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Het is alweer december, 2021 loopt op zijn einde. En dat is 
volgens veel mensen maar goed ook. Want hoewel er ook 
heel wat leuke en positieve dingen zijn gebeurd, is het 
waarschijnlijk toch het coronavirus dat ons het meest bij zal 
blijven. 

Naast de 37 edities die wij al uitgeven in Nederland, België, 
Ibiza en de Costa del Sol, presenteren wij met trots de 
eerste editie van Amsterdam Bruist. In deze glossy vind je 
vele eetgelegenheden zoals Momo en Izakaya, beziens-
waardigheden, hotels en tal van andere mooie bedrijven.

Alle bruisende ondernemers staan klaar om er weer een 
hele mooie maand van te maken. Met de leukste 
cadeautjes voor onder de kerstboom, tal van heerlijkheden 
voor thuis, de meest prachtige feestelijke outfits, versiersels 
voor je huis en ga zo maar door. En net als wij hebben zij 
een zeer belangrijke boodschap voor je: hele fijne 
feestdagen en op naar een gezond en gelukkig 2022!

Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist

Bruisende lezer,

VANAF MAART  2022 ZULLEN WIJ MAANDELIJKS UITKOMEN. VRAAG NAAR DE ACTIES!  Mail naarnl@nederlandbruist.nlof bel 076-7115340
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Amsterdam
Amsterdam… het eerste dat de meeste buitenlanders noemen 

als ze het over Nederland hebben. En ook op veel Nederlanders 
zelf heeft de hoofdstad een bijzondere aantrekkingskracht. Want 

wie heeft er niet eens langs de grachten geslenterd, geshopt, 
musea bezocht of op een terrasje gezeten? Beantwoord je deze 
vraag met ‘ik’, dan raden we je echt aan om dat alsnog eens 

heel snel te gaan doen… 

e stad wordt weliswaar steeds meer 
overspoeld door toeristen, maar daar 
kunnen we ze geen ongelijk in geven. 
Amsterdam heeft namelijk zo ontzettend 
veel te bieden. Van de zeventiende-
eeuwse oude binnenstad tot de vele leuke 
buurten net buiten het stadscentrum, 
waarvan een aantal in de loop der jaren 
is uitgegroeid tot culinaire, creatieve of 
culturele hotspot. Amsterdam biedt wat 
dat betreft voor ieder wat wils, óók als je 
niet van drukte houdt. Het is een stad 
van ongekende mogelijkheden waar de 
een af en toe een dagje van geniet, terwijl 
de ander er het liefst nooit meer weg zou 
gaan.

Maar wat maakt dan dat Amsterdam 
zo’n enorme aantrekkingskracht 
heeft op een ontzettend brede 
doelgroep. Ongetwijfeld die al 
eerder genoemde veelzijdigheid 
en de ongekende mogelijkheden, 
de vele bezienswaardigheden, de 
grachtengordel én de mensen. Zo 
veelzijdig als de stad, zo veelzijdig zijn 
de mensen die er wonen en komen. En 
ook dat maakt dat vrijwel iedereen zich 
welkom voelt in onze wereldberoemde 
hoofdstad. Van typische volksbuurten 
als de Jordaan tot het hippe Oud-West 
en de (zo ongeveer) duurste wijk om 
te wonen Oud-Zuid… samen maken 
zij Amsterdam tot de unieke stad waar 
iedereen zo van houdt.

D
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VONDELPARK  Je hoeft echt niet 
meteen je kleedje neer te leggen 
om vervolgens met z’n allen te 
gaan ontspannen. Maak eerst eens 
een wandeling, in het Vondelpark 
is namelijk genoeg te zien. Loop 
bijvoorbeeld eens langs het standbeeld 
uit 1867 van Joost van den Vondel, 
de dichter en toneelschrijver waar het 
park zijn naam aan te danken heeft.

IMPRESSIE
DE STAD IN VOGELVLUCHT

NEMO DECK Vanuit dit panorama 
deck bij het NEMO Museum heb je 
een prachtig zicht over de stad.

A’DAM LOOKOUT Pal aan het 
IJ prijkt de A’DAM Toren: een 
dynamische hotspot waar je 
moeilijk omheen kunt. De toren telt 
namelijk 21 verdiepingen, met het 
observatiedek A’DAM Lookout als 
letterlijk en figuurlijk hoogtepunt. 

Wie het skydeck durft te betreden 
staat een spectaculair 360 graden 
panoramisch uitzicht over het 
historische centrum, de haven, het 
polderlandschap en de iconische 
grachten te wachten. Voor adre-
nalinejunkies ligt Amsterdam hier 
helemaal aan de voeten, je kunt 
er namelijk op honderd meter 
hoogte over de rand van de toren 
schommelen. 

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL Het Amsterdam Light 
Festival is een sinds 2012 jaarlijks terugkerend lichtfestival 
in de binnenstad van Amsterdam. Het vindt plaats rond 
de jaarwisseling, in de maanden december en januari. 
Gedurende de festivalperiode worden specifiek voor de 
gelegenheid ontworpen lichtkunstwerken en -installaties  
van hedendaagse (internationale) kunstenaars, designers  
en architecten tentoongesteld in de stad. Het festival  
vindt plaats van 2 december tot 23 januari 2022. Bij het  
ter perse gaan van dit magazine is nog onbekend.  
www.amsterdamlightfestival.com

A view  
to kill

DE PYTHONBRUG is een bijnaam voor een vaste voetbrug 
in Amsterdam-Oost. De officiële naam van de brug is Hoge 
brug. Vierhonderd meter naar het westen ligt de Lage brug. 
De Hoge brug / Pythonbrug sluit aan op een zuidelijker 
gelegen brug op het Borneo-eiland: de Korte brug.

OP ZOEK NAAR 
GROENE PLEKKEN IN 
AMSTERDAM? De Hortus 
Botanicus Amsterdam 
is een van de oudste 
botanische tuinen ter 
wereld. In de tuin en  
de kassen groeien wel 
vierduizen soorten planten  
uit alle windstreken. 
www.dehortus.nl

TUINEN VAN HET RIJKSMUSEUM Je 
bent vast weleens in het Rijksmuseum 
geweest. Maar geldt dat ook voor de 
tuinen eromheen? Mocht dat niet het 
geval zijn, zeker doen, want het is er 
supermooi!
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Van Mossel Exclusieve Occasions
Specialisten in Exclusiviteit

Een aanbod om in te lijsten, service op hoog niveau en persoonlijke aandacht. Van 
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Smakelijk!
Een ding is zeker: wat je culinaire voorkeur ook is, in Amsterdam 

is voor iedereen wel een restaurant naar keuze te vinden.  
Van oer-Hollandse kost tot smaken van over de hele wereld en 
van vlees- en visrestaurants tot talloze vega en vegan opties. 

Zelfs eten op het water kan in onze hoofdstad. Met meer  
dan 1.100 restaurants biedt Amsterdam eerder te veel keuze 

dan te weinig…

a je voor chic of kies je toch liever 
voor een simpel eetcafé, beperk je je 
tot één snack (uit de muur) of neem je 
uitgebreid de tijd voor een overdadig 
zevengangendiner. De een kiest op de 
bonnefooi een leuke plek om te gaan 
eten, terwijl de ander ruimschoots 
van tevoren een tafel in een van de 
populairste hotspots reserveert (wat 
bij sommige restaurants ook wel 
degelijk nodig is). Het kan allemaal in 
Amsterdam, maar net waar je op dat 
moment zin in hebt en wat jouw budget 
toelaat natuurlijk.

Tip: beperk je niet alleen tot het centrum 
en de grachtengordel als je op zoek gaat 
naar een leuke plek om te ontbijten, 

lunchen of dineren. Veel van de 
culinaire ‘must-visits’ bevinden zich 
namelijk in de wijken buiten het 
centrum. Je moet er dus misschien 
even een omweg voor maken, maar 
dit loont ongetwijfeld de moeite. Want 
én je belandt daardoor niet in een van 
de standaard toeristische restaurants 
én het is altijd leuk om weer iets 
bijzonders te ontdekken en iets nieuws 
te proeven. Gewoon op de bonnefooi 
ergens binnenlopen kan altijd (en dat 
pakt ook vaak prima uit), maar wil 
je echt een keer iets bijzonders, dan 
kunnen we je van harte aanraden om 
je van tevoren even te verdiepen in 
culinair Amsterdam. Smakelijk!
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

RESTAURANT DE KAS  Het is in een 
reusachtige kas dat u dit aangename restaurant 
vindt. Groenten worden ter plaatse geteeld en de 
chefs beschikken ook over een grotere akker in 
de Beemster polder. Die duurzame producten 
worden ingezet in weldoordachte gerechten 
die licht en modern zijn. Het contrasterende 
samenspel van zoete en friszure smaken is 
typisch De Kas. www.restaurantdekas.com

THE BUTCHER Sinds 2012 serveert THE BUTCHER de 
best bloody burgers van Amsterdam en ver, ver daarbuiten 
(Amsterdam, Duitsland & Spanje). Haute fastfood wordt 
à la minute bereid met niets anders dan de meest verse 
ingrediënten. Trouw aan zijn kosmopolitische locaties brengt 
THE BUTCHER een all-day en full-serviceconcept. Zoals 
het een ware ‘butcher’ betaamt, werken de chefs alleen 
met de beste kwaliteit Aberdeen Angus beef. Elk aspect 
van de burgers krijgt de aandacht die hij verdient; van de 
juiste mix van kruiden en het beste vlees tot de geheime 
THE BUTCHER-saus en het semi-brioche brood. Alles om 
constant burgers van de hoogste kwaliteit te serveren.  
www.thebutchersburgers.nl

SHIRKHAN brengt het rumoer, de fijne geuren en de 
traditionele smaken van Mumbai (Bombay) naar de 
Foodhallen in Amsterdam West. Gerechten als Lamb 
Seekh kebab en Chicken Tikka wraps worden, in het zicht 
van de gasten, op traditionele wijze bereid in de Tandoor. 
Deze indrukwekkende handgemaakte oven is ingelegd 
met goud en bronskleurige mozaïek en is overduidelijk het 
pronkstuk van SHIRKHAN. www.shirkhan.com

TAIKO CUISINE & BAR In Amsterdam, om de 
hoek van het hotel, liggen zijn roots, in Azië ligt 
zijn hart. Als chef klassiek Frans geschoold, maar 
al vroeg getriggerd door de exotische smaken en 
texturen uit het Verre Oosten. Taiko Cuisine & 
Bar vormt het doek waarop Schilo van Coevorden 
zijn creativiteit de vrije loop laat. Met zijn team 
vakmensen uit onder andere China en Japan 
bewaakt hij authenticiteit, maar creativiteit staat te 
allen tijden voorop. Producten moeten vers zijn, 
smaken mogen explosief zijn. Met de vurige passie 
van een bevlogen kunstenaar bepaalt hij het ritme 
waarop zijn team zich avond na avond inzet voor 
een unieke ervaring voor de gasten. Dit maakt 
Taiko hands down hét restaurant voor de moderne 
Aziatische keuken in Amsterdam en omstreken. 
www.taikocuisine.com
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Celebrate the ‘Holiday Season’ by

Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Reservations
www.the-duchess.com 
info@the-duchess.com 
of bel +31 20 811 3322

 @theduchess_offi cial

Hobbemastraat 1, 1071 XZ Amsterdam

Reservations
www.momo-amsterdam.com 
info@momo-amsterdam.com

of bel +31 20 671 7474
 @momoamsterdam_offi cial

1

Celebrate the ‘Holiday Season’ by

Spuistraat 175, 1012 VT Amsterdam

Reservations
www.mrportersteakhouse.com 
info@mrportersteakhouse.com

of bel  +31 20 811 3399 
 @mrporter_offi cial

Albert Cuypstraat 2-6, 1072 CT Amsterdam 

Reservations
www.izakaya-amsterdam.com
info@izakaya-amsterdam.com

of bel  +31 20 305 3090 
 @izakaya_offi cial
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Je kunt er ook heerlijk eten. Het menu varieert van 
goedbelegde broodjes tot clubsandwiches, burgers 
en echte rundvleeskroketten en van een mooi 
mals biefstukje tot een echte Hollandse stamppot 
(het hele jaar door!). Ze zijn ook erg beroemd door 
hun Sonneveld Spareribs (op TripAdvisor nummer 
één van heel Amsterdam!). Voor zowel lunch als 
diner ben je hier dus aan het juiste adres. Op de 
drukkere dagen probeert het team van Eetcafé 
Sonneveld er altijd een feestje van te maken met 
het Hollandse / Jordanese lied. Van Hazes en Tino 
tot Tante Leen en ook evergreens van Sonneveld 
als ‘Het dorp’ en ‘Aan de Amsterdamse grachten’ 
mogen uiteraard niet ontbreken.

Eetcafé Sonneveld is vernoemd naar Wim 
Sonneveld, één van de meest bekende 
Neder-landse  artiesten van de vorige eeuw. 
De muren van het café hangen vol met foto’s, 
platen en muziekinstrumenten van Wim 
Sonneveld als eerbetoon aan deze geweldige 
zanger, cabaretier en acteur.

Hier vind je precies waar de Jordanese cafés bekend om staan: een warm 
welkom, bruin interieur en heel veel gezelligheid. Eetcafé Sonneveld bevindt 

zich op de hoek van de Egelantiersgracht en de Tweede Egelantiersdwarsstraat, 
waarvandaan je op het zonnige terras precies de Westerkerk kunt zien. In dit 
café geniet je van een pikketanussie, een kopstoot of een lekkere gele rakker. 

Eetcafé Sonneveld

Hoewel je dat misschien niet meteen merkt, 
loopt het café om de hoek nog een stukje 
door. Aan deze zijde kun je met een klein 
gezelschap aan een tafeltje dineren, maar 
ook grotere groepen kunnen hier terecht. 
Met circa vijftig personen dineer je semi-privé 
in dit deel van het café. Eetcafé Sonneveld 
kan groepen tot maximaal tachtig personen 
ontvangen, waarvoor een mooi groepsmenu 
kan worden samengesteld.

Eetcafé Sonneveld 
is zeven dagen per 
week geopend van 
11.00 uur tot 23.00 
uur. Het is zeker 
raadzaam om van 
tevoren een tafeltje 
te reserveren! 
Tot binnenkort!

Egelantiersgracht 72-74, Amsterdam  |  020 423 4287  |  info@cafesonneveld.nl  |  www.cafesonneveld.nl
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Proost!
Volgens een van de meest recente tellingen kent Amsterdam 
in totaal meer dan 1.500 verschillende cafés en bars… Dat 
zou dus betekenen dat je meer dan vier jaar op rij elke dag 

ergens anders een drankje kunt gaan drinken zonder de stad te 
verlaten. En waarschijnlijk nog wel langer gezien het grote aantal 

nieuwe zaken die hier elk jaar weer hun deuren openen.

aadwerkelijk elke dag ergens 
anders dat drankje gaan drinken is voor 
de meeste mensen waarschijnlijk niet 
weggelegd, maar… dit gegeven maakt 
wel duidelijk hoe groot het aanbod in de 
stad is. Groot én breed, welteverstaan. 
Want of je nu zin hebt in een simpel 
kopje koffie (een ‘bakkie troost’ zoals de 
Amsterdammers zeggen) of een wijntje, 
een fancy cocktail of een gezonde 
smoothie, er is dus keuze genoeg. 
Zomers zijn er talloze terrassen waar je 
in het zonnetje kunt genieten van een 
verfrissend drankje en ook ’s winters 
zijn veel van deze terrassen – mits ze 
verwarmd zijn natuurlijk – nog erg in 
trek. Zit je liever binnen? Ook dat kan 

uiteraard. Van een traditioneel bruin 
café tot een über trendy cocktailbar 
en alles daartussenin. Waar jij je 
ook het meest op je plek voelt, 
Amsterdam heeft het.

Bierliefhebbers opgelet: in 
Amsterdam vind je naast alle bars 
en cafés ook een aantal (micro)
brouwerijen. Hier kun je niet alleen 
hun eigen gebrouwen biertjes 
proeven, maar leer je vaak ook meer 
over het brouwproces (als je dat 
tenminste wilt). Oftewel: een leuk, 
leerzaam en lekker uitje voor als je 
dan toch een keer in de hoofdstad 
bent. Proost!

D

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

CAFÉ LOS Al 33 jaar een begrip in 
Amsterdam! Een gezellig bruin café waar 
je voor allerlei gelegenheden terecht 
kunt, van avondje uit tot gezellig een 
avondje voetbal kijken met vrienden. 
Café Los heeft het allemaal. Wil je een 
gezellige avond? Dan ben je bij Café Los 
aan het Rembrandtplein aan het juiste 
adres! @cafelosamsterdam

TWENTY THIRD BAR Je kunt 
kiezen uit verschillende drankjes, 
waaronder tal van cocktails en 
verschillende champagnes. De 
bartenders van Twenty Third Bar 
maken met de brede cocktailselectie 
een knipoog naar de stad die aan 
hun voeten ligt. Het panoramische 
uitzicht over Amsterdam vanaf 
ruim 78 meter hoogte inspireert 
hen om de unieke verhalen van 
markante plaatsen in Amsterdam 
en de beleving die deze oproepen in 
hun cocktails te verwerken. Daarbij 
gebruiken ze huisgemaakte siropen 
en purees. Gasten die de stad door 
en door kennen vinden herkenbare 
elementen terug op de kaart.  
www.okura.nl

THE LIVINGROOM  Ontdek het 
prachtige weidse uitzicht, kijk naar de 
drukke stad en geniet van de sereniteit 
die dit terras je biedt. Op het terras kun 
je genieten van een prachtige selectie 
wijnen terwijl je in een waterrijke
omgeving kijkt naar de ondergaande 
zon. De stijlvolle inrichting van de 
serre is een hommage aan de Côte d’Azur. Hier drink je 
dus heerlijk een borrel in stijl. Ook een tafel in de mooie 
verwarmde serre kun je reserveren. Dit overdekte terras  
kan op de juiste manier worden geventileerd waardoor  
The Livingroom aan alle regels voldoet. Je kunt dus gewoon 
weer genieten van de gastvrijheid en kwaliteit die je van ons 
gewend bent. www.thelivingroom.amsterdam

PROEFLOKAAL DE MOLEN  is  
alweer een paar decennia een geliefde  
ontmoetingsplaats voor locals en toeristen,  
studenten en ouwe Amsterdammers, kunstenaars en 
bouwvakkers. Omdat de brouwerij aan de Funenkade 
niet meer aan de vraag naar IJbier kon voldoen, openden 
ze in januari 2013 een tweede locatie. In de brouwerij 
aan de Funenkade produceren ze al het tapbier voor 
het proeflokaal. Zo’n zevenhonderd meter verderop, 
aan het Zeeburgerpad, vullen ze flessen en fusten af. 
Ondertussen is de capaciteit ook daar alweer toegenomen. 
Dat is natuurlijk goed nieuws, want het betekent genoeg 
ruimte om alle klassieke IJbieren te kunnen brouwen en 
tegelijkertijd te kunnen experimenteren met nieuwe stijlen 
en smaken. www.brouwerijhetij.nl
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TAPZUID Een bier- en eetcafé in Amsterdam Zuid. 
Hier proef je verse lokale ingrediënten gepaard met 
ambachtelijk gebrouwen bier. In TAPZUID voel je de  
liefde voor de stad en 
voor de bieren die hier 
worden geproduceerd.  
Ze helpen je graag met 
je keuze. Naast het 
grote bierassortiment  
is het zonnige terras  
hier een groot plus-
punt. 
www.tapzuid.amsterdam

ANNE&MAX
Aan de Amstelveenseweg 
zit Anne&Max Amsterdam 
Zuid. Elke dag ben je 
welkom voor een goed 
ontbijt, koffie, lunch, een 
high tea of voor de borrel 
op het terras. Wij werken 
met verse, authentieke, 
eerlijke en veelal bio 
producten. Maar boven 
alles zijn wij een huiskamer 

in de stad, een plek waar je elk moment van de dag thuis 
voelt. www.annemax.nl/vestigingen/amsterdam-zuid

WESTERGASTERRAS
Het WestergasTerras ligt naast de 
iconische Gashouder bij de Westergas. 
Met een groot terras, een vlonder vol 
met fatboys en het vele groen vergeet 
je dat je nog geen kilometer van de 
Jordaan verwijderd bent. Een heerlijke 
ontsnapping uit de stad, voor zowel 
in de zomer als in de winter. Naast 
dat je er kunt lunchen, dineren en 
borrelen, zijn er ook regelmatig leuke 
evenementen waarbij alle tafels aan de 
kant worden geschoven om te dansen.
www.westergasterras.nl

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

FLOOR 17  Bij Floor 17 heb je 
uitzicht over Amsterdam vanaf 
één van de hoogste rooftop 
barren in de stad. Floor 17 ligt 
op de zeventiende verdieping 
van het Leonardo Hotel 
Amsterdam Rembrandtpark 
(voorheen bekend als het 
Ramada Hotel) aan het 

Rembrandtpark. Je hebt keuze uit de sky bar, het rooftop 
dakterras of de bistro. Ontbijten, lunchen, dineren of 
sippen aan een cocktails, het kan er allemaal. Floor 
17 organiseert in de zomer ook regelmatig rooftop 
filmavonden met drankjes en snacks. Het programma 
van de rooftop movie nights vind je hier. www.floor17.nl

BOLLE JAN is het café waar René is begonnen  
met zingen. Bolle Jan staat al jaren bekend om zijn 
knusse gezelligheid, Nederlandstalige muziek en 
livemuziek. www.cafebollejan.nl

BIERFABRIEK AMSTERDAM Hier 
brouwen ze hun eigen bier, lekker 
ambachtelijk, in de bierbrouwerij 
midden in het restaurant. Dit vormt 
een absolute eyecatcher als je 
binnenkomt. Ieder bier dat ze brouwen 
is karakteristiek, maar ook toegankelijk 
van smaak. De bierbrouwerij wordt 
gerund door een brouwmeester die 
vier dagen per week aanwezig is om 
zorg te dragen voor het ambachtelijke 
brouwproces van het bier en de 
constante kwaliteit van ons bier.  
www.bierfabriek.com



Het geheim van (h)eerlijke Zuid-Afrikaanse wijnen

De wijnkist Deze ambachtelijke wijn kist maken wij van recycled 
hout op de werkplaats van de GGZ in Brabant. Je kunt deze multi-
functioneel gebruiken op kantoor en thuis vanwege de stevigheid. 

De schroefdop Wij kiezen voor een schroefdop vanwege milieu en 
houdbaarheid. Wanneer de wijn gebotteld wordt, zit er altijd wat rest 
zuurstof in de wijn. Dat is voldoende om de wijn te laten rijpen en nog 
beter op smaak te krijgen. 

De mensen Met passie werken we in de hele keten aan een puur 
natuurlijk en ambachtelijk product. Elke verkochte fl es draagt bovendien 
bij aan het onderwijs voor kinderen van landarbeiders in onze wijngaarden.

In Amsterdam te koop bij For Your Taste Only  |  Maasstraat 118, Amsterdam  |  biologische delicatessen

BESTEL ONLINE!

Het geheim van (h)eerlijke Zuid-Afrikaanse wijnen

Onze drie topwijnen!

Kijk op www.secretsbytaboe.nl | Bel 06 10 44 34 09 of mail post@secretsbytaboe.nl voor vragen over onze wijn.In Amsterdam te koop bij For Your Taste Only  |  Maasstraat 118, Amsterdam  |  biologische delicatessen

Wij aanvaarden 
CRYPTO (XRP) 
als betaling.

Leuk om te geven 
(of om zelf van te genieten!)
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Begeer!
Een groot shopwalhalla… zo kun je het centrum van Amsterdam 
ook wel omschrijven. Wie een dagje naar Amsterdam gaat om te 
shoppen, zal dan ook niet snel met lege handen naar huis gaan. 

Hier kun je letterlijk ‘shop till you drop’, want in één dag alle 
winkels zien is praktisch onmogelijk.

et een lengte van circa zeven-
honderd meter is de Kalverstraat niet 
alleen de bekendste winkelstraat van de 
stad, maar ook veruit de langste en met 
gemiddeld zo’n veertigduizend bezoekers 
op zaterdag ook nog eens de drukste. Het 
zou echter zonde zijn om je alleen tot de 
winkels in de Kalverstraat te beperken, 
want de stad heeft nog zo veel meer op 
winkelgebied.

Naast de Kalverstraat behoren de 
Leidsestraat en de P.C. Hooftstraat tot de 
bekendste winkelstraten van de stad. En 
ook De 9 Straatjes winnen steeds meer 
aan naamsbekendheid. Hier moet je 
echt een kijkje nemen als je op zoek bent 
naar vintage of een origineel cadeautje. 
Meer een liefhebber van kunst en antiek, 
dan is het Spiegelkwartier ‘the place to 

be’, terwijl de wat chiquere shopper 
waarschijnlijk de voorkeur geeft aan het 
Museumkwartier. Daar vind je onder 
andere de al eerder genoemde P.C. 
Hooftstraat die bekendstaat vanwege de 
hoofdzakelijk wat exclusievere winkels 
en haute couture.

En zo kent Amsterdam nog meer 
winkelgebieden met elk hun eigen 
(unieke) aanbod. Van de oudste 
winkelstraat van de stad, de 
Nieuwendijk, tot de Haarlemmerbuurt 
waar je de nodige (betaalbare) boetiekjes 
vindt en van de veelal hippe winkels 
in De Pijp en de Utrechtsestraat tot de 
Amsterdamse markten. Want ook die zijn 
de moeite van het bezoeken meer dan 
waard, helemaal als je op zoek bent naar 
een koopje…

M

SHOP
TILL YOU DROP!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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SHOP
T’LL YOU DROP!

BROUWERIJ 
HOMELAND 
Brouwt voor ieder wat wils. Van 
fris en fruitig tot robuust en 
pittig. En alles wat ertussenin 
zit. We schuimen de wereld af 
naar inspiratie voor de mooiste 
en lekkerste biersoorten die we 
op een eigengereide manier 
naar onze hand zetten.  
Het resultaat is een reeks 
craftbieren die de lading van 
onze brouwpassie volledig dekt. 
www.brouwerijhomeland.nl

Iets
DE CONDOOM-

KOFFER
De Condoomkoffer is bedoeld voor leraren en 
verpleegkundigen die voorlichting geven en 

meer aandacht willen besteden aan condooms. 
Deze koffer wordt geleverd met een 

informatieboekje en een waaier met de 
verschillende condoommaten. De pakjes zijn niet 

bedoeld om open te maken, maar om te laten 
zien wat er op de markt is. De inhoud dient dus 

als ‘etalage’. www.condomerie.com

SCAN DE QR-CODES VOOR MEER INFO

BORRELPLAK?
Wil jij ook thuis kwalitatief genieten met een heerlijke 
borrelplank, maak ‘m dan lekker zelf! Geniet van het  
Old Amsterdam borrelpakket of gun iemand anders een 
fijne avond zonder de deur uit te hoeven. Wat kun je 
verwachten in dit borrelpakket? • Old Amsterdam Classic 
(300 gram) • Old Amsterdam Geitenkaas (220 gram) • Old 
Amsterdam Vintage (300 gram) • Leistenen plankje • Old 
Amsterdam mini kaasschaaf. www.oldamsterdam.nl

BESTEL 
‘M VIA DE 
QR-CODE

Dit is niet alleen een slaaptrainer, maar ook een 
nachtlampje en een digitale klok. Fabian leert je 
kindje wanneer het tijd is om te gaan slapen en 
wanneer ze op mogen staan. Wanneer je kindje bijna 
moet gaan slapen is Fabian oranje. Het lichtje gaat 
uit wanneer je kindje écht moet slapen. ’s Morgens 
is Fabian oranje als ze bijna uit bed mogen en kleurt 
groen als ze op mogen staan. Ook kun je optioneel 
een muziekje laten afspelen. Met Fabian heb je 
geen late avonden en vroege ochtenden meer! 
www.flowamsterdam.com

SLAAPTRAINER FABIAN
 
Fun om te geven en te krijgen! Circuit rijden, 
parfum, apart uitgaan en eten, unieke 
overnachtingen, sieraden, fashion en alle fun 
die er is. Online shoppen en te besteden bij fun 
mogelijkheden. Heel simpel, veilig en origineel. 
www.good4fun.nl   TAG #GOOD4FUN

LEZERSACTIE*
Maak kans op Good4fun  
Giftcard van € 25,-

unieks!
Bockx armbanden, Dutch design en 

handgemaakt! De armbanden van Bockx zijn 
stoer, stijlvol en tijdloos. Het zijn echte eycatchers 

van topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100% 
natuurlijke edelstenen en sterlingzilver. Iedere 

armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by 
Bockx. www.bockx.nl   TAG #BOCKX

LEZERSACTIE*
WIN een armband van Bockx

LEZERSACTIE*
Maak kans op
een echte Levy.

Eén van Nederlands grootste 
online content creators - Levy 
van Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen underwear 
label: LevyUnderwear. De 
collectie bestaat uit briefs 
en boxers in de kleuren wit, 
zwart en groen, met veel 
leuke details.  
www.levy-store.com  TAG #LEVY

*LEZERSACTIES Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio.  
Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 
de TAG bij de lezersactie naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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SHOP
T’LL YOU DROP!

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 
zachte en fl exibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel 
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten en zacht aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 28,30 Bruistprijs* € 19,81 

D3 MEDIUM 
STYLINGBORSTEL 
7 RIJEN 
Door de wereldberoemde perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de 
borstel niet vast te zitten in het haar. Het 
verspringende borstelharenpatroon zorgt wel 
voor maximale grip en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 16,75 
Bruistprijs* € 11,73

D38 POWER 
PADDLE BRUSH 
- ROOD/ZWART/

WIT
De Power Paddle borstels van Denman 

zijn een combinatie van de Klassieke 
styling borstels met de bekende Paddle 

Borstels. De wereldberoemde perfect 
gladde plastic borstelharen met 

afgeronde punt zijn soepeler dan de 
iconische borstels. 

Adviesverkoopprijs € 29,95 
Bruistprijs* € 20,97 

De D83 Paddle brush van Denman 
zijn borstels voor het snel en zacht 

stylen van alle haarlengtes en 
-types. De D83 Paddle Brush is een 

multifunctionele borstel die zeer 
geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.   

Adviesverkoopprijs € 26,95 
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

De Denman Paddle borstels zijn multi-
functionele borstels, geschikt voor het 
ontwarren, föhnen, shapen en stylen 

van alle haartypes en lengtes. 
De plastic borstelharen met baleinde 
voorkomen schade aan de hoofdhuid 
en zorgen voor een zachte verzorging. 

Adviesverkoopprijs € 23,55 
Bruistprijs* € 16,49  

D84 PADDLE 
BRUSH HANDTAS

Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

*Prijs voor de lezers van Bruist 
   (30% korting met code DENMANBRUIST)

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de borstel 
niet vast te zitten in het haar. Het verspringende 
borstelharenpatroon zorgt wel voor maximale grip 
en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 19,75 Bruistprijs* € 13,83

D4 LARGE STYLING 
BORSTEL 9 RIJEN

De D83 Paddle brush van Denman 
zijn borstels voor het snel en zacht 

stylen van alle haarlengtes en 
-types. De D83 Paddle Brush is een 

multifunctionele borstel die zeer 
geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.   

Adviesverkoopprijs € 26,95 
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

D6 BEBOP MASSAGE 
BORSTEL - ZWART
De D6 borstels van Denman voor ontwarren van 
het haar, het masseren van de hoofdhuid en
 voor het verdelen van stylings- en verzorgings-
producten in het haar. De D6 borstels van 
Denman hebben drie functies; je kunt hem 
gebruiken voor het doorborstelen van nat haar 
waardoor je goed kunt ontwarren. 
Adviesverkoopprijs € 5,95 Bruistprijs* € 4,17 

D90 TANGLE TAMER 
ULTRA ZACHT – ZWART
De D90 serie borstels van Denman zijn krachtige 
borstels voor het pijnloos ontwarren van nat en 
droog haar. De borstels uit de D90 serie van 
Denman hebben zachte en fl exibele nylon 
borstelharen waardoor deze borstel soepel 
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten 
en zacht aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 19,35 
Bruistprijs* € 13,55 

HANDTASSTYLING-
BORSTEL 5 RIJEN
Door de wereldberoemde perfect gladde 
plastic borstelharen met afgeronde punt 
komt de borstel niet vast te zitten in het 
haar. Het verspringende borstelharen-
patroon zorgt voor maximale grip en 
controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 12,95 
Bruistprijs* € 9,07  

THERMO CERAMIC - 
D62 MEDIUM 33 MM 
De keramische D60 borstels van Denman zijn licht van 
gewicht en door het met zacht rubber beklede handvat ligt 
deze borstel comfortabel en stevig in de hand. Het handvat 
is uit één stuk gemaakt waardoor het erg robuust is en 
hygiënisch blijft.  
Adviesverkoopprijs € € 22,05 Bruistprijs* € 9,07  Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

Niet 
gebruiken 
met föhn

Scan de QR-code of ga naar Denman.nl 
en kijk voor alle borstels online!
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Geuren en crèmes met pure ingrediënten  |   www.janzen.com  |  klantenservice@janzen.com

Het perfecte kerstcadeau voor 
jouw lievelingsmensen

 Een lievelingsgeur in huis of onder de douche zorgt voor 

ontspanning. De producten van JANZEN zijn er in tien 

verschillende geuren. Weet je niet zo goed welke geur 

perfect is om cadeau te doen? Doe dan onze geurtest op 

www.janzen.com!  

Cadeautjes samenstellen
 Zoek jij een kleinigheidje, iets specifi eks of wil je zelf een 

cadeaubox samenstellen? Het kan allemaal! Extra fi jn: je 

geeft niet alleen een fi jn product met een heerlijke geur 

cadeau, maar ook meteen een accessoire. De producten 

van JANZEN zitten in een wit of een zwart jasje en stralen in 

iedere ruimte van het huis. Wie wil dat nou niet?! 

De mooiste kerstcadeaus
 Weet je niet zo goed wat je moet geven? Of wil jij een 

totaalpakket? Dan hebben wij het perfecte cadeau voor jou! 

Met de luxe giftsets van JANZEN kun jij thuiskomen tijdens 

de kerstdagen. Shop je cadeau uit de home- en 

bodycollectie van JANZEN makkelijk en snel online via de 

webshop. Of kom gezellig langs in een van onze verkoop-

punten. Tip: shop op tijd, dan ben jij de kerststress voor! 

 Shop JANZEN snel en gemakkelijk online via 
www.janzen.com 

Op zoek naar het perfecte kerstcadeau?
Ho ho ho… kerstcadeau-stress? De gezelligste en fi jnste tijd van het jaar staat weer voor de 

deur. De meest leuke dagen met de liefste familie en vrienden om je heen. Extra leuk om deze 
lievelingsmensen in het zonnetje te zetten, toch? Onze tip: met JANZEN zit je áltijd goed!

� Iedereen verdient een fijn, gezellig en warm thuis �

Op zoek naar het perfecte kerstcadeau?
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Een montuur op maat dat bij u past

De vooruitstrevendheid en perfecte 
productafwerking zorgen ervoor dat al deze 
merken niet alleen chique zijn, maar ook 
kwalitatief hoogstaand, want dat is waar wij 
voor staan.

Doordat de brillenmode ons blijft fascineren 
worden wij geïnspireerd om altijd op zoek 
te gaan naar nieuwe merken. Wij bezoeken 
zowel nationale als internationale beurzen, 
zodat wij altijd op de hoogte zijn van 
vernieuwing en verbetering. En we hopen 
zo nieuwe merken te vinden die een goede 
aanvulling kunnen zijn op ons assortiment. 

U bent van harte welkom in onze winkel voor 
een vrijblijvend advies onder een genot van 
een kopje koffi e of thee. Wenst u liever een 
afspraak na 18.00 uur, dan bestaat deze 
mogelijkheid ook. Hiervoor vragen wij u wel 
om telefonisch contact met ons op te nemen.                     

Een montuur dat speciaal voor u ‘op maat’ gemaakt wordt, is net als een 
maatpak. Een montuur of een zonnebril die perfect past, helemaal in de 
kleuren en materialen die u heeft uitgekozen. Er zijn maar liefst meer 
dan 85 verschillende kleuren waar u uit kunt kiezen. De materialen die 
wij hiervoor gebruiken zijn kunststof, buffelhoorn en een combinatie van 
buffelhoorn en schildpad. 

Een Arnold Booden Tailor made bril voelt 
beter aan en past beter dan elke andere 
bril ooit. Naast onze eigen collectie 
zijn wij ook offi cial dealer van diverse 
bekende merken zoals: Chanel, Cartier, 
Lunor, Gucci, Serengeti, Lotus, Saint 
Laurant, Thierry Lasry, Chloé, Anna 
Karin Karlsson, Pomellato, Boucheron, 
Lindberg en John Dalia.

van Baerlestraat 95, 1071 AT Amsterdam  |  020 662 8378  |  info@arnoldbooden.nl  |  www.arnoldbooden.nl

Een montuur op maat dat bij u past
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Kom jĳ  werken bĳ    
Pearle opticiens?

Al zestig jaar zĳ n wĳ  dé expert op het gebied van ogen. Veel mensen vertrouwen de zorg voor 
hun ogen al jarenlang aan ons toe. Vanaf hun allereerste hippe kinderbril tot innovatieve 

contactlenzen, van trendbrillen tot de nieuwste zonnebrillencollecties. 

Optiekspecialisten 
Als opticien en/of contactlensspecialist maak 
je er een sport van om het zicht van onze klanten te 
optimaliseren. Dit doe je door te meten, corrigeren 
en adviseren. Zo help je iedereen op weg naar 
de juiste keuze op het gebied van brilmonturen, 
brillenglazen, torische contactlenzen, vorm-
vaste (harde) contactlenzen en multifocale 
contactlenzen.

Verkoopadviseurs
Als verkoopmedewerker ontvang jĳ  iedere klant 
met een warme glimlach en deskundig advies. Je 
mag dan nog niet zo veel verkoopervaring hebben, 
het lĳ kt je leuk om samen met de klant op zoek te 
gaan naar die ene perfecte bril of zonnebril.

Scan 
de QR-codes 

voor meer info

Wel interesse, maar...
Niet de juiste papieren? Pearl biedt ook opleidingen en trainingen 
op vaktechnisch gebied, dus wees welkom!  Stuur je gegevens naar 
recruitment@grandvisionbenelux.com en laat ons weten in welke 
vacature je interesse hebt. Een van onze recruiters neemt dan zo snel 
mogelĳ k contact met je op om de mogelĳ kheden te bespreken. 

Kun jij van al het snoepgoed 
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?

Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en 
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is 

dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van 
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen 

thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met 
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken 

en van te genieten.  

Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook 
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd 
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje 

chocolademelk bij visite op tafel. 

Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten 
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen 

betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk 
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes, 

maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er 
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter. 

Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans 
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen 
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik 

de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.

De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter! 

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream



Een liposuctie kan hier een oplossing voor bieden

Wil je meer balans 
in je figuur?

De vakkundige en gepassioneerde plastisch 
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er 
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn 
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie, 
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in 
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen, 
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is 
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin, 
schouderbladen, bovenarmen en rug. 

Een liposuctie is een specialistische behandeling 
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt 
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een 
liposuctie is een oriënterend gesprek met een 
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde 
setting kun je al je vragen en verwachtingen 

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je 
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft 
heldere informatie over de behandeling, de nazorg, 
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal 
een maatwerkofferte door de consulente met jou 
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een 
weloverwogen beslissing nemen. 

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de 
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact 
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend 
consult met  één van onze plastisch chirurgen aan.

Klantervaring
“Ik raad deze kliniek zeker bij anderen aan. 
Van begin tot eind heb ik een topervaring 
gehad met deze kliniek. Het resultaat is 
precies naar mijn verwachtingen.”  Sadaf voor na

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael  |  Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is 
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip 
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie. 
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal. 
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de 
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch 
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
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OBJECTEN
VERRASSENDE VERHALEN UIT DE GESCHIEDENIS

DOUBLE DATE, LOVE AND EXTACY
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig van 
de vorige eeuw was er in Amsterdam een 
internationaal beroemde house-scene. Clubs 
als de RoXY en de iT stonden bekend om hun 
spectaculaire feesten, waarbij veel drugs 
werden gebruikt. In het werk van computer/
videokunstenaar Micha Klein staat ‘Pillman’ 
symbool voor het uitgaansleven: vrolijk, 
hallucinerend en net niet echt. 

VOETBAL VAN JOHAN CRUIJFF UIT ZIJN JEUGD, MET ZIJN 
EIGEN HANDTEKENING  Johan Cruijff (1947-2016) groeide 
op in de Akkerstraat in Betondorp, vlak bij het oude Ajax-
stadion. Hij leerde voetballen op straat, samen met zijn 
broer Henny. Deze bal was in die tijd het kostbaarste bezit 
van Johan en Henny Cruijff en zal intensief gebruikt zijn. De 
handtekeningen van beide broers staan op de bal, hoewel 
vooral die van Henny nog maar slecht leesbaar is.

MAQUETTE VAN AMSTERDAM MET 
ALGEMEEN UITBREIDINGSPLAN
In 1934 begon de stad met een 
ambitieus project: het Algemeen 
Uitbreidingsplan (AUP). Een 
grootse serie stadsuitbreidingen 
moest Amsterdam klaar maken 
voor het jaar 2000. De zwarte 
delen op de kaart bestonden al in 
1934, de rode delen moesten nog 
worden gebouwd. Stadsplanologie 
op deze schaal was nog een 
uitzonderlijk fenomeen. Het AUP 
is grotendeels na de Tweede 
Wereldoorlog uitgevoerd.

VERMEEND PORTRET VAN EGBERT GERBRANTSZ EN ZIJN VROUW
Deze koopman en zijn vrouw waarschuwen ons voor de gevaren van 
de rijkdom. Allerlei voorwerpen op tafel verwijzen naar het beroep 
en de materiële welstand van de man. De waarschuwende tekst 
links relativeert de verworven status: CEDIT MORS NEMINI (de dood 
wijkt voor niemand). Deze moralistische boodschap wordt versterkt 
door de zandloper, de schedel in het venster en de doorkijk naar de 
Gekruisigde, symbolen voor de vergankelijkheid van het aardse leven. 
De teksten op de achterwand onderstrepen de plicht tot vroomheid 
en liefdadige werken. Vroeger werd aangenomen dat dit echtpaar 
de Amsterdamse burgemeester Egbert Gerbrantsz en diens vrouw 
voorstelde. Dit is allerminst zeker. Op één van de brieven rechts staat 
‘Mr. Jan Egberts’ geschreven, mogelijk de naam van de voorgestelde 
man. De toeschrijving van het dubbelportret aan Dirck Jacobsz, zoon 
van de schilder Jacob Cornelisz, wordt betwijfeld.

KINDERJASJE  In de jaren zeventig van de vorige eeuw stichtten de ouders van Anouk Damoiseaux samen met andere 
ouders de ‘Anti-Autoritaire Kresj’ voor de opvang van hun kinderen, zodat ze een anti-autoritaire opvoeding zouden krijgen. 
Bij toerbeurt pasten de ouders op. De kinderen konden zo zelf hun grenzen verkennen, zodat ze in hun latere leven dwang 
zouden herkennen en ertegen in verzet zouden komen. Het uiteindelijke doel was een utopische samenleving.

BEKER MET DEKSEL, ZGN. 
ARTISBOKAAL  Op 1 mei 1838 
vond de oprichting plaats van 
het genootschap Natura Artis 
Magistra. Bij het 25-jarig 
bestaan schonken de leden 
van Artis deze zilveren bokaal 
aan oprichter-directeur G.F. 
Westerman. Het cadeau was 
geleverd door Fa. Bonebakker 
& Zn. Het dierenrijk komt in 
al zijn veelvormigheid in de 
decoraties voor.

1655, INWIJDING VAN HET NIEUWE STADHUIS  Herdenkingspenning 
geslagen ter nagedachtenis van het nieuwe stadhuis van Amsterdam 
(Nu Paleis op de Dam). Op de voorzijde het nieuwe stadhuis en de Nieuwe 
Kerk. Op de achterzijde het stadswapen en de stadszegel van Amsterdam 
en zicht over het IJ.
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OBJECTEN
VERRASSENDE VERHALEN UIT DE GESCHIEDENIS

HUWELIJKSBEKER Gerrit Valck was specialist 
in gegoten en gedreven dobbel-, huwelijks- 
en molenbekers. Deze huwelijksbeker is een 
van de vier tot nu toe bekende Nederlandse 
zilveren bekers van dit type, waarvan er drie 
aan Valck zijn toegeschreven. De kleding 
van de vrouw - met wijde rok, strak keurslijf 
en uitstaande kraag - is afgeleid van de 
laat zestiende-eeuwse Venetiaanse mode 
en direct geïnspireerd op een prent van de 
Neurenbergse graveur en zilversmid Paulus 
Flindt (1567-1631?). De huwelijksbeker 
was in de zeventiende eeuw een geliefd 
drinkspel. Bij het bruiloftsmaal werden 
de kelk en het kommetje gevuld met wijn, 
die gelijktijdig door bruidegom en bruid 
leeggedronken moesten worden zonder te 
morsen.

DAMSKO STRIJDER! (PANEEL)  Straatkunst-
collectief Kamp Seedorf verbeeldde 
burgemeester Eberhard van der Laan in 
2017 als AJAX-supporter.

MODEL VAN EEN SCHEEPSKAMEEL MET 
EEN AMSTERDAMSE OOSTINDIËVAARDER  
Scheepskamelen werden vanaf omstreeks 
1690 gebruikt om diepliggende schepen 
de Amsterdamse haven binnen te kunnen 
slepen. Zandbanken in de Zuiderzee en de 
ondiepte Pampus in de monding van het IJ 
waren anders onoverkomelijke hindernissen 
voor de grotere schepen. Een scheepskameel 
bestond uit twee lange caissons die de romp 
van het schip omsloten. Door de caissons  
te vullen met water zakten dezen en konden 
ze onder het schip worden bevestigd.  
Werd het scheepskameel vervolgens 
leeggepompt, dan werd het schip opgetild. 
Kleine schepen trokken het geheel door het IJ 
en de Zuiderzee. Door het verzanden van het 
IJ werd het steeds lastiger om grote schepen 
naar Amsterdam te laten varen. In 1824 
werd het Noord-Hollands Kanaal gegraven, 
waardoor de scheepskamelen niet langer 
nodig waren.

OUDEKERKSPLEIN  Sinds het einde van de 
negentiende eeuw gold er een prostitutie-
verbod in Amsterdam, later uitgebreid naar 
een landelijk verbod. Artikel 250bis verbood het 
gelegenheid geven tot prostitutie. Maar toch 
werd het oogluikend toegestaan als prostituees 
zich niet te uitdagend kleedden en niet op het 
raam tikten of op een andere manier klanten 
lokten. In de naoorlogse jaren woonden veel 
prostituees nog in het Wallengebied. Soms 
deelden ze een werkruimte zoals de vrouwen op 
dit schilderij van Hans van Norden. De schilder 
had zijn atelier vlak bij het Oudekerksplein. 
Na decennia van discussies kwam op 1 
oktober 2000 een einde aan het bordeelverbod. 
Sinds enkele jaren probeert de gemeente 
Amsterdam het Wallengebied vrij te krijgen 
van criminaliteit en vrouwenhandel door het 
opkopen van bordelen.

WITKAR  In 1968 introduceerde Luud Schimmelpennink de eerste elektrische auto in Amsterdam: de Witkar. Ook toen 
ging het al om het bestrijden van de luchtvervuiling. De Witkar was een klein, hoog wagentje dat eruit zag als een 
soort kruising tussen een fietstaxi en de Pausmobiel. Hij had drie wielen, twee zitplaatsen en een 24 volt elektromotor. 
Maximum snelheid: dertig kilometer per uur. In het Amsterdam Museum staat een origineel exemplaar. Je kon de 
witte autootjes niet kopen, alleen delen. Ook daarin was Schimmelpennink – een van de oprichters van Provo – heel 
modern. In 1974 opende het eerste Witkar-station op het Amstelveld. In de jaren daarna volgden er nog vier (aan de 
Elandsgracht, Nieuwmarkt, Oude Brugsteeg en het Spui). De Witkar had eigenlijk maar één bezwaar: je kon er niet langer 
dan een half uur mee rijden. Na een half uur was de accu leeg en moest je hem opnieuw opladen. Misschien is dat de 
reden dat het nooit een succes is geworden. De hoop was dat er 1200 elektrische deelautootjes door de stad zouden 
rijden, maar het werden er slechts 35. In 1988 verdwenen de laatste Witkarren uit het straatbeeld.

Al de getoonde objecten zijn afkomstig uit 
Het Amsterdam Museum. Het Amsterdam 
Museum vertelt het verhaal van de stad: 
over toen, nu en straks. Het Amsterdam 
Museum brengt inzicht, verwondering 
en verbinding tot stand bij bezoekers en 
bewoners. 
KALVERSTRAAT 92, AMSTERDAM
Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur

WWW.AMSTERDAMMUSEUM.NL
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Het interieur van je dromen?
met Luxury  Design Interiors wordt het waarheid!

Nieuwsgierig geworden? 
Maak een afspraak via 
+31 (0)6 21 81 60 45

BRUISENDE/ZAKEN

Makkumplein 4,Tilburg
 +31 (0)6 21 81 60 45

info@ldibv.nl  |  www.ldiinterieurbouw.nl

Luxury Design Interiors (LDI) 
uit Tilburg realiseert interieurs 
en meubelen van hoogwaardige 

kwaliteit. Altijd op maat, in iedere 
situatie anders, volgens uw eigen 

eisenpakket. Koen Donders

‘JE BENT ZO 
GOED ALS 
JE LAATSTE 
PROJECT’

Het interieur van je dromen?
met Luxury  Design Interiors wordt het waarheid!
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Rust uit!
Een dagje op en neer naar Amsterdam kan natuurlijk altijd.  
Maar is het niet veel leuker om daar dan ook meteen een 

nachtje (of meerdere nachtjes) aan vast te knopen? De stad 
heeft immers zo veel te bieden dat je dit nooit allemaal in 
één dag kunt zien en doen. Daarnaast is ook het bruisende 
nachtleven (normaal gesproken) een van de vele pluspunten  
van de stad. En daarna heb je echt geen zin meer om nog 

helemaal terug naar huis te moeten…

ok op het gebied van overnachten 
kun je het in Amsterdam zo gek maken 
als je zelf maar wilt. Je vindt hier immers 
een aantal van de chicste hotels van 
het land met kamers en suites die al 
je verwachtingen zullen overtreffen. 
Helaas is deze luxe niet voor iedereen 
weggelegd, maar dat betekent niet dat 
je een overnachting in de hoofdstad 
dan maar moet skippen. Integendeel. 
Van over de top luxe tot low budget, 
Amsterdam heeft het allemaal. Van 
campings en hostels tot vijfsterrenhotels 
en alles daartussenin.

Ben je op zoek naar een unieke 
locatie om te overnachten? Wat dacht 
je bijvoorbeeld van slapen op een 
woonboot? De bewoners van de stad 
mogen een beperkt aantal dagen per jaar 
(aan maximaal vier gasten tegelijkertijd) 
hun woning en dus ook hun woonboot 
verhuren. De perfecte manier om je voor 
heel even zelf een echte Amsterdammer 
te wanen. Overnacht jij liever niet in 
andermans thuis? Geen probleem. 
Tussen de meer dan 41.000 (hotel)
bedden zit vast wel een bed dat aan al 
jouw wensen voldoet!

O

STOP
EN KOM TOT RUST!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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STOP
EN KOM TOT RUST!

CHALET BAARLE-NASSAU  Luxe en riant chalet te koop. Een 
zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning op Parc de 
Kievit te Baarle Nassau NL. Het is een riant chalet van 72 m2 
met een grote woonkamer, luxe open keuken, luxe badkamer 
met stoomdouche, ligbad en toilet. Het chalet heeft 2 grote 
slaapkamers en de mogelijkheid om een 3e kamer te realiseren. 
Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, een 
speeltuin, een tennisbaan en een zwembad. Meer info?: 0634590974.  
Of stuur een whats app met melding: interesse Chalet 481

HOTEL LEIJHOF
Of even er helemaal op uit naar de natuulijke 
en bosrijke omgeving van Oisterwijk in 
Noord-Brabant. Hotel de Leijhof Oisterwijk 
is een charmant boutique hotel gevestigd 
in een historisch herenhuis gebouwd in 
1874. Met een eigentijds design, elegante 
sfeer en rustige tuin gelegen in het hart van 
Oisterwijk, biedt dit pand 65 comfortabele 
hotelkamers, negen vergaderzalen, een 
uitstekend restaurant, bar en terras. 
www.leijhof.nl

AMSTERDAM TRAM CART Wist je dat onze hoofdstad 
ooit Amstertram heette? Oké, daar zijn we ook niet 
helemaal zeker van, maar feit blijft dat de stad bekend 
staat om zijn ingewikkelde tramsysteem sinds het in 1875 
werd geïmplementeerd. Eerst op echte paardenkracht, 
maar in 1900 werden de karren aangesloten op een 
elektriciteitsnet. Tegenwoordig zijn de karren geëvolueerd 
tot een steriele blauw-witte robot, maar in Hotel Not Hotel 
herleef je die gouden tijden in Cart 965. Gerestaureerd, 
getransformeerd en mooier dan ooit. Het kingsize bed, 
de houten vloer en de ouderwetse gloeilampen zorgen 
voor een unieke sfeer. Er is een kleine zithoek binnen 
en aan de voorkant om te ontspannen en het landschap 
te bekijken. Tram 965 stopt rond ontbijttijd bij Bar 
Kevin Bacon en de hele dag bij de gemeenschappelijke 
badkamer. www.hotelnothotelamsterdam.com

HOTEL THE NOBLEMEN   
De geschiedenis van Leidsegracht 
14 gaat terug tot 1663, het 
hoogtepunt van de Nederlandse 
Gouden Eeuw. De eerste eigenaar 
was een Franse marmerhandelaar 
wiens marmer nog steeds in 
het gebouw te vinden is. In de 
loop der jaren was het gebouw 
eigendom van en bewoond door 
een reeks opmerkelijke mensen. 
Velen van hen waren op zichzelf 
staande edellieden. De opening 
van Hotel The Noblemen markeert 
het begin van een nieuw tijdperk, 
met de oprichting van een luxe 
boetiekhotel dat een eerbetoon 
is aan belangrijke figuren uit ons 
verleden. www.hotelthenoblemen.com

Even weg 
 uit het 

Amsterdam?
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In maart 2006 kwam voor de eerste keer het magazine 
Breda Bruist uit. Het was meteen de start van uitgeverij 
Nederland Bruist. Ondernemers echtpaar Marcel en Lea 
Bossers staat aan het roer van Bruist dat tegenwoordig in 
Oosterhout is gevestigd. Dit jaar bestaat Bruist vijftien jaar.

Je herkent de glossy Bruist aan het unieke vierkante formaat, de kleurrijke 
covers en sfeervolle uitstraling. De gratis uitgaven liggen doorgaans in diverse 
winkels, wachtruimtes en andere locaties waar veel mensen komen. De 
magazines zijn stad/regio gebonden. Voor een bepaalde stad worden allerlei 
wetenswaardigheden over uitgaan, winkelen en recreëren, gecombineerd  
met de verhalen van adverteerders samengebracht in een magazine.. 

Inmiddels is Bruist een multimediaal platform, maar de nadruk ligt nog steeds  
op print. De afgelopen vijftien jaar zijn de edities van Bruist enorm gegroeid naar 
maandelijks 37 regio’s, in Nederland, België, de Costa del Sol en Ibiza. In de 
glossy van jouw regio worden ondernemers op een unieke manier met hun 
product of dienst gepresenteerd.

Bruist heeft de ambitie om door te groeien naar vijftig maandelijkse edities.  
We ontzorgen onze klanten door het te bedenken van kant-en-klare campagnes. 
Dit wordt zeer positief ontvangen. Ondernemers, vooral uit het mkb, kunnen  
zo op de juiste manier adverteren waardoor hun naamsbekendheid groeit.

Bruist is ook op zoek naar franchisenemers die een magazine willen opstarten in 
hun eigen regio. Heb je interesse? Ga naar onze website of stuur een mail naar  
nl@nederlandbruist.nl.

BRUIST  
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Amsterdam
Van Baerlestraat 126,
1071 BD Amsterdam

+31 6 49 56 99 99

Utrecht
Nachtegaalstraat 74,

3581 AM Utrecht
+31 6 42 12 35 71

Our locations
Treat yourself today with 
a relaxing Asian massage 

therapy at one of our 
locations. Our massage 

therapists help you to relax.

The place to relax 
and recharge your body

THE BEST PLACE FOR MASSAGES, BODY 
SCRUBS, SPA AND FACIAL TREATMENTS!

We are happy to be of service to you in our spa. We can give you a 
wonderful aroma massage, provide a scrub massage or a foot massage 

and many more various massages. Do you want to be pampered or are you 
dealing with certain aches and pains that you fi nally want to get rid of?

Start feeling 
better today!

Thai massage is very different from 
most massages we know. The 

massage is dynamic and varied. In 
Thailand, this massage is to keep 

you physically and mentally young 
and vital. Originally the massage had 

a sacred status and was given by 
Buddhist monks in temples.

CHIANG MAI SPA
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in 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!
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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

Graag de gooiende meneer met bal vervangen en touwtrekken 
vervangen met deze foto's:

Foto's staan klaar.
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Aanschouw!
Aan kunst en cultuur allesbehalve gebrek in Amsterdam. Kunst- 

en cultuurliefhebbers kunnen hier dan ook hun hart ophalen. 
Niet alleen in een van de vele musea en theaters die de stad 

rijk is, maar ook gewoon op straat. Kunst en cultuur liggen hier 
namelijk vrijwel letterlijk voor het oprapen.

ie een dagje rondstruint door de 
stad zal onderweg tal van kunstwerken 
tegenkomen. Beeldhouwwerken, 
rijkelijk versierde gevels en ook veel 
panden zijn ware kunstwerken op 
zich. Wist je trouwens dat je in feite 
ook de Amsterdamse grachtengordel 
als een groot kunstwerk zou kunnen 
beschouwen, of op zijn minst als 
onderdeel van de cultuur van de stad? 
De grachten die een zeer belangrijke 
stempel drukken op het Amsterdamse 
stadsbeeld staan namelijk op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. En niet alleen dat, 
ze vormen ook nog eens een ware 
inspiratiebron voor heel wat kunstenaars 
(en natuurlijk voor de vele fotograferende 
toeristen).

Ben je toch meer op zoek naar ‘kunst 
aan de muur’? Ook dan heb je geluk 
in Amsterdam aangezien de stad de 
hoogste dichtheid aan musea ter wereld 
schijnt te hebben. En dat geloven wij 
maar al te graag als je de enorme lijst 
aan musea in de stad bekijkt. Van de 
wereldberoemde klassiekers tot moderne 
(foto)kunst, waar je ook van houdt, 
er is ongetwijfeld een museum aan 
gewijd. Bovendien staat het culturele 
en artistieke leven in de stad absoluut 
niet stil. Dag in, dag uit ontstaan er weer 
nieuwe kunstwerken, voorstellingen en 
andere creatieve uitingen in de talloze 
culturele en creatieve broedplaatsen die 
de stad rijk is. Dit zorgt ervoor dat kunst- 
en cultuurstad Amsterdam telkens weer 
blijft verrassen en inspireren.

W

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

RIJKSMUSEUM
Denk je aan het 
Rijksmuseum, dan denk je 
aan de Nachtwacht. Maar 
in het grootste museum van 
Nederland vind je naast de 
meesterwerken natuurlijk 
nog veel meer: doorloop de 
Nederlandse geschiedenis in 
het cultuurhistorisch panorama, 
vergaap je aan kunstschatten 
uit de oudheid, replica’s van 
VOC-schepen en nog zóveel 
meer. Met audiotours, gidsen 
en educatieve activiteiten is het 
Rijksmuseum de ideale uitstap 
voor kinderen en volwassenen.
www.rijksmuseum.nl

61
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AMSTERDAM MUSEUM  Amsterdam, een 
wereldstad? Ja, en ook: klein, gezellig en eigenwijs. In 
het monumentale pand van het Amsterdam Museum 
ontdek je het bijzondere verhaal over de geschiedenis, 
het heden en de toekomst. De stad van Johan Cruijff, 
Rembrandt, Ajax, de Wallen, de Verenigde Oost-
Indische Compagnie en wiet. www.amsterdammuseum.nl

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

HET MOCO MUSEUM is een  
boutique museum in Amsterdam  
en heeft een breed scala aan 
moderne en hedendaagse kunst. 
De kunstenaars blinken vooral uit 
in de ironie die zij hanteren op de 
hedendaagse maatschappij. Denk 
hierbij aan de kunstenaars Banksy 
en Warhol. Moco biedt inspiratie en 
eyeopeners. Bezoekers die naar het 
Moco museum komen zullen kunst 
ervaren die nergens anders te zien is.  
www.mocomuseum.nl

HET STEDELIJK MUSEUM
Het indrukwekkende Stedelijk 
Museum is het grootste museum 
in Nederland voor moderne en 
hedendaagse kunst en design. 
Het museum heeft bijna 90.000 
objecten in zijn bezit, waaronder 
schilderijen, tekeningen, meubels, 
sculpturen en foto’s. 

De beroemde artiesten wiens 
werk in het Stedelijk Museum zijn 
opgenomen, zijn onder andere Karel 
Appel, Wassily Kandinsky, Kazimir 
Malevich, Paul Cézanne en Vincent 
van Gogh. Ontdek meer dan honderd 
jaar moderne kunstgeschiedenis 
en belangrijke kunstbewegingen, 
waaronder De Stijl, Bauhaus, Pop, 
Cobra en Abstract Expressionisme. 
www.stedelijk.nl

VAN GOGHMUSEUM Nergens ter wereld vind je zoveel 
schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh bij elkaar 
als in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Bekijk de 
Aardappeleters en de Zonnebloemen in het echt.
In het Van Gogh Museum ontdek je niet alleen de 
werken van de beroemde meester, maar ook zijn DNA, 
gedachten en zijn kijk op de wereld. Een bijzondere 
collectie aan herinneringen, schilderijen, schetsen en 
achtergrondverhalen maakt dit museum uniek in de wereld.
www.vangoghmuseum.nl

MUSEUM ONS’ LIEVE HEER 
OP SOLDER  Verscholen in 
het hart van de Amsterdamse 
binnenstad bevindt zich 
een klein wonder: Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder. 
Bezoekers gaan er op 
ontdekking in een zeldzaam 
goed bewaard grachtenhuis  
uit de zeventiende eeuw. 
Smalle gangen en trappen 
leiden naar historisch ingerichte 
woonvertrekken, keukens en 
bedstedes, om te eindigen in 
wat letterlijk het hoogtepunt is 
van het museum: een complete 
kerk op zolder. www.opsolder.nl

HET SEXMUSEUM is gevestigd in 
een zeventiende-eeuws pand. Het is 
het eerste en oudste sexmuseum ter 
wereld. In het museum is een labyrint 
van gangen en kamers en verschillende 
inkijkjes. Het museum behandelt alles 

op het gebied van zinnelijke liefde. De collectie bestaat onder 
meer uit erotische objecten, foto’s, schilderijen, opnames, 
beelden en erotische attracties. www.sexmuseumamsterdam.nl

FOAM is een trefpunt 
voor fotoliefhebbers van 
over de hele wereld. Zeer 
populair onder fotografen en 
liefhebbers. www.foam.org

De wereld in  
een notendop!
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ANNE FRANK HUIS Het pand op de 
Prinsengracht, waar Anne Frank in de 
Tweede Wereldoorlog haar dagboek 
schreef, huisvest sinds jaar en dag het 
Anne Frank Huis. Bekijk met eigen  
ogen het Achterhuis waar de familie 
Frank ondergedoken zat en leer meer 
over de familie Frank aan de hand 
van een rijke collectie documenten en 
foto’s. Het Anne Frank Huis organiseert 
regelmatig activiteiten en exposities ter 
bevordering van de verdraagzaamheid  
in de samenleving. www.annefrank.org

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

NEMO Aan de oever van het IJ ligt 
het futuristische NEMO: het walhalla 
voor iedere nieuwsgierige ziel die van 
experimenteren houdt. Het gebouw  
kun je niet missen; het heeft de vorm 
van een gigantisch groen schip en is 
al vanuit de verte duidelijk herkenbaar. 
Het museum noemt zich een science 
center, maar dat betekent niet dat leken 
er niets te zoeken hebben, integendeel! 
NEMO maakt wetenschap en techniek 
leuk, spannend en toegankelijk. Eén 
bezoekje aan dit centrum en natuur-
kunde lijkt opeens lang niet meer zo 
ingewikkeld. www.nemosciencemuseum.nl

SCHEEPVAARTMUSEUM Het statige voormalige zee-
magazijn van de Admiraliteit aan de oever van het IJ 
herbergt ’s werelds grootste verzameling maritieme 
voorwerpen. Van replica’s van historische VOC-schepen 
en vernuftige zeevaartinstrumenten tot historische zee- 
en landkaarten. Op het IJ kun je de ‘Amsterdam’, een 
levensgroot VOC-schip bewonderen. Een must voor jong 
en oud. www.hetscheepvaartmuseum.nl

Hoe een dagboek 
inzicht biedt!

HET TROPENMUSEUM is een museum over wereldculturen, 
gevestigd in een van de mooiste museumgebouwen van 
Nederland. Het indrukwekkende rijksmonument, gelegen aan 
het Oosterpark in het hart van Amsterdam Oost, dateert uit 
1926. De imposante centrale Lichthal biedt een weids uitzicht 
op wat het museum te bieden heeft: een omvangrijke vaste 
tentoonstelling en regelmatig wisselende exposities waarbij 
de objecten stuk voor stuk een menselijk verhaal vertellen. 
Verhalen over universele menselijke thema’s zoals rouwen, 
vieren, versieren, bidden of vechten. Ze maken nieuwsgierig 
naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. In 
het Tropenmuseum ontdek je dat we, op de verschillen na, 
allemaal hetzelfde zijn: mens. www.tropenmuseum.nl

REMBRANDTHUIS In dit deftige woonhuis bracht Rembrandt van Rijn bijna twintig 
jaar van zijn leven door, totdat hij het wegens geldgebrek moest verkopen. Eind vorige 
eeuw is het interieur van Rembrandts woon- en werkkamer gereconstrueerd, zodat  
we nu een kijkje kunnen nemen in het dagelijks leven van deze wereldberoemde 
schilder. Ook kun je er een grote verzameling tekeningen en etsen bezichtigen. 
www.rembrandthuis.nl

EYE INSTITUTE - FILM MUSEUM
Het museum bezit een grote collectie 
filmarchieven; van stille films tot de 
nieuwste digitale producties, affiches, 
scenario’s - alles wat met maar met 
cinematografie te maken heeft. Naast 
de tijdelijke tentoonstellingen kan 
het publiek dankzij het gevarieerde 
programma in de filmzaal van 
het museum dagelijks genieten 
van klassiekers en lang vergeten 
producties. www.eyefilm.nl
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‘Die extra rimpel en dat extra vlekje zijn
    onderdeel van jou. En jij bent mooi!’

Langestraat 47A, Amsterdam  |  +31(0)20 354 7225  |  info@sjoerdvis.com  |  www.sjoerdvis.com

MISSIE
De cliënt een behandeling laten ervaren waarbij 
vakkennis en beleving met perfecte service en 
persoonlijke aandacht centraal staan. In een hippe 
en trendy salon, hartje Jordaan in Amsterdam.  
Een salon waar met licht, akoestiek en een perfecte 
afwerking een luxe ervaring ontstaat met een gevoel 
van oneindigheid. 

Waar nagels, haren en beauty behandelingen 
tegelijk kunnen worden ervaren. Waar een bezoek 
aan de salon vooral leuk is. Waar je graag je vrije 
tijd doorbrengt en waar mooie belevingen worden 
gecreëerd. Waar je aandacht voor jezelf hebt en 
voor anderen. Leuke gesprekken, ontspannen en 
mooier worden, alles tegelijk.

Wij geloven dat iedereen mooi is. Dat iedereen de de potentie bezit om knap te zijn 
en dat wij daaraan kunnen bijdragen. Dat een bezoek aan onze salon brengen je 

inspireert en een fi jn gevoel geeft van liefde, passie en gezelligheid.

GESPECIALISEERD IN
• BROWS
• (SEMI)PERMANENTE MAKE-UP 
• FACIALS en BINDWEEFSELMASSAGE
• NAILS by FRANKK 
• HAIR by ALIJDAHAIRHOUSE.NL

Voor exclusieve luxury 
& beauty treatments

SCAN NU DE 
QR-CODE EN 

MAAK EEN 
AFSPRAAK!
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feestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

JOUW 
DRUKWERK
SNEL EN 
PERSOONLIJK 
GELEVERD!

WE ZĲN LIVE! MET NOG VEEL MEER PRODUCTEN, TIPS & TRICKS EN ALLES WAT JE OVER ONS MOET WETEN.
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BRUIST/RECEPTBRUIST/RECEPT

Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: 
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. 

Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.

INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen

2 el olijfolie 
2 takjes tijm

peper en zout 
10 g salie

300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje

2 el boter 
1 el mosterd

1 el bloem

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een 
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel 
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en 
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter 
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de 
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet 
opnieuw 10 minuten in de oven.

Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op 
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter 
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid 
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat 
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.

Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in 
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes 
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

2 PERSONEN - 25 MIN.

Varkenshaas met 
aardappelen uit de oven

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-8-8.

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

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

  

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op een

prik 
bubbels 
water 
apparaat 

drinken 
smaakje 
kerst
soda

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

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met onder andere 
muskmoleculen, bergamot, 
vanille, rozen en civet. Voor 
dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

PUZZELPAGINA

100 ml
t.w.v.

€145,-

shampoo
conditioner
haarborstel
haarnetje

trimmer
schaar
tondeuse
opzetkam 

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

Maak kans op een: 
Persoonlijk haaradvies met 
bijbehorende verzorgings- 
stylingsproducten
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www.superstoreforhair.nl

t.w.v.

€ 55,-

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



www.damendrukkers.nl


