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Wij knippen al ruim 25 jaar krullen met de door Brian McLean ontwikkelde CURLSYS®kniptechniek. 
Door intensieve trainingen en jaarlijkse masterclasses te volgen heeft Brian McLean ons ondertussen 

het McLeanCURLSYS® Mastercircle Membership toegekend. Tot nu toe hebben slechts dertien 
kappers in Nederland dit Membership toegekend gekregen.

Naast een goede kniptechniek hebben krullen ook de juiste verzorging nodig. We hebben diverse 
krullenlijnen in ons assortiment, want elk type krul vraagt om een andere verzorging. Hier kunnen we 
je alles over vertellen. Curly Girl is bij ons een bekende term, dus verzorg jij je krullen volgens deze 

methode, dan kan je met een gerust hart bij ons terecht. 

Tijd om vrede te sluiten met je krullen!

Nieuwsgierig? Kĳ k op onze website voor meer informatie, foto’s en het maken van een 
afspraak (leeringenpartners.nl/kapsalon/curlsys/)

Ga jij elke ochtend de strijd aan met je ontembare krullen of zijn ze juist niet wakker te 
krijgen? Wat je ook doet, het is elke dag een gevecht om ze in model te krijgen én te 

houden. Pluizen, uitzakken, de verkeerde kant op, alle kanten op... ze lijken soms meer 
tegen je te werken dan mee te werken. Wil jij vrede sluiten met je krullen? Begin dan 

met een goede knipbeurt bij een gespecialiseerde krullenkapper. 

Staak de strijd en sluit 
vrede met je krullen

Zuiddijk 139  |  Zaandam  |  075-6163875  |  www.leeringenpartners.nl
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CONTACT 
Nederland Bruist, Beneluxweg 45, 4904 SJ 
Oosterhout, 076 711 5340 bereikbaar van  
08.30 - 17.30 uur. Like ons op

nederlandbruist en nederlandbruist. 

ADVERTEREN?  
Bel Rene Moes op 06-19629221 of   
Rogier Jongerden op 06-47885009

GOOGLE TRANSLATE  
TO TRANSLATE INSTANTLY

Instant Camera Translation: Instantly 
translate text images by pointing your 
camera at it. 

Copyright Nederland Bruist ©2023.  
Het overnemen van artikelen als bedoeld  
in artikel 15 van het auteursrecht is niet 
toegestaan. Merknaam ‘BRUIST’ is 
eigendom van Nederland Bruist. 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van de 
hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. 

The app translates up to 133 languages.  
Support for features varies by languages:
• Translate text: type to translate 

languages
• Offline: translate without internet 

connection
• Photo’s: Translate text into captured or 

imported photos 

Declaration on rights:
• Microphone for translating spoken text
• Camera to translate text via camera
• Photos for importing photos from your 

library 
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Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail naar nl@nederlandbruist.nl  
of bel 076-7115340

Het is februari, de maand waarin we massaal de liefde vieren. 
Terecht, want zeg nu zelf… verliefd zijn is toch heerlijk?! En waar 
kun je die liefde nu beter vieren dan in een bruisende stad als 
Amsterdam? Een stad waar altijd wel wat te beleven valt, wie je ook 
bent en waar je ook van houdt, iedereen kan en mag het leven en 
de liefde vieren in Amsterdam.

Het mag dan nog wel ‘pas’ februari zijn, toch hebben wij op de 
redactie, behalve last van liefdeskriebels, stiekem ook al een beetje 
last van lentekriebels. Alleen bij de gedachte dat we straks weer 
heerlijk in het lentezonnetje ergens op een fijn Amsterdams terras 
kunnen gaat genieten van een drankje, verschijnt al een glimlach 
op ons gezicht. Wat een goed vooruitzicht! Gelukkig valt er tot die 
tijd ook zonder de lentezon genoeg te beleven in Amsterdam,  
want onze hoofdstad bruist het hele jaar door. Ben je benieuwd 
 wat er zoal te zien, doen en beleven valt? Blader dan snel verder 
en laat je inspireren door al onze bruisende verhalen, tips en 
wetenswaardigheden!

Lea en Marcel Bossers 

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist



van Baerlestraat 95, Amsterdam  |  020 662 83 78  |  info@arnoldbooden.nl  |  www.arnoldbooden.nl

Een bril is behalve praktisch ook een geweldig 
modeaccessoire. Bij Arnold Booden weet je zeker dat 
je een bijzonder montuur vindt dat bij jou past. Naast 
de high-end merken als:

Maak een statement 
en kies je eigen, 
unieke montuur!

kun je hier ook terecht voor hun eigen collectie 
die compleet op maat en naar eigen smaak 
gemaakt wordt. Daarnaast zitten de brillen als 
gegoten, omdat het maatwerk is.

Liever een privéafspraak? 
Arnold Booden verwelkomt je graag na 18.00 uur 
onder het genot van een drankje, zodat jij in alle 
rust je favoriete bril kunt uitkiezen.

9
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LANDELIJKE VILLA’S 
OP IBIZA

Ibiza Country Villas is een hoogstaand 
makelaarskantoor dat gespecialiseerd is 
in de aan- en verkoop van geselecteerde 
eigendommen (villa’s, huizen, appartemen-
ten, grond). 

Het bureau bestaat uit hooggekwalifi ceerde 
professionals met ruime ervaring in de 
sector. Professionaliteit en persoonlijke 
behandeling zijn onze stelregels, ons te allen 
tijde aanpassen aan de eisen en behoeften 
van onze klanten. We spreken meerdere 
talen (waaronder Catalaans, Engels, Frans, 
Duits, Italiaans, Portugees en Deens) en 
we zijn gevestigd aan de Paseo Marítimo 
de Ibiza. We staan altijd tot uw beschikking 
om u te helpen en eerlijk en transparant te 
adviseren.

Avda Juan Carlos I s/n • Transat Building Local 15 
07800 Ibiza  •  +34 971 339 307 

info@ibizacountryvillas.com
www.ibizacountryvillas.com

Bezoek voor 
meer info de website 
of scan de QR-code

Hulp en advies, 
eerlijk en transparant

Hulp en advies, 
eerlijk en transparant

CHARMANT HUIS OP HET PLATTELAND VAN IBIZA
Villa op het platteland in Ibiziaanse stijl, met alle comfort om lange periodes 
door te brengen met familie en vrienden, op slechts vijf minuten van de golfbaan 
en vijf minuten van de stranden, comfort en charme in het huis.
Verwarming, installatie van A/A, hoge kwaliteit in de bouw, deuren en ramen. 

Kamers   5
Badkamers  6
Oppervlakte  330 m²
Perceeloppervlakte  15.000 m²
Zwembad

11
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De Zaanse Schans
In Amsterdam valt van alles te zien en te doen, maar ook in de 
nabije omgeving van de stad is er meer dan genoeg te beleven. 

Bijvoorbeeld in de Zaanse Schans, een uniek stukje Nederland vol 
ambacht en geschiedenis waar je vanaf Amsterdam in minder dan 
een uur naartoe kunt fietsen. Een populaire bezienswaardigheid, 
zowel onder buitenlandse toeristen als onder de Nederlanders, en 

daarmee bijvoorbeeld ook een zeer geschikt uitje voor Valentijnsdag!

e Zaanse Schans kun je met recht 
een uniek dorp in Nederland 

noemen, vol (groene) houten huisjes, 
eindeloze vergezichten, molens, 
schuren en werkplaatsen. Neem 
een kijkje bij het pakhuis waar nog 
steeds klompen worden gemaakt, 
maak een boottochtje, snuffel rond 
in de winkeltjes en wandel langs het 
bakkerijmuseum waar je niet alleen je 
ogen uitkijkt, maar je ook kunt genieten 
van de geur van versgebakken koeken. 
Andere aanraders om op je must-visit 
lijstje te zetten tijdens een bezoek aan 
de Zaanse Schans: de tinnegieterij, 
de kaasmakerij en natuurlijk de vele 
molens die hier staan. Een bezoek aan 

dit dorp is bovendien niet compleet 
zonder een pauze in te lassen bij het 
populaire pannenkoekenhuis.

Een van de vele pluspunten van  
deze bezienswaardigheid: de Zaanse 
Schans is gratis te bezoeken, alleen  
voor sommige attracties en musea  
moet natuurlijk wel een kaartje  
worden gekocht. Tip: koop van  
tevoren de Zaanse Schans Card via  
www.dezaanseschans.nl. Daarmee  
krijg je onder andere gratis toegang 
tot alle zeven de musea in het dorp, 
waaronder het Molenmuseum, het  
Zaans Museum en de Verkade 
Experience. 

D
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IMPRESSIE
AMSTERDAM IN VOGELVLUCHT

NDSM De NDSM-werf in Amsterdam 
Noord is een ruig, avontuurlijk en iconisch 
gebied aan het IJ. Het vrije karakter, de 
postindustriële gebouwen en de creatieve 
sfeer vormen het decor waar cultuur, 
zelforganisatie en stedelijke ontwikkeling 
samenkomen. Stichting NDSM-werf 
regisseert, initieert en stimuleert culturele 
activiteiten op de NDSM-werf, met als doel 
de wereld – maar vooral Amsterdam – te 
overtuigen van de unieke status van de werf: 
een onmisbare culturele vrijplaats voor én van 
de stad Amsterdam. Ben jij het daar ook mee 
eens? Ga het vooral zelf eens ervaren!

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

MUURSCHILDERING ANNE FRANK De Braziliaanse 
kunstenaar Eduardo Kobra, bekend van ’s werelds grootste 

street art kunstwerk in Rio 
de Janeiro, schilderde in 
2016 dit 240 vierkante 
meter grote portret van 
Anne Frank op de voorgevel 
van de oude lasloods op de 
NDSM-werf in Amsterdam 
Noord. Het portret, 
getiteld Let me be myself, 
wijst op het belang om 
ieders identiteit volledig te 
respecteren. De kunstenaar 
werkte ruim een maand om 
het werk te realiseren en 
gebruikte hiervoor meer dan 
450 spuitbussen en 35 liter 
lakverf.

POLDER IJDOORN IJdoorn is een vogelrijke polder vlak 
bij Amsterdam en het oude vissersdorpje Durgerdam. De 
‘grote polder’ bestaat voor het grootste deel uit grasland 
waar weidevogels als tureluur, kieviet en grutto hun 
toevlucht vinden. De ‘kleine polder’ bestaat uit plassen en 
rietmoeras. Hier komen veel trekvogels na hun lange tocht 
uit Afrika om voedsel te zoeken. Wil je al deze vogelsoorten 
(en meer) spotten? Vanaf de ingang van IJdoorn aan de 
Durgerdammerdijk loopt een wandelpad naar een speciaal 
vogelkijkpunt.

IJ-HALLEN VLOOIENMARKT IJ-hallen 
is de grootste en sfeervolste vlooienmarkt 
van Europa, gelegen in het dichtstbevolkte 
gebied van Nederland. Door de grootte 
van de markt komen vraag en aanbod 
uitstekend bij elkaar en is de kans van 
slagen zeer groot. Ook worden er elke 
markt unieke producten op het gebied van 
woninginrichting en kleding aangeboden. 
Kortom, een aanrader voor iedereen 
die van vlooienmarkten en/of goedkoop 
inkopen houdt. En ook als je zelf wat te 
verkopen hebt, kun je hier terecht. Boek 
een kraam en verkoop je waar.

BEATRIXPARK In Amsterdam Zuid, vlak bij de RAI, vind je 
het Beatrixpark, een mooi groen gebied dat een welkome 
afwisseling vormt met de nabijgelegen hoogbouw van de 
Zuidas. Een groene oase van rust te midden van alle drukte, 
waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen en ontspannen.  
Het park biedt bezoekers diverse kunstwerken, een kruiden-
tuin met geneeskrachtige kruiden en een vijver. Ook met 
kinderen kun je je hier prima vermaken, onder andere in  
het pierenbad, in de speeltuin of op het basketbalveld. 



Van Woustraat 117 - 119 , Amsterdam
+31 20 786 47 39
info@annavilaas.com
+31 616241351

Als u op zoek bent naar aromatisch, royaal gekruide, 
uiterst heerlijke Indiase gerechten, hoeft u niet ver te 
reizen. Bij Annavilaas bieden we het meest authentieke 
Indiase eten dat door de eeuwen heen is geëvolueerd, met 
een nieuwe draai. Proef onze rijke en authentieke Indiase 
recepten, samengesteld door getrainde chef-koks, en 
ervaar het culturele eten van India.    

Beschouwd als een van de snelst 
groeiende restaurantketens, hebben 
we vestigingen in Nederland 
(Amsterdam), VAE (Dubai) en India 
(Chennai, Coimbatore, Kochi). We 
zijn ook van plan om onze restaurants 
wereldwijd nog verder uit te breiden.  

Annavilaas is een Indiaas vegetarisch 
multi-cuisine restaurant met 
veganistische opties; van de 
aromatische fi lterkoffi e tot heerlijke 
mango lassi, van dosas tot rotis, van 
Zuid/Noord-Indiase thali tot veg biryani 
en van kavuni sweet tot gulab jamoon. 
Kom en geniet van de authentieke, 

traditionele gerechten in Annavilaas die je 
zullen herinneren aan de Indiase smaken. We 
blijven sterker worden door onze consequente 
focus op de juiste dingen, zoals hoogwaardige 
ingrediënten, betaalbare prijzen en een geweldige 
klantenservice. Dat is de reden waarom Annavilaas 
het Indiase vegetarische multi-cuisine restaurant 
voor fi jnproevers is geworden. 

“Authentiek zijn en trouw aan onze roots, geen 
consessies doen op het gebied van kwaliteit, geen 
toevoegingen en onze klanten centraal stellen.”

Indiaas eten voor fi jnproevers 

Van Woustraat 117 - 119 , Amsterdam
+31 20 786 47 39
info@annavilaas.com
+31 616241351

Indiaas eten voor fi jnproevers 
Elk van de gerechten wordt bereid met 
kruiden en verse ingrediënten om de beste 
eetervaring te creëren.

Kom en ervaar het 
verrukkelijke eten uit ons brede 

assortiment Indiase vegetarische 
spreads bij Annavilaas!

Reserveer een tafel of 
bestel online

www.annavilaas.com
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Lekker stampen
Het is winter, de tijd van het jaar waarin ons lichaam spontaan 

behoefte lijkt te krijgen aan maaltijden waar je het warm 
van krijgt en die je een goed gevuld gevoel geven. Wat extra 

brandstof om de kou te doorstaan. En waar denk je in Nederland 
dan al snel aan? Aan een typisch Hollandse stamppot zoals 

boerenkoolstamppot of hutspot

aarom de meeste mensen 
stamppot linken aan de winter? 

Dat komt grotendeels door de traditie 
in ons land. In vroegere tijden werd 
er zomers namelijk ontzettend hard 
gewerkt op het land waarbij flink wat 
energie werd verbruikt. Om zomers dit 
arbeidsintensieve werk op volle kracht  
uit te kunnen voeren, werden de boeren 
’s winters aan de zwaardere kost – in veel 
gevallen stamppot – gezet voor wat extra 
energie. Bovendien zorgde het vlees dat 
bij de stamppot werd geserveerd voor een 
extra laagje vet, waardoor je je beter tegen 
de kou kon beschermen. De tijden zijn 
weliswaar veranderd, maar die traditie is 
in heel wat huishoudens overduidelijk in 
stand gebleven.

Heb je na het lezen van voorgaande ook 
zin gekregen in zo’n lekkere stamppot? 
In Amsterdam zijn er gelukkig genoeg 
restaurants die ze deze tijd van 
het jaar op de kaart hebben staan. 
Klassiekers zoals de eerder genoemde 
boerenkoolstamppot en hutspot, maar 
ook meer eigentijdse varianten met een 
verrassende twist. Leuk voor ‘zomaar’, 
maar zeker ook voor een romantisch 
etentje tijdens Valentijnsdag. Weer 
eens wat anders dan al die culinaire 
liflafjes waar je misschien als eerste aan 
denkt bij een romantisch diner, maar 
minstens even lekker!

W

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS
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EEN CULINAIRE BELEVENIS
EET

MONDI Meesterkok Justin Niessen brengt zijn 
culinaire successen naar de hoofdstad. Door zijn 
Curaçaose roots te combineren met de invloeden  
van de Amsterdamse smeltkroes, zorgt hij voor  
een verrassend menu: Caribbean soul food met 
een Franse twist en een randje Mokumse bravoure. 
Daarnaast kun je je weekend goed beginnen door op 
vrijdag- en zaterdagavond te genieten van de resident 
dj’s. Duik erin en proef de zon! Mondi (Papiamentu) 
staat op de Benedenwindse Eilanden bekend als 
een onontgonnen, vrije wildernis. Mondi staat in 
Amsterdam voor het onontdekte en de vrijheid om 
nieuwe dingen te proberen en de Caribische smaken 
naar Nederland te halen.

TOSCANINI In 1985 opende Toscanini 
de deuren in de Goudsbloemstraat in 
de gezellige volksbuurt de Jordaan. Het 
restaurant verhuisde in 1990 naar de 
Lindengracht waar het nog altijd is gevestigd. 
Sinds bijna 25 jaar staat de keuken van 
Toscanini onder leiding van de eigenwijze 
chef Leonardo Pacenti, een Zuid-Afrikaan 
met een Italiaanse vader. Leonardo kookt 
vanuit zijn intuïtie en met passie, met wat 
hij op dat moment ter beschikking heeft. De 
gerechten komen uit de regionale keukens 
van Italië, klassiek uitgevoerd, maar dan vaak 
wel met een eigen twist.

OLIJFJE Restaurant Olijfje is niet zomaar een restaurant, 
maar een complete en onvergetelijke beleving in een 
sfeervolle ambiance. Bij Olijfje wordt de gast nog in de watten 
gelegd. Terwijl de chef-kok de door jou gekozen gerechten 
klaarmaakt op een echte houtskoolgrill – zo veel mogelijk op 
basis van biologische producten – en je culinair verrast, kun 
je genieten van overheerlijke zelfgemaakte Spaanse tapas en 
de mediterrane mezes. Humus, tzatziki, bladerdeegrolletjes 
met Turkse fetakaas, de Griekse dolmas en de gepaneerde 
gamba’s zullen ongetwijfeld je tong strelen.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

RESTAURANT FLORE Bij Restaurant Flore worden 
hoogwaardige ingrediënten omgevormd tot eenvoudige 
maar bijzondere gerechten die meebewegen met de 
seizoenen. De verse ingrediënten waarmee in de keuken 
van Flore wordt gewerkt, zijn afkomstig van kleine, lokale 
biologische boerderijen en duurzame vissers. Deze staan 
garant voor pure smaken die je telkens weer positief 
blijven verrassen. En dat geldt eigenlijk voor alles in dit 
intieme restaurantje in Amsterdam, dus niet alleen voor 
het eten, ook voor de complete setting en de bijzonder 
gastvrije service.

ZUM BARBAROSSA Liefhebbers van oesters opgelet: in het 
hart van de stad, in een kelder aan de Voetboogstraat 1 / Spui 
15, vind je oesterbar Zum Barbarossa. Nog niet heel bekend 
bij het grote publiek, maar desondanks zeker de moeite waard. 
De perfecte plek om uitgebreid te tafelen, te genieten van 
een cocktail en natuurlijk van de lekkerste oesters. Overigens 
hebben ze hier naast oesters nog veel meer heerlijkheden op 
het menu staan, ga het dus vooral zelf eens een keer ervaren.
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V E R Z O R G D  W O N E N 
OP EEN BIJZONDERE LOCATIE IN AMSTELVEEN

KEIZER KARELWEG 489, AMSTELVEEN   |  WWW.HUIZEELSRIJK.NL

Per direct nog enkele appartementen beschikbaar! 
Huize Elsrijk beschikt over 15 zorgappartementen 
met behoud van privacy in een huiselijke sfeer. 
De woonzorgvoorziening biedt een fi jne, warme en veilige 
omgeving met 24/7 aanwezigheid van zorgpersoneel.

Wij staan u graag te woord om 
de mogelijkheden nader te 
bespreken: info@huizeelsrijk.nl, 
tel. 020-2101061.

Ontspan en 
laad op...

Deep Breath Massage  |  Rozenburglaan 12, Duivendrecht    |  020 - 463 70 00  |  www.deepbreathmassage.nl

Deep Breath Massage biedt de beste massage-ervaring die er is en 
een harmonieuze ontsnapping aan de stress van het stadsleven.

Bij Deep Breath Massage kunnen gasten genieten van seizoensgebonden behandelingen. 
Wij zijn een massagetherapieservice gevestigd in Amsterdam. We bieden massagetherapie 
van de hoogste kwaliteit op tijden die onze patiënten het beste uitkomen, in de meest 
professionele omgevingen. Onze service wordt geboden door gepassioneerde therapeuten 
die trouw blijven aan onze waarden en professioneel en persoonlijk zijn in alles wat ze doen.

Gun jezelf dat moment van 
rust! Scan de QR-code en 
maak een afspraak.
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Winterterras
We moeten er nog een paar weken op wachten, maar volgende 

maand begint toch echt alweer de lente. Wat een heerlijk 
vooruitzicht. De dagen worden langer, de eerste stralen van de 

lentezon breken door, alles staat in bloei, de mensen zijn vrolijker 
en ze gaan weer steeds meer naar buiten. Op naar het terras om 

te genieten van een welverdiend drankje in de zon. Nog heel even 
geduld…

un je niet zolang wachten en wil 

je nu al een drankje bestellen op 

het terras en proosten op het leven en de 

liefde? Wat let je?! Helemaal in een stad als 

Amsterdam, waar het het hele jaar door 

bruist, zijn steeds meer terrassen het gehele 

jaar geopend. Met in de winter natuurlijk 

de nodige voorzorgsmaatregelen tegen 

de kou. Sommige terrassen zijn volledig 

overdekt, andere worden verwarmd door 

heaters en steeds meer horecaondernemers 

zijn zo slim (en vriendelijk) om hun gasten 

warme plaids aan te bieden als ze buiten 

willen zitten, of zelfs warmtekussens aan te 

schaffen.

Wat je zelf kunt doen om het nog extra 

aangenaam te maken? Heel simpel: je lekker 

warm aankleden! Bestel vervolgens een warm 

drankje – of een alcoholische versnapering, 

want daar krijg je het ook vanzelf warm van – 

en genieten maar. Hoe koud het buiten ook 

mag zijn, jij hebt het heerlijk warm en zit toch 

maar mooi in de winter op het terras. Wat ons 

betreft de perfecte plek om op het leven en 

de liefde te proosten, wel zo toepasselijk in 

een liefdesmaand als februari. Proost… leve 

de liefde!

K
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CAFE KUIJPER Vroeger was 
het een slagerij en een oud 
bruin café, vandaag de dag 
is Café Kuijper echter een 
hedendaags, gezellig lichtbruin 
café. Bij Café Kuijper kun je 
heerlijk uitgebreid lunchen of 
laat ontbijten en je bent ook de 
gehele dag welkom om lekker 
te borrelen met een ruime 
keuze aan borrelgerechten 
en genoeg biertjes van de 
tap en fles. Daarnaast is het 
een toplocatie voor feestjes 
en borrels, mede dankzij 
de fijne bediening en het 
verwarmde terras.

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

www.koffieschenkerij.com

DE KOFFIESCHENKERIJ Bij De Koffieschenkerij ligt 
de focus op het blij maken van hun gasten. Blij met 
de eenvoudige en echt goede dingen in het leven: een 
heerlijke kop koffie of een versgebakken stuk taart. Alles 
wat ze hier doen, doen ze met passie en dat proef je. Er 
wordt bewust zo veel mogelijk gewerkt met biologische 
producten, óók als het om de koffie gaat. Bij De 
Koffieschenkerij ondersteunen ze bovendien de lokale 
gemeenschap en ze werken samen met ambachtelijke 
bakkerijen die hun versgebakken lekkernijen hier elke 
dag bezorgen.

CAFÉ STEVENS Ben je op zoek naar wat 
gezelligheid, een goede borrel of misschien 
wat lekkers te eten? Neem dan zeker 
eens een kijkje bij Café Stevens aan de 
Geldersekade 123 in Amsterdam. Hier 
bewijzen ze dat lekker eten echt niet duur 
hoeft te zijn en dat gezelligheid inderdaad 
geen tijd kent. Dit maakt het tot de perfecte 
plek om gezellig met vrienden te borrelen en 
eventueel een hapje te eten. Reken maar dat 
ze je met open armen zullen ontvangen.

WINKEL 43 Aan de altijd gezellige Noordermarkt, midden 
in de Jordaan, staat een prachtig authentiek Amsterdams 
hoekpandje waarin Winkel 43 is gevestigd. Hier kun je van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat terecht, met een beetje 
geluk buiten, aangezien ze hier één van de meest zonnige 
terrassen van Amsterdam hebben. De appeltaart van Winkel 
43 is beroemd, die moet je dus een keer geproefd hebben 
en daarnaast is het ook te place to be om gezellig te borrelen, 
lunchen of ’s avonds een hapje te eten.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CAFE’S

VENSTER 33  In de gezelligste 
buurt van Amsterdam, De Pijp, 
vind je Venster 33. Lunch, diner, 
een borrel of alles daartussenin… 
dit is waar je wilt zijn. Binnen of op 
het grootste verwarmde terras van 
De Pijp. Een reservering heb je niet 
nodig om buiten neer te strijken, 
dus kom gewoon langs. Wil je liever 
binnen zitten? Dan kan je online 
alvast een reservering plaatsen.  
En mochten ze online vol blijken te 
zitten, geen stress: ze houden altijd 
wat tafeltjes vrij voor inloop.
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Experts in 
Haarverwijderingbestaat 6 jaar!

1 2 3 4 5 6

Wilt u meer info 
of meteen online boeken? 
Scan de QR-code en ga naar www.silkyyou.nl

Dit vieren we met 20% korting
op laserbehandelingen!

ACTIE GELDIG VAN 1 FEBRUARI T/M 30 JUNI 2023

DAMES
20% KORTING
LASERBEHANDELING 
VAN DE BENEN

HEREN
20% KORTING
LASERBEHANDELING 
VAN HET BOVENLICHAAM

DAMES + HEREN
FULL BRAZILIAN LASER
+ GRATIS OKSEL LASER

Voel de innovatie

Elke dag open
Maasstraat 56, Amsterdam
+31 20 369 7380

info@silkyyou.nl
www. silkyyou.nl
Vind ons op facebook

bestaat 6 jaar!
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Annadiva Amsterdam |  Utrechtsestraat 38 Amsterdam  |  020-2103163
Annadiva Den Bosch  |  Verwersstraat 62-64, Den Bosch  |  073-2034039 
Annadiva Nijmegen  |  Houtstraat 30, Nijmegen  |  024-3222428

Bekijk de badmodecollectie van 
Annadiva op www.annadiva.nl of kom 
gezellig langs in één van onze winkels

Heb jij de nieuwe collectie voor de herfst al gezien?

GET READY for summer met Annadiva Swim
Ook dit jaar presenteren 
wij een splinternieuwe 
Annadiva Swim collectie. 

Het was weer een feestje om 
deze te ontwerpen en samen 
te stellen. Het is een vrolijke 
en frisse collectie met een 
chique twist! Hoogwaardige 
en duurzame materialen met 
voldoende stretch en comfort. 
Onder het motto ‘voor vrouwen, 
door vrouwen’ worden de 
collecties ontwikkeld. Met de 
wensen van onze klanten in het 

achterhoofd hebben we stap voor stap de 
pasvormen verbeterd, nieuwe modellen 
toegevoegd én de maatboog uitgebreid!

What’s new:
• Cup B en I zijn toegevoegd aan de 

maatboog
• Bikinibroekjes t/m maat 48
• Nieuwe modellen in bikinitops & 

broekjes
• Toegevoegd: een corrigerende  

badmodecollectie

DO WE NEED TO SAY MORE? 

Annadiva is dé specialist voor 
het perfecte silhouet voor 
vrouwen met een grotere 
cupmaat. 

Iedere vrouw verdient 
het om zichzelf 
mooi te voelen, 
ongeacht haar maat!

www.annadiva.nl

Heb jij de nieuwe collectie voor de herfst al gezien?

GET READY for summer met Annadiva Swim



WIE HEEFT ER NOU GEEN GOEDE HERINNERING AAN DE GYMLES VAN DE BASISSCHOOL?
Wij werken alleen met professionals op het gebied van lichamelijke opvoeding. Tijdens de lessen 
bieden wij uiterst veilige, gestructureerde en vooral leuke sportlessen aan. Onze lessen worden 
op basis van twee maal per week aangeboden.

meer dan een 
trainer

Ons team

GYM VAN TOEN  |  06-22663775 
info@gymvantoen.nl  |  www.gymvantoen.nl

Schrijf je nu in 
voor een 
proefles

SAMENWERKEN PROFFESIONEEL VARIATIE
Door goede samenwerking 

kunnen wij nieuwe lesstof snel 
toepassen in het programma.

Wij werken alleen met de beste 
docenten vanuit het basis- en 

voortgezet onderwijs.

Elke week bieden wij andere 
lesstof aan waardoor het voor 
iedereen leuk is en leuk blijft!

HET IS DE KUNST OM IN DE LESSEN VOLDOENDE UITDAGING TE 
BIEDEN op ieder niveau, voor jong en oud. Ieder 
lichaam is immers anders. Mede om die reden 
worden onze lessen verzorgd door geschoolde 
docenten. Trefbal, touwklimmen, bokspringen, 
ringzwaaien, handstand, basketbal, volleybal... Het 
komt allemaal terug. Door te zorgen voor veel variatie 
in de lessen, houden we je gemotiveerd en kost 
het je geen enkele moeite om het vol te 
houden. Heb jij ook goede herinneringen 
aan de gymles van vroeger? 

Ewoud van Dulken

33



Voor ballonnen, 
feestartikelen 

en meer kun je 
terecht in onze 
webshop
Of scan de 
QR-code

www.typischjorisshop.nl
Ballondecoraties • Entertainment • Verhuur van springkussens,
Abraham & Sarah, geboortepoppen, spellen en overige verhuur

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www.typischjorisevents.nl

Petra Busio
Zandheuvel 59, Oosterhout   

06-10564703  
info@petrabusio.nl
www.petrabusio.nl

WORKSHOPS 
DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023

Automatisch schriftles
WOENSDAG 22 FEBRUARI  2023

Energie en tankers

Praktijk voor 
natuurgeneeskundige, 

energetische en 
paranormale therapie.

‘Magnetiseren is vrede 
mogen brengen in het 

lichaam.’

Vergoeding via de meeste 
aanvullende verzekeraars

Het gebeurt soms onbewust, maar ook heel vaak bewust. Want het is 
ook niet slim. Want de energie stelers die stelen bij de ander is ook nooit 
alleen de energie. Er zitten gezondheidsklachten, oude spanningen van 
de ander, stress, emoties bij. De gene die parasiteerd krijgt daar 
stemmingswisselingen en pijn van. 

Zie elkaar in liefde en geef juist dat licht dat de ander 
verdient. Blijf van elkaars ongevraagde energie af. Vind je 
energie in de natuur, bij de bomen, dieren, aan het water, het 
licht, de zon, de maan. En vooral bij de mensen en de dieren 
waar je van houdt, want daar word je pas echt blij van.

Fijne maand,

Petra Busio

Energieverlies
Op woensdag 22 februari 2023 om 20.00 uur geef ik bij mij 
thuis een lesavond over energieverlies en tankers. Daarmee 
bedoel ik echt de parasieten, de mensen door wie je, als ze 
even bij je zijn geweest of na een telefoongesprek, meteen heel 
erg moe bent, eigenlijk gelijk naar bed moet en acuut in slaap 
valt, omdat ze al je energie weg hebben getrokken waardoor jij 
leeg achterblijft.

MELD JE 
NU AAN!
Scan de 

QR-code!
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AMSTERDAM Overtoom 538hs
020 618 76 43

NIJMEGEN Kerkenbos 1037
06 114 000 46

Scan de  QR-code 
of kijk op
bssfamilierecht.nl

Onlangs had ik twee scheidende ouders in mediation. Praten met hun pubers over de 
scheiding was voor hen nog best lastig. De ene puber was vooral boos, de andere puber 
trok zich terug. De ouders voelden zich schuldig en wilden de kinderen niet te veel 
belasten met hun eigen emoties. De kinderen gaven aan dat zij wel met mij wilden praten. 

Ik heb vooral naar de pubers geluisterd. Zij waren 
ontroerend openhartig en verrassend helder. Ze wilden 
hun ouders niet kwetsen, waardoor ze het lastig 
vonden om eerlijk tegen hen te zijn en hen duidelijk te 
maken wat zij het liefste wilden. Bij mij aan tafel lukte 
het hen vervolgens om de ouders de vragen te stellen 
die zij hadden over de scheiding en aan te geven wat 
zij van hen nodig hadden. De ouders konden naar hen 

luisteren en hun vragen beantwoorden. Zo ontstond een 
mooi en belangrijk gesprek voor dit gezin. Deze ouders 
hebben de wensen van de kinderen gevolgd wat betreft 
de zorgverdeling na de scheiding. Dat is niet altijd 
mogelijk. Het belangrijkste is om de pubers erbij te 
betrekken, behoeften en zorgen te delen en daar naar te 
luisteren. Daar draag ik als mediator altijd graag aan bij.

UIT ELKAARPraten met pubers over de 
scheiding, goed om te doen!

BSS Familierecht 
voor een warme, persoonlijke 

benadering!

Catelijne Boshouwers Monique Schellekens Agnes Spoormans

UIT ELKAAR:
We kunnen allebei het huis niet 
overnemen, wat nu?
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www.jawijwillentrouwen.nl
06 331 881 92  info@jawijwillentrouwen.nl

 Ja wij willen trouwen
 jawijwillentrouwen

Chantal van Ja wij willen trouwen helpt 
jullie bij het bedenken en uitvoeren van een 

huwelijksaanzoek en daarna het 
plannen en organiseren van 

de bruiloft. Of jullie het nu 
groots aan willen pakken of 
juist klein, of jullie veel te 
besteden hebben of weinig... 

Met alles wordt rekening 
gehouden.

De kop is eraf. De eerste bruiloft vol liefde 
is een feit in Casa Valduggia. Een eer om 
deze primeur te hebben en nu met jullie 
te delen. 26, 27 en 28 augustus 2022 
stonden in het teken van de bruiloft van 
Manuela en Pieter. Een relaxed koppel dat 
al jaren bij elkaar is en deze zomer in Casa 
Valduggia is getrouwd. In het bijzijn van 
hun kinderen en een intiem gezelschap van 
familie en vrienden vierden wij hun liefde. 
Voor bruiloften werkt de locatie samen met 
weddingplanner Chantal van Ja wij willen 
trouwen.

Zijn jullie het volgende koppel dat in de 
prachtige tuin van deze B&B vol liefde 
elkaar het jawoord geeft? Neem vrijblijvend 
contact op voor meer informatie. Stuur een 
e-mail naar italie@jawijwillentrouwen.nl of 
bel 06 331 881 92.
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Trouwen 
in B&B vol liefde Casa Valduggia



* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.

Grote, luxe chalet te huur op camping Parck de Kievit te Baarle Nassau

Recreatief chalet te huur
in Baarle-Nassau (NL)

Het chalet heeft twee á drie slaapkamers 
met vier tot vijf slaapplaatsen en een grote 
woonkamer met open keuken met oven, 
magnetron en een koelkast met vrieskastje. 
Op de camping is een wasmachine aanwezig. 
De badkamer biedt een ligbad, stoomdouche 
en toilet en in de hal bij de ingang bevindt zich 

nog een separaat toilet. Het chalet heeft een 
terras en een tuin met tuinhuisje.
Huur: € 1.150,- exclusief per maand. 
Voorschot gas, licht en water: € 225,- p/m. 
Vraag naar de voorwaarden zoals borg 
etc*. Gelegen op Camping Parck de Kievit.
www.parcdekievit.nl

Voor meer informatie scan de QR-code of kijk op: 
www.123wonen.nl/huurwoningen/in/baarle-nassau
123 makelaars in Tilburg, 013 - 762 10 50.

* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.
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1.000 M2 SHOWROOM - Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850  |  info@scooterspot.nl

Eigenaar Dennis Sluimer van Scooterspot.nl te midden van zijn scooters

1.000 M2 SHOWROOM - Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850  |  info@scooterspot.nl

JUNIOR VERKOPER
Di t/m za

MAGAZIJN BEHEER/
INKOPER
Di t/m za

WERKPLAATS RECEPTIE
Di t/m za

Kijk op www.scooterspot.nl/
vacatures en solliciteer!

WIJ ZOEKEN

FULLTIMERS! 

41



43

Een cadeautje voor 
 jouw valentijn

Je kunt de liefde op heel veel manieren vieren. Door een paar 
dagen samen weg te gaan (naar Amsterdam!), een romantisch 

etentje, een kaart met een persoonlijke boodschap, maar zeker ook 
met een mooi cadeau waar goed over na is gedacht. Waar je dat 

cadeau gaat vinden? In Amsterdam natuurlijk, want in Amsterdam 
vind je voor iedereen wel wat bijzonders.

erras je geliefde met een lekker 
luchtje dat je scoort bij een van de 

drogisterijen of parfumeries in de stad, 
haal een prachtige bos bloemen op de 
markt, koop een mooi sieraad bij een 
juwelier of verras je lover bijvoorbeeld 
eens met een culinair pakket gevuld 
met alles wat hij of zij lekker vindt. Ieder 
mens is anders, dus iedereen maak je 
weer blij met een ander cadeau. Het 
belangrijkste om te onthouden is: het 
maakt niet wat je geeft of hoe duur het is, 
het belangrijkste is dat jij erover na hebt 
gedacht en dat je denkt dat jouw geliefde 
er blij mee gaat zijn. Hoe groot of klein je 

cadeau ook is, met iets wat uit het hart 
komt, kun je eigenlijk nooit verkeerd 
zitten.

Vind je het moeilijk om een cadeautje 
uit te zoeken? Je kunt natuurlijk ook 
samen in Amsterdam gaan shoppen 
tijdens Valentijnsdag. Dan sla je twee 
vliegen in één klap: en jullie hebben 
een leuk uitje samen en je kunt ook 
nog eens dat cadeau geven dat echt 
in de smaak valt. Het is immers zelf 
uitgezocht! Misschien wat minder 
romantisch, maar het is het idee dat 
telt…

V

SHOP
TILL YOU DROP!

434343

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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SHOP

Weer nieuwe
verrassingen!

MOKUM DUSK POPPY 
Mokum Dusk Poppy Blend is een alcoholvrije gin met een 
aangename bite. Het hart wordt gevormd door de 
verfrissende jeneverbes en het pittige aroma van 
gemberwortel. Deze smaken worden mooi in balans 
gebracht door de zoete nuance van kaneel, de fruitige 
citrustoets van bergamot en de nootachtige smaak van 
maanzaad. De lange afdronk krijgt een kruidige ‘kick’ door 
de habanero peper. Een indrukwekkende gin die kleur 
geeft aan elke borreltafel.  www.mokumdusk.com

ROETZ CIRCULAIRE FIETSEN
Bij Roetz geloven ze in tweede kansen en streven ze naar een circulaire 
en inclusieve samenleving. Ze zien bruikbare grondstoffen waar andere 
schroot in zien. Ze zien talenten in mensen waar anderen juist hun 

valkuilen waarnemen. In de Roetz Fair Factory maken 
mannen en vrouwen met een ‘rugzak’ prachtige 
designfietsen vanuit afgedankte tweewielers uit 
Amsterdam. Met de hand én met trots. Ze worden  
opgeleid tot ervarenervaren fietsenmakers met verstand  
van zaken en goede vooruitzichten voor een vaste baan. 
www.roetz-bikes.com

Scan de QR-code

VIKTOR VIKING 
Bij Dumpies maken ze unieke knuffels en accessoires. 
Alle producten worden met de hand gemaakt van 
duurzame materialen. Dat maakt dat er van ieder 
produkt slechts één exemplaar is. Je haalt dus altijd 
een heel bijzondere knuffel in huis. www.dumpies.nl

AMSTERDAM ZEEP  
Milde zeep voor de gevoelige huid 
volgens oud Amsterdams recept. 
Deze Amsterdam zeep is gecertificeerd 
met het Amsterdam Made-Keurmerk. 
GEUR: etherische olie van ceder, 

lavendel, kruidnagel, patchouli en 
sandelhout. De toegevoegde ceder (bekend  

van wierook) geeft een warme geur, heeft een 
ontstekingsremmende werking op de huid en is zeer geschikt  
voor de droge huid. www.zeepziederij-borssenburg.n

TILL YOU DROP!

AMSTERDAMSE 
BRANIE 
Als geboren Amsterdammers 
vonden ze het de hoogste tijd dat 
ook Amsterdam een eigen snoepje 
moest krijgen. Waar andere 
Nederlandse steden al jaren 
lokale lekkernijen hebben, ontbrak 
dit tot voorkort nog in onze mooie stad. 
Dat moest veranderen en veranderde met 
deze heerlijke toffee. www.amsterdamsebranie.nl

GAJES Krachtige tripel met citrusaroma 
en fraaie bitters. Gajes is niet voor doetjes. Het 
is een stoere, hoppige tripel met een krachtig 
citrusprofiel. De body is medium. De makers 
vinden het zelf belangrijk dat een tripel vooral 
niet te zoet is. In de afdronk hebben ze Gajes 
een bovengemiddelde bitterheid meegegeven. 
Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat Gajes 
een tripel is die zich duidelijk onderscheidt: fris, 
niet te zoet en met een mooi, gebalanceerde 
bitterheid in de afdronk. www.bruutbier.nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals



47

LEEFTIJD 
43 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

VrijgezelVrijgezel
Miranda 

stelt zich voor
Als alleenstaande moeder van een bijna zesjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, heeft ze een 
carrièreswitch gemaakt. Ze heeft een éénjarig 
werk-en-leertraject in de kinderopvang gevolgd 
en ze is bezig met haar persoonlijke ontwikkeling: 
ze volgt webinars en heeft een loopbaancoach. 
“Een nieuwe relatie is al langer een grote wens. 
Ondanks alle drukte maak ik daar graag tijd voor. 
Na eerder internetdating te hebben geprobeerd, 
heb ik besloten om het nu eens over een andere 
boeg te gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw. 
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn dochter. Verder beoefen ik aerobics en yoga 
en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een 
drankje drinken of naar het strand. Op vakantie 
gaan is ook helemaal mijn ding, we zijn net naar 
Brabant en Tenerife geweest. Een avondje 
bankhangen is echter ook prima.”

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wat voor man zoekt ze? 
“Een lieve, ondernemende, open man 
met wie je goed kunt praten. Een man 
die bij voorkeur niet rookt en het fi jn 
vindt om soms met mijn dochter en/of 
met de eventuele eigen kinderen iets te 
ondernemen. Ook qualitytime voor ons 
als stel moet hij belangrijk vinden. Ik 
ben heel gelukkig met mijn leven, maar 
ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze 
rubriek graag aandacht besteden aan onze Bruisende 
Vrijgezellen. In februari hebben we speciale aandacht voor 
de 43-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat 
woonachtig in Vlaardingen. Ze wil graag een lieve man om 
haar leven compleet te maken.

Miranda zoekt

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

die willen genieten van een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers 

die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

de beste lokale en internationale gastronomie proeven in onze restaurants en bars. 

Alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com
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STOP
EN KOM TOT RUST!

Romantisch slapen 
op het water

Denk je aan Amsterdam, dan denken veel mensen al snel aan de 
Amsterdamse grachten die het straatbeeld van een groot deel van 
de stad bepalen en natuurlijk aan het IJ. Boten varen vrijwel het 

hele jaar door af en aan en de kans is groot dat ook jij weleens een 
(romantische) rondvaart over de grachten hebt gemaakt of met een 

pont het IJ bent overgestoken. Maar wist je dat je in Amsterdam ook 
op het water kunt slapen? Romantischer dan dat kan haast niet!

S lapen met onder je het kabbelende 
water, voor veel mensen bestaat er 

niets beters dan dat. En dat kan dus ook 
in Amsterdam. Meerdere woonboten 
in de stad – zowel in het centrum als 
daarbuiten – zijn namelijk als Airbnb 
te huur. Als je op zoek bent naar een 
unieke overnachtingsplek waar je deze 
maand samen met je lover de liefde kunt 
vieren, dan is het slapen op een van 
deze woonboten zeker een optie om in 
overweging te nemen. Daarnaast vind 
je in Amsterdam ook nog het Botel, een 

heus driesterrenhotel aan boord van een 
boot op het IJ, vlak bij de NDSM-werf. 
Perfect voor als je wel op het water wilt 
slapen, maar dan met de faciliteiten van 
een hotel.

Word jij al zeeziek bij het idee van slapen 
op een boot (hoe klein die kans ook is 
op een woonboot)? Sla deze optie dan 
vooral over en ga op zoek naar een 
andere accommodatie. Ook als je een 
romantische slaapplek wilt vinden, zijn  
er nog steeds meer dan genoeg opties.
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STOP
EN KOM TOT RUST!

ANDAZ AMSTERDAM 
PRINSENGRACHT Andaz Amsterdam 
Prinsengracht is een luxe vijfsterrenhotel in 
het hart van Amsterdam, met uitzicht op 
de iconische grachten en op slechts een 
steenworp afstand van de schilderachtige 
Negen Straatjes en het Museumplein als 
culturele hart. Hier geniet je als hotelgast 
van de eigenzinnige, op Nederland 
geïnspireerde kunst en design van de 
wereldberoemde ontwerper Marcel 
Wanders, de stijlvolle suites en kamers, de 
pittoreske uitzichten, de unieke gerechten 
en de innovatieve cocktails van Bluespoon 
Restaurant & Bar.

DREAM HOTEL Dream Hotel Amsterdam is een luxe 
boetiekhotel in het centrum van Amsterdam, net om de 
hoek van de Herengracht en de Keizersgracht. Het hotel 
combineert zijn geweldige locatie met vele faciliteiten 
van hoge kwaliteit om je verblijf zo aangenaam mogelijk 

te maken. 
Het hotel is 
gevestigd in een 
zeventiende-
eeuws 
monumentaal 
pand en alle 
kamers zijn 
uitgerust met 

een geweldig bed om lekker in weg te dromen. Daarnaast 
zijn de kamers van alle gemakken voorzien, zoals een smart-
tv, supersnelle wifi en douche- en lichaamsproducten van 
The Spa Collection. 

AMBASSADE HOTEL In het hart van Amsterdam, maar 
toch rustig gelegen, kun je als gast inchecken bij het 
Ambassade Hotel. Ooit (in 1953) begon het hier met 
slechts één grachtenpand, maar in de loop der jaren is 
het hotel flink uitgebreid waardoor het nu beschikt over 56 
kamers verdeeld over tien grachtenpanden. Acht daarvan 
bevinden zich aan de Herengracht en twee aan het Singel. 
Hier staan ze voor excellente service met een ‘personal 
touch’, wat betekent dat je als gast niets anders kunt dan 
genieten van je verblijf.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

BUNK HOTEL 
De Sint-Ritakerk 
was voorheen altijd 
de plek waar Noord 
samenkwam. Vandaag 
de dag vind je in dit 
gebouw echter BUNK 
Amsterdam, een 
prachtig ‘monument’ 
met genoeg plek 
voor 296 gasten, 106 
kamers, vijftig BUNK 
Pods, acht gezamenlijke 
eettafels en een 
teddybeer. Kom dus 

snel naar het Noorden en ervaar het zelf. Dan krijg je een 
koekje. En gezelligheid. Bovendien slaap je in een kerk en 
dat is zonder twijfel een unieke ervaring in Amsterdam!

HOTEL FRANK SINCE 1666 Midden in 
het bruisende centrum van Amsterdam, aan 
het Thorbeckeplein en vlak bij het bekende 
Rembrandtplein, ligt Hotel Frank since 
1666. Dit pas geopende en gerenoveerde 
boutiquehotel is gevestigd aan de grachten 
van Amsterdam en ligt dus in het historische 
centrum van de stad, waar gasten kunnen 
genieten van de vele culturele uitstapjes en het 
eindeloze winkelplezier. En wanneer je dan na 
een dag vol nieuwe indrukken terugkeert in het 
hotel, wacht je een comfortabele kamer die van 
alle gemakken is voorzien.
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Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en van alle gemakken voorzien. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten.

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren.

Optimaal genieten!
Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier, waar 

verrassende gerechten worden bereid op 
basis van de mooiste streekproducten. 

Daarnaast kun je gebruikmaken van de 
wellness en fi tness die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden.

Gewoon er even 
   helemaal uit!
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De kunst ‘ligt’  
op straat

Een museumbezoek… de een doe je er een groot plezier mee, 
de ander moet er totaal niet aan denken. En hoewel er in 

Amsterdam zulke unieke musea te vinden zijn dat er eigenlijk 
voor iedereen wel wat leuks tussen moet zitten, zijn er ook 
genoeg alternatieven om wat kunst en cultuur te snuiven. 

Bijvoorbeeld tijdens een kunstroute door de stad.

n Amsterdam kun je de kunst 
namelijk letterlijk op straat vinden. 

De stad staat vol kunstwerken en ook 
veel gevels zijn versierd met kunst. Wat 
dat betreft is Amsterdam dus een groot 
openluchtmuseum. Natuurlijk kun je op 
de bonnefooi op pad gaan en vanzelf 
ontdekken wat je onderweg allemaal 
tegenkomt, maar er zijn ook een aantal 
(officiële) kunstroutes die je te voet of per 
fiets af kunt leggen en je leiden langs een 
groot aantal kunstwerken.

Wil je dit op eigen gelegenheid doen? 
Google dan gewoon eens op ‘kunstroute 
Amsterdam’ en je kunt kiezen uit 

verschillende kant-en-klare routes die je 
vervolgens op eigen houtje en wanneer 
het jou het beste uitkomt kunt fietsen 
of wandelen, met her en der een pauze 
als je daar zin in hebt. Wil je wat meer 
te weten komen over de kunstwerken 
die je onderweg tegenkomt, dan kun 
je die informatie uiteraard zelf (online) 
opzoeken, maar je kunt er ook voor 
kiezen om de kunstroute met een gids af 
te leggen. Deze kan je onderweg precies 
vertellen wat je allemaal tegenkomt, 
wie die kunstwerken heeft gemaakt en 
waarom ze zo bijzonder zijn voor de stad. 
Leuk en leerzaam dus.

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

575757

I
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MUSEUMWONING 
TUINDORP OOSTZAAN 
Deze museum- 
woning uit 1922 vind je 
in Tuindorp Oostzaan. 
In de woning is een 
slaapkamer ingericht 
als voorlichtingsruimte 
waar films kunnen 
worden getoond over 
het leven en werken 
in Tuindorp Oostzaan 

in de eerste helft van de vorige eeuw. Daarnaast zijn er 
steeds wisselende tentoonstellingen te zien en staat er 
een vitrinekast vol met jubileumartikelen van de NDSM. 
Bezoekers van deze museumwoning zijn over het algemeen 
enorm enthousiast, mede doordat het interieur zeer 
herkenbaar is uit moeders en grootmoeders tijd.

KRIJTMOLEN D’ADMIRAAL Aan het 
Noordhollandschkanaal, bij het voormalige 
dorp Buiksloot in Amsterdam Noord, 
staat Krijtmolen d’Admiraal. Een uniek 
rijksmonument, gebouwd in 1792 in opdracht 
van Elizabeth Admiraal. De Krijtmolen is de 
laatste wind gedreven tras- en krijtmolen ter 
wereld. Een prachtig voorbeeld van industrieel 
erfgoed dat al meer dan 225 jaar een 
belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis 
van Amsterdam. De vele bezoekers bewijzen 
dat d’Admiraal nog steeds een vertrouwd 
baken is in het snel veranderende groene hart 
van Amsterdam-Noord. Check de website voor 
meer info over de molen en de openingstijden.

LIGHTNING VR Dit is 
waar alles is begonnen. 
De locatie van Lightning 
VR in Amsterdam was 
de allereerste free-roam 
VR arcade van Europa, 
de plek waar een idee 
(virtuele) realiteit werd. 
Stap met je team in 
een nieuwe realiteit 
en beweeg je vrij rond 
door de virtuele wereld. 
Gewapend met een VR 
bril, handschoenen en 
een (VR)geweer stap 
je in een tweehonderd 

vierkante meter grote virtuele wereld en is het aan jou en je 
team om samen de missie succesvol te volbrengen.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

WALHALLA BROUWERIJ Walhalla is 
een Amsterdamse microbrouwerij die de 
lievelingsbieren van de goden brouwt. Bieren 
zoals wij ze op aarde ook het liefst drinken: 
krachtig, spannend en altijd dorstlessend. De 
‘Walhalla familie der goden’ loopt uiteen van de 
verleidelijke LOKI Golden IPA, de fruitige ELIXER 
NEIPA, tot de krachtige ZEUS Double IPA. 
Daarnaast brouwen ze ook eenmalige bieren 
zoals stouts, porters, hazy IPA’s, kettle sours en 
ondergistende stijlen. In het proeflokaal bieden 
ze een constant veranderend bieraanbod op tap 
en snacks van lokale leveranciers. 

NIEUW DAKOTA Nieuw Dakota is een tentoonstellingsruimte 
voor hedendaagse kunst, gehuisvest op de voormalige NDSM-
werf in Amsterdam-Noord. Nieuw Dakota biedt een veelzijdige 
programmering waar kunstenaars, partners en publiek 
anderen uitdagen én zelf uitgedaagd worden tot een open 
geest en een nieuw perspectief op een veranderende wereld. 
De wisselende tentoonstellingen, rondleidingen, educatieve 
programmering, performances en lezingen brengen de 
bezoeker in contact met de belevingswereld en denkbeelden 
van de ander. Hiermee is Nieuw Dakota meer dan alleen een 
fysieke plek; het is een state of mind.

STEEDS VERRASSEND AANBOD
& BEWONDER
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Mini Charlottes 
met aardbei

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Week de gelatine in koud water. Doe 50 ml water in een pannetje en voeg daar 
de suiker en ongeveer 1/3 van de aardbeien en verwarm deze tot de suiker is 
opgelost en de aardbeien uit elkaar vallen. Knijp de gelatine uit en roer door het 
warme mengsel. Laat daarna grotendeels afkoelen. Klop ondertussen de 
slagroom stijf. Mix vervolgens de kwark er kort doorheen.

Leg een paar mooie aardbeien apart voor de garnering, prak de rest fi jn en mix 
door de het slagroommengsel. Mix dan ook het gelatinemengsel erdoor. 

Leg de kookringen of vormpjes op een snijplank of bakplaat met folie of 
bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 
aardbeienmengsel erin en garneer met een paar 
gehalveerde aardbei.

Laat ze minimaal 3 uur goed opstijven in de koelkast. 
Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 
omheen en je kan jouw liefdespartner verassen!

Maak deze kleine versie van de Charlotte Russe: een fruitige mousse van 
aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

4 STUKS -  4 UUR

Mini Charlottes 
met aardbei

INGREDIËNTEN
1 pak lange vingers 

(à 175 gram)
125 ml slagroom

150 ml kwark
4 blaadjes gelatine

150 gr aardbei
50 gr suiker

4 cm kookringen of 
vormpjes

Plasticfolie
Mixer

Lintjes
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-4-9.

6  8  3  5  4  8  6  1  9
7 9  2  4  5  7  8  3  1 
1 7  3  2  3  7  1  8 2 
9  6  1  2  4  8  5  7  3
9  3  4  1  5  6  9  2  2
7  9  2  5  2  3  1  6  8 
3 2  8  6  6  4  3  9 4 
4 8  3  7  9  3  7  1  6 
4  5  3  1  3  7  9  5  5

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'liefde'.
De oplossing van vorige maand was doelen.

PUZZELPAGINA

Heb jij al iets gepland voor 
jouw valentijn? Valentijnsdag 

is het moment van het 
jaar om samen de liefde te 
vieren en extra te genieten 

van elkaar. Wil jij een avond 
vol qualitytime met jouw 

liefje? Wat is nou leuker dan 
samen spelletjes spelen of 
gezellig samen de puzzels 

van Bruist oplossen en kans 
maken op mooie prijzen?!

theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

d s e n d e b i h h x
h k e s j d a x t d h
o n t m o e t i n g e
z y s h f a f q z k k
h y e z e d u i d y v
k j i w l a a w l m w
d e t i v r t e e m n
n m r w i n n e n r y
g l a u h w t k r i p
z q n r x m d v z y m
w p r o g r a m m a m

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

 Maak kans op

Vrijkaarten
voor Theater De Leest
We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 2 maart aanstaande.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.amsterdambruist.nl.
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MG4 Electric

SETTLE FOR MORE
The electric car without the compromise

Adv. 1-1 MG4 Electric BRUIST.indd   1Adv. 1-1 MG4 Electric BRUIST.indd   1 02-12-2022   09:1002-12-2022   09:10


