op 1 januari open was. In Nederland zouden verschillende
pompstations, mede in verband met de omschakeling naar de Euro,
gesloten zijn. We hadden dus niet erg veel hoop. De auto stond dan
echter in ieder geval klaar om de volgende dag onder handen genomen
te worden. We hadden geluk, deze garage was gewoon open. Wederom werden alle kerststerren, houtblokken, koffers, dozen en tassen
op straat uitgestald. Beide banden waren tot gort gereden en moesten
vernieuwd worden. Er was een klein probleempje, men had de banden
die er op zaten niet in voorraad. Er was wel een maat in huis die een
breder loopvlak had en die eveneens op onze velgen paste.
Dat we een moeilijke bandenmaat hadden, was ons in Nederland al
duidelijk geworden toen we sneeuwkettingen aanschaften. Natuurlijk
gingen we daar pas op de dag voor vertrek achteraan. De Rover dealer
moest ze bestellen, dat zou te lang duren. Zij stuurden ons naar de
ANWB, daar kon je ze, tegen een huurprijs meenemen en later, als

je ze niet gebruikt had, terugbrengen. De ANWB moest onze maat
eveneens bestellen. Zij stuurden ons naar Halfords. In de winkel op de
Albert Cuyp, die niet ver van het Museumplein gelegen is, hadden ze
deze maat evenmin op voorraad. Het filiaal in noord werd gebeld en
daar had men één paar op voorradig. Dat werd voor ons opzij gelegd.
Daar aangekomen bleek de exacte maat van onze banden evenmin op
de verpakking te staan, maar de jongen achter de toonbank verzekerde
ons dat deze kettingen desondanks de goede waren. Wij hebben ze
toen in arren moede maar aan geschaft, want zonder durfden we de
tocht niet aan. Maar vertrouwen deden we het evenmin. Die sneeuwkettingen hebben we gelukkig niet nodig gehad, dat ontbrak er nog
net aan. Of het echt de goede zijn zal ik waarschijnlijk nooit te weten
komen, want ik kon ze, omdat het seal niet verbroken is, binnen een
jaar voor een andere maat inruilen. Dat ga ik zeker doen, want de maat
van onze nieuwe banden staat evenmin op de zak vermeld.
De prijs voor de banden, die de garage wel op voorraad had, was wat
hoger dan die welke op onze wagen zaten, Ja ze oogden ook wel even
anders. Ze hadden diepe regenprofielen en leken ons aanmerkelijk beter bestand tegen de conditie van de bergwegen hier, dan die iele bandjes die onder onze auto zaten. Die profielen zouden voor meer grip op
de weg zorgen, dat wilden we wel, maar ook als we dat niet belangrijk
gevonden hadden, hadden we geen keus gehad. We konden moeilijk
met al onze rotzooi een of twee dagen wachten tot banden van het
juiste formaat binnenkwamen.
-------------Het verhaal gaat verder, want het boek is nog niet uit. Looiernieuws
zal echter niet meer regelmatig verschijnen en we stoppen daarom na
61 afleveringen met dit Feuilleton. Wilt u het boek toch uitlezen? Via
de pagina: Blog & Uitgeverij van www.looier.nl kunt u het bestellen.
Prijs € 4,95 + verzendkosten. De directe URL naar de bestelpagina is:

https://www.looier.com/blog-uitgeverij/uitgeverij

Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Nieuwe ideeën voor de VeilingMarkt!

Ooit veilde de Looier op maandagmiddag. Dat initiatief werd in de kiem
gesmoord, maar de kennis en de mogelijkheden zijn er nog. Er is, op de
laatste zaterdag van de maand gedurende de wintermaanden, een VeilingMarkt in de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord opgezet. We
zochten naar manieren om dit gebeuren op de kaart te zetten.
Ter afsluiting van het seizoen, heeft Hans Becker op 30 maart een
Veilingfeest gegeven. Daar heeft hij Kunst, Antiek en andere kostbaarheden aan familie, vrienden en toegestroomd publiek (tegen weggeefprijzen) aangeboden. Dat was een eclatant succes. Het komende
seizoen wordt deze opzet daarom in die richting voortgezet.
Het inrichten van de markt neemt veel tijd in beslag. Bovendien komt
het publiek pas ‘s middags. De markt gaat daarom voortaan pas om 2
uur open. De veiling blijft tussen 4 en 5 uur gehandhaafd.
Heeft u mooie spullen die u tijdens uw leven wilt ‘schenken’, maar
weet u niet wie er het meest bij gebaat is? Organiseer een veilingfeest.
Nodig vrienden en familie uit en veil die spullen uit uw familiebezit aan
diegenen die ze weten te waarderen. Er zijn wel wat voorwaarden aan
deelname verbonden:
- Zonder tegenbod gaat het stuk gaat voor één Euro weg.
- U moet er ‘n happening van maken door iedereen uit te nodigen.
- De ingebrachte stukken dienen gelijk door de kopers te kunnen worden meegenomen en zijn aan ballotage onderhevig.
Lijkt het u wat? Mail naar info@looier.com of bel 020 - 420 69 88.

Met de eerste VeilingMarkt van het nieuwe seizoen wordt een nieuwe
fase in het Looiergebeuren in het Zwanenmeer ingeluid. Standhouders
kunnen ‘n tafel huren, kunstenaars mogen een vernissage geven en u
kunt een veilingfeest laten organiseren. Amsterdam kan trots zijn op

De VeilingMarkt in het Zwanenmeer

Foto boven: Een van de uitstallingen op één der vorige VeilingMarkten

Kom zaterdagmiddag de 28ste september naar
de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord
en bezoek de beeldenexpositie, de markt en de veiling.
Stuur voor tafelhuur even een e-mail naar: info@looier.com.
Een telefoontje naar 020-4206988 is eveneens mogelijk.

Tweedaagse Beeldenexpositie
in

Het Zwanenmeer
Joke Peppels exposeert haar abstracte vormen, die de
menselijke relatie tot uiting brengen, eind september in het
Zwanenmeer. Relatie is het dragende thema in haar werk.
Joke is van jongs of aan geobsedeerd geweest door beeldhouwkunst. Zij kreeg op latere leeftijd de mogelijkheid
zich daadwerkelijk aan haar ‘liefde’ te wijden. Zij heeft op
MK24 les gehad van Willem Harbers en Ada van Wonderen. Op de NDSM academie bracht Hanneke de Munck
haar technieken bij. In het Crea diende Da van Daalen haar
tot voorbeeld en Hanneke Zwart gaf haar les in de Banjaert.
‘s Zomers leeft zij zich uit op het landgoed Quadenoord
(Beelden aan de beek) bij Bester en Master Gunja, Zimbabwaanse kunstenaars waarmee zij een hechte band heeft.
Zij exposeerde in de Bethelkerk, het Stadsdeelkantoor van
Noord en nu start er dus een tentoonstelling zaterdag 29
september ‘s middags om 2 uur in het Zwanenmeer aan de
Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord.
Wij hopen dat dit nieuwe initiatief met Joke veel navolging gaat vinden. Interesse? Neem contact op met Yolanda
Schaefer die zich met de verhuur van Het Zwanenmeer
bezig houdt.
Foto rechts: Joke Peppels in de weer met serpentijn uit Zimbabwe.

‘STOEJEN MET BRIDGE’
Doet u mee?
Op maandagavond gebeurt het in ‘Het Zwanenmeer’

Aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord speelt Bridgeclub de
Looier wekelijks zijn individuele wedstrijd. Daarnaast geven wij een
beginnerscursus robberbridge. Spelers van 35 jaar en jonger kunnen
zich dan eind november meten met leden van 36 jaar en ouder in een
zinderende wedstrijd voor 40 deelnemers waarbij flinke geldprijzen te
winnen zijn.
‘Jeugdleden’ vullen de eerste 20 plaatsen op. Leden van 36+ die al lid
van de club zijn komen voor de volgende 20 in aanmerking. De gelederen van onze club zijn zó uitgedund dat er wat plaatsen over zijn. Ook
andere spelers kunnen zich dus voor dit prijzenfestival inschrijven.
Meer info over deze wedstrijd vindt u op pagina 2 van dit tijdschrift.
Op www.looierbridge.nl staat onder berichten alles nóg uitgebreider.
Maandagavond 23 september starten we met een lesclub robberen. De
eerste 20 ‘Jeugd-leden,’ die op maandag 25 november nog geen 36 jaar
zijn, kunnen rekenen op deelname en 10 van hen vallen zeker in de
prijzen! Overigens winnen ook 10 deelnemers van 36+ een geldprijs.

