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Wat is Amsterdam toch een mooie stad… helemaal in 
het voorjaar. De zon schijnt, iedereen is vrolijk en het 
dagelijks leven speelt zich meer en meer buiten af. De 
grachten vullen zich met bootjes en de terrassen zitten 
vol met blije mensen. Amsterdam op zijn best!

Maar Amsterdam zou Amsterdam niet zijn zonder alle 
bruisende ondernemers die de stad elke dag weer net 
dat beetje extra geven. Extra uitstraling, extra leven en 
zeker ook een extra reden voor toeristen uit binnen- 
en buitenland om onze hoofdstad te bezoeken. Het 

zal je dan ook niet verbazen dat deze ondernemers 
overlopen van de positieve verhalen die ze maar al te 
graag met je delen. Blader vooral snel verder als je 
benieuwd bent naar deze verhalen.

Ook als je op zoek bent naar wat leuke en goede tips 
voor je bezoekje aan Amsterdam, is deze nieuwste 
editie van Amsterdam Bruist een echte must-have! 
Tussen de vele restaurants, barretjes, hotels en ‘things 
to do’ die we beschrijven, vind je ongetwijfeld iets wat 
bij jou in de smaak valt. Geniet van het voorjaar!

Met bruisende groet,
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist

Bruisende lezer,

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

Om daadwerkelijk te kunnen bevatten hoe groot Amsterdam echt 
is, zou je er eigenlijk eens een tijdje in een vliegtuig of luchtballon 

boven moeten zweven. Vrijwel iedereen ‘kent’ Amsterdam wel, 
maar die kennis beperkt zich in veel gevallen alleen tot het 

centrum. En hoewel het centrumgebied op zichzelf al vrij groot is, 
heeft de stad daarnaast nog ontzettend veel meer leuke wijken.

ie voor de eerste keer naar 
Amsterdam gaat, zal oren en 

ogen tekort komen in het centrum 
en waarschijnlijk helemaal geen tijd 
hebben om ook de rest van de stad 
te verkennen. Maar ben je er vaker 
geweest, en wil je weleens wat anders 
zien dan je altijd in Amsterdam ziet, 
dan kunnen we je een ding van harte 
aanraden: huur een fiets en verken op 
dit oer-Hollandse vervoersmiddel eens 
de rest van de stad. Het zal je nog 
verbazen wat er allemaal buiten het 
centrum te vinden is.

Geen zin om te fietsen, of vind jij het 
centrum wel weer genoeg Amsterdam, 

een rondvaart door de grachten is ook 
een erg leuk alternatief voor alleen 
maar wat rondslenteren. Kies je voor 
een rondvaart met gids, dan krijg je 
onderweg ook nog eens heel wat leuke 
verhalen en weetjes over de stad te 
horen. Zo krijgt een leuk uitje toch nog 
een educatief randje. Als je dat wilt 
natuurlijk… Zo niet, kies dan lekker 
voor een rondvaart zonder gids of huur 
zelf een bootje om door de grachten 
rond te varen. Dit is daarvoor de 
perfecte tijd van het jaar, omdat het 
er nu nog net iets minder druk is dan 
in de zomermaanden waarin je zelfs 
op de grachten in een soort file kunt 
belanden.

W

IMPRESSIE
DE STAD IN VOGELVLUCHT
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STREET ART SPOTTEN Street art mag je inmiddels 
tot de bekendste bezienswaardigheden in Amsterdam 
Noord rekenen. Met name rondom de NDSM-werf stikt 
het van de bijzondere murals en kunstwerken. Een van 
de bekendste werken is het reusachtige kunstwerk van 
Anne Frank, maar als je een rondje loopt, zul je nog 
veel meer pareltjes tegenkomen. Als het goed is opent 
hier binnenkort ook het grootste street art museum 
ter wereld, dus dan heb je nóg een reden om een 
weekendje Amsterdam Noord te plannen. 

IMPRESSIE
NOORD-HOLLAND IN VOGELVLUCHT

BOEDDHISTISCHE TEMPEL FO 
GUANG SHAN In hartje Amsterdam 
staat op de Zeedijk een echte 
boeddhistische tempel. De tempel 
maakt deel uit van het Amsterdamse 
Chinatown. De beroemde wijk staat 
bekend om het Nieuwmarktplein, de 
Waag en de vele Chinese eethuisjes 
en aparte winkels.

WINKELEN BIJ DE 
IJHALLEN Om de twee 
weken is de NDSM-werf 
het toneel van de grootste 
vlooienmarkt van heel 
Europa. 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, tegen 
zeer lage prijzen, unieke 
producten op het gebied van 
woninginrichting en kleding 
aangeboden. Kortom, een 
aanrader voor iedereen die 
van vlooienmarkten en/of 
goedkoop inkopen houdt.
www.ijhallen.nl

Verrassend!

HORTUS BOTANICUS AMSTERDAM, 
De botanische tuinen die dateren uit 1638 zijn een 
verzamelplaats voor zeldzame en exotische planten, 
waarvan er veel van Nederlandse reizen naar verre oorden 
werden meegenomen. Bezoekers kunnen door de tuin 
wandelen en de kassen vol palmbomen en vlinders 
bekijken, evenals de tuin met geneeskrachtige kruiden.
www.dehortus.nl

DE FRUITTUIN VAN WEST 
Dit is een enorm grote 
fruittuin, vol met fruitbomen 
en struiken waar je zelf 
je fruit kunt plukken. Er 
staan talloze frambozen- en 
bramenstruiken, appel-
bomen, kersenbomen en 
perenbomen. Bij aankomst 
pak je een pluktas waarin je 
het fruit dat je gaat plukken 

kunt verzamelen. Het fruit wordt achteraf per kilo afgerekend. 
Daarnaast kun je bij het leuke Tuin Café terecht voor een 
drankje en hapje. Hoe leuk? De Fruittuin van West ligt vlakbij 
Halfweg. www.fruittuinvanwest.nl

KEITH HARING IN HET WILD Vanaf de Willem de 
Zwijgerlaan vang je het best een goede glimp op van dit 
unieke kunstwerk. De muurschildering van een fantasie-
beest uit het water van Keith Haring dateert uit 1986.
Het is een van de grootste werken buiten in Europa.
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Lekker eten!
Wat kan het toch heerlijk zijn om jezelf (of iemand anders) eens 
te trakteren op een heerlijke maaltijd. Ontbijt, lunch, diner of 

gewoon iets lekkers tussendoor, het maakt niet uit. Buitenshuis 
eten betekent een genietmomentje, maak daar dan ook gebruik 

van. Kies iets wat je echt lekker vindt en geniet!

ie ook zin heeft in zo’n geniet-
momentje, heeft geluk in 

Amsterdam. Een goed restaurant 
of lekker eettentje is nooit ver weg. 
Integendeel zelfs, de keuze is zo 
groot dat er eerder sprake is van te 
veel keuze dan te weinig. Want ga je 
nu voor Italiaans of heb je toch meer 
zin in sushi. Haute cuisine klinkt erg 
lekker, maar stiekem lonkt ook die 
heerlijke hamburger. Poeh, je zou er 
bijna keuzestress van krijgen.

Om jezelf die keuzestress te 
besparen, kun je je van tevoren 
natuurlijk goed verdiepen in het 
aanbod en een tafeltje reserveren 
bij een restaurant waar je heel graag 

naartoe wilt. Een andere optie: laat 
je gewoon leiden door waar je je op 
dat moment bevindt en waar je zin in 
hebt. Vraag een local naar een lekker 
adresje en ga daar op de bonnefooi 
naartoe in de hoop dat er nog een 
tafeltje vrij is. Niet? Dan vind je om de 
hoek vast wel weer een ander leuk en 
lekker zaakje.

De een gaat voor Mexicaans, de ander 
voor Frans, net als de een kiest voor 
zekerheid en de ander het liever wat 
meer op zijn beloop laat. Tot welke 
groep jij ook behoort, maakt wat ons 
betreft niet uit. Als je ons maar één 
ding belooft: waar je ook gaat eten, 
maak er een genietmomentje van!

 

W
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EEN CULINAIRE BELEVENIS
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

MAMA’S is het café dat bij 
Hotel Jansen hoort. Ze zijn een 

café, restaurant, receptie en soms 
mama voor onze hotelgasten. Maar, ze 
zijn er voor iedereen. Dus ook als je in 
de buurt werkt, woont of gewoon langs 
komt fietsen, je bent altijd welkom voor 
een kop koffie, lekkere lunch of biertje.   
www.mamas.amsterdam.nl

IZAKAYA ASIAN KITCHEN 
& BAR Omringd door de 
bruisende chaos van de Pijp 
vertelt IZAKAYA een verhaal 
van nieuwe authenticiteit. 
Japanse culinaire tradities 
krijgen een extravagante 
interpretatie in een cuisine 
die authentiek, maar 
nooit traditioneel is. Niet 
alleen culinaire Aziatische 
klassiekers worden opnieuw 
uitgevonden, in de bar 
krijgen dranken dezelfde 
vooruitstrevende twist. Geniet 
hiervan op het terras, met 
uitzicht over de romantische 
Amsterdamse grachten. 
@izakaya_official
www.izakaya-restaurant.com

MR PORTER is een 
ongeëvenaard fine dining  
steakhouse in de stilistische  
nok van hotel W Amsterdam.  
Op de zesde verdieping, met een 
indrukwekkend uitzicht op het 
Paleis en de Dam, is het terras 
van MR PORTER een baken voor 
de moderne mixology. Het terras 
is dan ook de meest prachtige 
locatie voor een lunch of diner 
met uitzicht over het centrum  
van Amsterdam. Een oase van 
rust gelegen midden in de stad. 
@mrporter_official
www.mrportersteakhouse.com 

THE BUTCHER Een verzamelplaats 
van haute fastfood, verrassende muziek, 
grensverleggende creativiteit, metropolitische 
lifestyle en urban design. In de A’DAM 
Toren krijgt deze high-end burgerbar een 
ongeëvenaarde twist die beschikt over twee 
terrassen. Zodra de zon tevoorschijn komt, 
ontmoeten vrienden, familie of onbekenden 
elkaar op het terras aan de waterkant van 
het IJ of boven waar The Forbidden Garden 
ligt verstopt. Deze binnen- en buitenbar 
brouwt speelse dranken, haute fastfood en 
cocktails met een adembenemend uitzicht 
op het water. @thebutchersocialclub  
www.the-butcher.com

RESTAURANT DE JUWELIER Op de 
Utrechtsestraat 51, in het pand waar jarenlang 
Restaurant Harmsen zat, opent binnenkort 
Restaurant De Juwelier uit de koker van chefs 
Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot 
van het met twee Michelinsterren bekroonde 
restaurant 212. Restaurant De Juwelier is straks 
voor lunch en diner geopend en gaat werken 
met alleen een à-la-cartemenu. Met slechts 45 
zitplaatsen verwachten we dat het een sfeervol 
restaurant gaat worden, waardoor je óók in de 
avond weer naar de Utrechtsestraat gaat!  
www.restaurant-dejuwelier.nl

DE SILVEREN SPIEGEL Elegantie, 
traditie en gastvrijheid. Dit zijn de 
ingrediënten van een van de beste 
restaurants van Amsterdam. Het 
restaurant dateert uit de Hollandse 
Gouden Eeuw, de zeventiende eeuw, 
en is nog nooit zo bekend geweest 
vanwege zijn delicate benadering van de 
traditionele Nederlandskeuken als onder 
de bezielende leiding van de huidige 
eigenaars Francesca en Jim van der Hoff. 
Je kunt hier sierlijk dineren in de stijl van 
eeuwenoude tradities, afgestemd op de 
cycli van het seizoen. Je kunt hier ook 
worden bediend in een van de vier zeer 
historische privé eetzalen. In de zomer 
zitten veel gasten graag buiten aan de 
tafels die voor de gevel staan opgesteld, 
om daar te kunnen genieten van de 
wonderlijke geneugten uit de keuken 
van De Silveren Spiegel.
www.desilverenspiegel.com
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Zonnig terras!
De grootste uitdaging in Amsterdam als de zon lekker schijnt: 
het perfecte plekje zien te bemachtigen ergens op een gezellig 

terras. Je bent namelijk niet de enige met dit doel! Laat je 
zonnige humeur niet verpesten als je niet meteen een tafeltje 

vindt, zoek gewoon rustig verder. Er komt altijd wel weer ergens 
een plekje vrij!

n wat doe je dan als je eenmaal 
een tafeltje hebt weten te 

bemachtigen? Precies, een lekker 
drankje bestellen! Of dat nu een koffie 
of een cocktail is, een smoothie of 
een biertje, het maakt niet uit. Je hebt 
hard ‘gewerkt’ om dat ene vrije plekje 
te veroveren, dus dan mag je jezelf 
ook verwennen met datgene wat jij het 
lekkerst vindt.

Natuurlijk zijn de Amsterdamse 
terrassen niet de enige plek waar je 
van een drankje kunt genieten. Ook 
de vele kroegen en barretjes hebben 
hun deuren wagenwijd openstaan voor 
wie wel wat te drinken kan gebruiken. 
Van oer-Hollands bruin café tot hippe 

loungebar en alles ertussenin, de 
ondernemers zijn maar wat blij als je 
hun zaak uitkiest om even een lekkere 
break te nemen van alle drukte, een 
drankje te bestellen en jezelf dat 
verwenmomentje te gunnen.

Tip: kun je nou echt op geen enkel 
terras en in geen enkel café een vrij 
tafeltje vinden? Kijk dan eens goed om 
je heen op zoek naar mensen die jou 
leuk en gezellig lijken. Wie weet mag 
je daar wel bij aanschuiven en sla je 
twee vliegen in één klap. En je kunt 
ergens zitten, én je leert ook nog eens 
nieuwe mensen kennen. In een stad 
als Amsterdam weet je maar nooit wat 
daaruit voortkomt.

E

19

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

WATERKANT Op het enorme terras direct aan het water  
heb je bij Waterkant de hele dag zon, ondanks de opvallende 
locatie onder een parkeergarage. Het kleurrijke Surinaamse 
café in Amsterdam trekt een breed publiek en zorgt altijd 
voor tropische sferen, ook op de koudere dagen!
www.waterkantamsterdam.nl

CAFÉ ZILT is een klein en intiem café op de Zeedijk, in het 
hart van Amsterdam. Bij Café ZILT houden ze van lekker en 
van lekker veel. Dat betekent niet alleen veel keuze, maar 
ook veel kwaliteit, zowel in het aanbod als in de service en de 
persoonlijke benadering. In hartje Amsterdam geniet je van  
nu al 152 bijzondere whisky’s en ruim 120 speciaalbieren.  
www.cafezilt.nl 

CASABLANCA is de oudste en meest fameuze jazzclub  
van Nederland. Vele jazzsterren hebben hier op het  
podium gestaan. Tegenwoordig is Casablanca de karaoke- 
bar van Amsterdam en omstreken. Van donderdag tot  
en met zaterdag is er altijd dansen en zingen(karaoke).  
www.cafecasablanca.nl

GRAND CAFÉ 1884 In een prachtig oud pand aan het IJ is 
het moderne en sfeervolle Grand Café 1884 gevestigd. De 
naam doet al van zich spreken, het pand stamt uit 1884. 
De keukenbrigade wordt aangestuurd dooe een chef-kok 
die samen met het jonge en dynamische team elke dag de 
lekkerste en meest verse gerechten bereid. De aandacht wordt 
gelegd op ambacht en pure ingrediënten. Tot in de puntjes 
wordt ervoor gezorgd dat gasten het restaurant met een meer 
dan tevreden gevoel zullen verlaten. Een unieke ervaring ten 
top, waar een welkom gevoel en kwaliteit naar voren komen. 
Laat je in de watten leggen door het team van het sfeervolle 
Grand Café 1884! www.grandcafe1884.nl

CAFÉ THIJSSEN  
Of je er nu  
‘s middags komt  
voor een lunch,  
‘s avonds voor 
een borrel of met 
vrienden, collega’s 
of familie langskomt, 
iedereen is 

welkom bij Café Thijssen. Naast toeristen en Nederlandse 
dagjesmensen wordt het café goed bezocht door 
buurtbewoners en mensen uit heel Amsterdam, waar ze bij 
Café Thijssen best trots op zijn! www. cafethijssen.nl

CAFÉ HILL STREET BLUES Gunstig gelegen in het 
hart van Amsterdam, staat Café Hill Street Blues bekend 
om zijn lange geschiedenis van gastvrijheid, topkwaliteit, 
undergrounstijl en populaire muziekevenementen. Hill 
Street Blues, een voormalige coffeeshop die is omgebouwd 
tot café en sapbar, onderscheidt zich van de massa dankzij 
het kunstzinnige interieur, het gastvrije personeel en de 
onklopbare prijzen. www.facebook.com/HillStreetBluesAmsterdam
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Shoppen!
Heb jij nog genoeg ruimte vrij in je kledingkast? Reken maar 
dat deze ruimte na een bezoekje aan Amsterdam compleet 
is opgevuld. Alleen als je echt een hekel hebt aan winkelen, 
zal het je misschien lukken om alle uitnodigende etalages en 

bijzondere winkels te negeren, maar anders… Neem dus genoeg 
lege tassen mee als je een dagje richting de hoofdstad trekt.

e hoeft uiteraard geen kleding 
te shoppen als je in Amsterdam 

bent, je kunt die vrije ruimte immers 
ook opvullen met allerlei andere leuke 
spullen. Want of je nu gek bent op 
foute souvenirs of unieke kunstwerken, 
grappige accessoires of de meest 
eigentijdse gadgets… in Amsterdam 
verkopen ze het allemaal en nog 
ontzettend veel meer!

Net zoals de stad uitpuilt van de 
leuke restaurants, barretjes, hotels 
en bezienswaardigheden, zijn er 
ook winkels in overvloed. Zowel de 
meest exclusieve (en daardoor vaak 
ook prijzige) winkels als de goedkope 

‘dumpzaakjes’. Amsterdam is een 
stad waar iedereen welkom is, wat 
je achtergrond ook is, en dat wordt 
alleen nog maar eens extra duidelijk 
door het zeer ruime aanbod. Zowel 
in het centrum als in de omringende 
wijken. Het leuke is wel dat elke wijk 
zo zijn eigen kenmerken heeft qua 
winkels. Zo staat het Spiegelkwartier 
bekend om de kunst en antiek, 
kan de chiquere shopper zijn hart 
ophalen in het Museumkwartier en 
spot je de mooiste vintage in De 9 
Straatjes. En laten we de Amsterdamse 
markten niet vergeten, want daar is je 
spreekwoordelijke gulden nog steeds 
een daalder waard!

J

SHOP
TILL YOU DROP!

232323

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

LEZERSACTIE *
1 set van 2 Hobstar glazen van Libbey
Genieten van alledaagse momenten, met mooi glaswerk 
waar je blij van wordt. De kans is groot dat je al eerder  
hebt gedronken uit glazen van één van de grootste 
glaswerkproducenten ter wereld met een fabriek in 
Nederland. Eén van de klassiekers is de 
tijdloze Hobstar, waarvan de naam verwijst 
naar het specifiek geslepen glas met 
sterpatroon. De vintage look-and-feel van  
de Hobstar valt bijzonder in de smaak.

www.libbey.eu TAG #HOBSTAR

AMSTERDAM REPUBLIC
Amsterdam Republic is van een kleine stokerij in een garage 
gegroeid tot een van de bekendste namen in het Amsterdamse 
nachtleven. Kort na de lancering al verkrijgbaar bij de grootste 
slijterijen in Nederland en daarbuiten. Het gehele product 

wordt lokaal gemaakt, van de labels tot de dop en de 
gedistilleerde vodka. Zelfs alle partners, groot en 

klein, zijn verbonden met hun geliefde 
stad Amsterdam. 
www.amsterdamrepublic.com/nl/

AJAX MAXIKIT
Ajax maxikit thuis waarbij naam en nummer 

aanpasbaar zijn, waardoor jij jouw unieke kit 
kan samenstellen. De maxikit is 30 cm hoog 
en 21 cm breed. Dankzij de personaliseer 

functie kun jij iedere naam op de maxikit 
laten drukken. De maxikit is voorzien van het 

Ajax logo. Met deze maxikit kom je met een origineel 
cadeau op een verjaardag of een ander moment.  
www.ajax.nl/shop

WEES UNIEK  
EN CREËER HET ZELF OP 
AMBACHTELIJKE WIJZE! 

www.artistiki.be

Wil je graag eens zelf met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar qualitytime met 
vriendinnen, zussen of collega’s? Heb je behoefte aan  

me-time? Neem dan snel een 
kijkje op de website en ontdek 

de verschillende workshops 
lederbewerking.

Scan 
de 

QR-code

2524

SHOP

Iets unieks!

*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.

METROBOWL SCHAAL AMSTERDAM
De karakteristieke vorm van de Amsterdamse binnenstad als gegoten en mat 
afgewerkte aluminium schaal in de uitvoering lichtgrijs, donkergrijs of wit.  
De kanaalring weergegeven op een schaal van 1:10.000. Dat is de Metrobowl 

van Frederik Roijé, die hem zelf omschrijft als “een 
ontwerp uit de stad waar ik van hou”. In dezelfde 
serie kommen: New York (Manhattan).  
www.amstory.nl

TILL YOU DROP!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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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
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Jouw zomer  begint bij
Annadiva

Een prachtige badmodecollectie met bikini’s, 
badpakken en mooie strandaccessoires. 

Verkrijgbaar in cup C t/m G. Het complete plaatje!

Met trots presenteren wij: Annadiva Swim! Door vrouwen, voor vrouwen.

Annadiva Amsterdam |  Utrechtsestraat 38 Amsterdam  |  020-2103163  |  www.annadiva.nl

Jouw zomer  begint bij
Annadiva

Bekijk de Annadiva Swim collectie op 
www.annadiva.nl of kom gezellig langs 

in één van onze winkels

Wil je graag de Annadiva collectie in het echt bekijken? 
Of een keer komen passen? Kom dan eens langs in 
onze lingeriewinkel in Amsterdam. Onze professionele 
lingeriestylisten staan voor je klaar en helpen je graag 
met het uitzoeken van een mooie bh, sport-bh, bikini, 
shapewear of beenmode. Wij willen je er graag op 
attenderen dat de collectie in onze winkel verschilt van de 
online collectie. Wil je weten of een artikel in de winkel ligt, 
of heb je een vraag over een bestelling, het assortiment of 
advies, bel naar de Annadiva webshop op 073 - 851 2017 
of stuur een mailtje naar info@annadiva.nl. 
Voor vragen over de winkel in Amsterdam kan je 
een mailtje sturen naar amsterdam@annadiva.nl.

Met trots presenteren wij: Annadiva Swim! Door vrouwen, voor vrouwen.
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1.000 M2 SHOWROOM - 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

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

 Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850 

 WE LOVE OUR 
CUSTOMERS!

 Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850 
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STOP
EN KOM TOT RUST!

333333

Slaap lekker!
Shoppen, eten, drinken, bewonderen en verwonderen… je ‘moet’ 
zoveel in Amsterdam, dat red je toch nooit in één dag? Gelukkig 
hebben ze daar een heel goede oplossing voor: boek een hotel 
en blijf gewoon wat langer dan slechts dat ene dagje hangen. 

Een minibreak kunnen we allemaal wel gebruiken, toch?!

E n kom nou niet meteen met 
het excuus ‘ja, maar dat is 

toch belachelijk duur, overnachten 
in Amsterdam?’. Dat kan zeker duur 
zijn, maar het hoeft niet… Wie het 
niet erg vindt om zijn slaapruimte te 
moeten delen, kan kiezen voor een 
low budget hostel. We kunnen ons 
echter voorstellen dat dat niet voor 
iedereen is weggelegd. Gelukkig zijn er 
ook genoeg hotelletjes te vinden waar 
je eveneens relatief goedkoop kunt 
overnachten, helemaal als je het niet 
erg vindt om daarvoor naar iets buiten 
het centrum uit te wijken.

MAYER MANOR SUITE 
PANORAMA SUITE AAN 
HET IJ Deze Airbnb net buiten het 
centrum van Amsterdam is perfect 
voor alle tortelduifjes onder ons. 
Deze romantische panorama suite 
heeft ramen die tot het plafond 
rijken, waardoor je vanuit het 
ronde kingsize bed uitkijkt over het 
IJ. Dit luxe vakantiehuisje staat op 
een rustige plek met veel privacy, 
maar toch sta je vanuit deze 
Airbnb zo in hartje Amsterdam voor 
een middagje shoppen of drankjes 
doen op een terras.

Is geld voor jou geen issue? Dan kun je 
het in Amsterdam op elk gebied – en 
zeker ook op het gebied van hotels – zo 
gek maken als je zelf wilt. Aan luxe geen 
gebrek in onze hoofdstad en het is af 
en toe best lekker om je helemaal in de 
watten te laten leggen en jezelf onder te 
dompelen in alle luxe en comfort.

Er is ook nog een derde alternatief: 
origineel overnachten. Wie geen zin 
heeft in ‘gewoon’ een hotelkamer, 
kunnen we aanraden om in Google eens 
de zoekterm ‘origineel overnachten in 
Amsterdam’ in te typen. We zijn heel 
benieuwd welke van alle originele opties 
jij dan kiest…
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STOP
EN KOM TOT RUST!

INDOOR CAMPING 
AMSTERDAM heeft een 
relaxte vibe en is een 
enorm fotogeniek hotel. 
Het ligt ook ideaal: op 
acht metrominuten van 
downtown Amsterdam en 
op acht fietsminuten van 
het groene gebied rond 
de rivier de Amstel. Laat 
je verrassen of verras je 
partner met een unieke 
overnachting in de meest 
gave stad van Nederland. 
www. outsideinn.nl

DE WARE JACOB Dit is een familiebedrijf van de tweede generatie met een lange geschiedenis en ervaring in hospitality 
management. Sinds hun studententijd hebben Andre en Tania er altijd van gedroomd om hun eigen hotel te bouwen in de stad 
waar ze verliefd werden. Toen ze het gebouw ontdekten in zo’n rustige maar centrale woonwijk van Amsterdam, gingen ze met- 
een de uitdaging aan om dit ooit zo prachtige etablissement in zijn oude glorie te herstellen. Ze noemden het De Ware Jacob wat 
‘iemands perfecte liefde’ betekent in het Nederlands en het is gevestigd in de Jacob Obrechtstraat!. www.dewarejacobhotel.com

PRIVATE MANSIONS geeft je de mogelijkheid om de 
sleutels te bezitten van merkwaardig en uitzonderlijke 
ruimtes in en rond Amsterdam. Dit unieke overblijfsel 
is een 17e-eeuwse kapel die recht tegenover het Opera 
House ligt en een rijk van stille goddelijkheid biedt in het 
midden van Amsterdam. Het Swigtershofje is een van de 
kleinste hofjes van Amsterdam, discreet gelegen tussen 
de Amstel en het Rembrandtplein. Opgericht in 1744 
en gerestaureerd in 1979, is het een unieke ruimte voor 
een perfect uitje voor twee, direct naast enkele van de 
beste culturele aanbiedingen van de stad en de mooiste 
grachten. Het interieur is versierd met rococo en beide 
zijden van het Oog van God zweven boven de dartelende 
cherubijnen van het altaar. 
www.privatemansions.org/sleep-no-more/secret-chapel/

THE SHIP’S CABIN In en rondom 
Amsterdam is nu eenmaal veel water 
te vinden, dus daarom zijn er ook veel 
mogelijkheden om op het water te 
overnachten. Neem nu The Ship’s Cabin, 
waar je dus echt op een aangemeerd schip 
slaapt! De accommodatie is aangemeerd 
in de wijk Zeeburg en de binnenkant is 
geheel gerenoveerd en biedt ruimte voor 
twee personen. Je hebt een queensize 
bed, flatscreen tv en een eigen douche 
plus toilet tot je beschikking en er is zelfs 
airconditioning ingebouwd. www.the-ships-
cabin.hoteleamsterdam.net/nl/#main
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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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AMSTERDAM Overtoom 538hs
020 618 76 43

NIJMEGEN Kerkenbos 1037
06 114 000 46

Scan dan de 
QR-code of kijk op
bssfamilierecht.nl

Familierecht omvat alle juridische aspecten die te maken hebben met familie en gezin. Daarbij kun 
je denken aan ouderschapskwesties, alimentatie, vermogensverdeling en echtscheiding. Voor al 
deze zaken kloppen mensen bij BSS Familierecht aan.

“Wij helpen onze klanten in eerste instantie als mediators of 
in andere overlegtrajecten. Als het even kan, streven we 
ernaar om een echtscheiding buiten de rechter om te 
regelen. Ook in het belang van de kinderen. Je stopt immers 
wel als partners, maar je gaat door als ouders. Des te 
belangrijker is het om samen te werken aan een plan voor 
een toekomst, gebaseerd op keuzes die je zelf hebt gemaakt 
en die niet opgelegd zijn door een rechter.” Alle afspraken 
worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een 
ouderschapsplan. “Omdat we zowel advocaat als mediator 
zijn, kunnen we dat juridisch goed doen om zo confl icten in 
een later stadium te voorkomen. We regelen vervolgens ook 
de afwikkeling bij de rechtbank.”

Aandacht voor de menselijke kant
“Onze rol is eigenlijk drieledig. We faciliteren het proces. 
Daarnaast informeren we als specialisten in het familierecht 

mensen open en eerlijk over hoe ze ervoor staan en waar 
ze al dan niet recht op hebben. Ook als het fi nancieel 
complex is of als er ondernemingen bij betrokken zijn. 
Last but not least besteden we aandacht aan de 
psychologische aspecten. Mensen komen bij ons in een 
moeilijke periode in hun leven. Je kunt daar simpelweg 
niet aan voorbijgaan. Sterker nog, in onze visie moet je 
eerst door de gevoelens heen om verder te kunnen. 
Natuurlijk is dat soms heftig, ook wij worden weleens 
geraakt. Maar dat vinden we niet erg. Als je je er maar 
niet door laat meeslepen. Onze drive? Het is fi jn om iets
te kunnen betekenen voor de mensen die bij ons komen 
op een kruispunt in hun leven. Het geeft voldoening als
je voor hen het verschil kunt maken.”

FAMILIERECHT
in de volle breedte 

BSS Familierecht 
voor een warme, persoonlijke 

benadering!

Monique Schellekens Catelijne Boshouwers Agnes Spoormans
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Bewonder en 
verwonder!

Zoals je elders in deze nieuwste editie van Amsterdam Bruist 
hebt kunnen lezen, is een fietstochtje door de hoofdstad een 

ware aanrader. Ook als je de stad speciaal bezoekt om wat kunst 
en cultuur te snuiven. We vertelden je al eerder dat een simpele 

wandeling door de stad je ongemerkt langs heel wat kunst en 
cultuur leidt, maar op de fiets kun je natuurlijk nog veel meer 

zien in dezelfde tijd.

m eerlijk te zijn: het fietsen zelf is 
al een belangrijk onderdeel van de 

Amsterdamse cultuur. Er is vrijwel geen 
stad ter wereld waar de fiets tot zo’n 
belangrijk vervoersmiddel is uitgegroeid 
als in Amsterdam. Niet voor niets dat 
heel wat buitenlandse toeristen weer 
naar huis terugkeren met minimaal één 
foto van ‘zo’n rare Hollander op zijn 
stadsfiets’.

Maar goed, terug naar het echte 
bewonderen. Dat is iets wat je in 
Amsterdam volop kunt doen. Musea 
zijn er in overvloed, en daar parkeer je 

je fiets meestal gewoon gratis recht 
voor de deur, maar ook de stad zelf 
toont je heel wat om te bewonderen 
en je over te verwonderen, zolang 
je maar goed kijkt. De diverse 
bouwstijlen in de verschillende wijken, 
de beelden die op heel wat plekken 
in de stad te vinden zijn en zelfs de 
graffiti op de muur, op zich zijn het 
voor de Amsterdammers zelf gewoon 
onderdelen van het dagelijks leven, 
maar tegelijkertijd zijn het ook allemaal 
kunstwerken op zich die mede zorgen 
voor het unieke karakter van onze 
hoofdstad.

O

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

414141
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& BEWONDER

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

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

STEEDS VERRASSEND AANBOD

Hoe een dagboek 
inzicht biedt!

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 natuurkunde lijkt opeens lang niet meer 
zo ingewikkeld. www.nemosciencemuseum.nl

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

AJAX MUSEUM 
brengt de 
historie van 
Ajax letterlijk 
in beeld en 
toont zowel de 
eerste partijtjes op een grasveldje aan de 
rand van Amsterdam, anno 1900, als de 
legendarische Europa Cup wedstrijden 
die wereldwijd miljoenen televisiekijkers 
boeiden. De bezoeker krijgt een schat 
aan voorwerpen te zien uit de rijke 
clubgeschiedenis. www.ajaxmuseum.nl
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De kleding van vroeger zit niet altijd even mooi en de bh’s zijn 
allemaal te groot, maar dat is weer een reden om te shoppen. 
Naast shoppen ben ik ook weer gaan trainen. Ik probeer dit 
rustig op te bouwen, want als ik te snel ga, dan voel ik steken 
bij mijn littekens. Ik accepteer de situatie en geef me hieraan 
over.

Voor alle vrouwen die nadenken over borstprotheses: 
je bent goed zoals je bent! Ook als dat soms niet zo voelt. 
Weet dat je ook zonder borsten een zelfverzekerde 
vrouw kunt zijn. Je bent meer dan alleen een lichaam 
met borsten. Accepteer jezelf en wees dankbaar voor 
wat je hebt. 

Daarom heb ik een ode geschreven aan mijn 
borsten:

Lieve mooie borsten,

Dank je wel dat jullie er altijd voor me zijn geweest. 

Dat jullie mijn kinderen hebben gevoed, mijn 

image hebben ondersteund, dat jullie mij 

gelukkige en hilarische momenten hebben 

bezorgd. Dank je wel dat jullie door dik en dun 

aan mijn zijde staan.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik mijn borstprotheses 
heb laten verwijderen. Het herstel verloopt naar wens. Ik begin ook 
steeds meer te wennen aan mijn nieuwe zelfbeeld.

De relatie met je borsten

Health Oasis Amsterdam
Eigenaar: Willie Meester
Whatsapp 06-27190117  

www.healthoasis.nl

LAST VAN ONBEGREPEN 
BUIKKLACHTEN?

Stress en spanning hebben geen 
gunstige invloed op je buikpijn en 
darmklachten, dat is je duidelijk. Je 
bent daarom bewust bezig met yoga, 
meditatie en meer je rust pakken. 
Daar merk je zeker de effecten van, 
maar toch ben je op zoek naar een 
ontbrekend stukje om verder te komen.

Verzachtende werking 
Chi Nei Tsang buikmassage
Ik hoor dit veel in mijn praktijk. Het 
verlichten van buikklachten ligt in een 
combinatie van factoren, waardoor 
het een zoektocht kan zijn. Het is 
elke keer weer ontzettend mooi om 
te zien hoe het lichaam reageert op 

Als je langdurig buikklachten hebt, dan krijg je vaak 

goedbedoelde adviezen over voeding. Je hebt je daar al 

lang in verdiept en je voedingspatroon aangepast. Het 

heeft je absoluut op weg geholpen, maar het is niet de  

hele oplossing voor jou.

de diepwerkende therapeutische 
massagetechnieken van Chi Nei 
Tsang buikmassage.

Door het stimuleren van de 
circulatie worden blokkades 
aangepakt, gaan organen beter 
werken, worden voedingstoffen 
beter opgenomen en afvalstoffen 
effi cienter afgevoerd. De onrust en 
pijn in je buik verzachten, het gaat 
weer stromen en voelt lichter.

Nieuwsgierig? Ontdek wat het 
voor jou kan betekenen, boek een 
gratis online consult via 
www.consultplannen.nl 
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
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28. De Peel
29. Land van Cuijk
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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 Moederdag.
De oplossing van vorige maand was tulpen.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-9-3.

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

Op Moederdag zet je natuurlijk je lieve 
moeder in het zonnetje. En hoewel ze 
misschien niet vraagt om een cadeau 
of wat extra aandacht, doe je er vast 

en zeker goed aan om haar eens fl ink 
te verwennen. Ga samen picknicken 

buiten of blader (online) door deze 
editie van Bruist. Los gezellig samen 
de puzzels op en maak kans op leuke 

prijzen. Reken maar dat jullie een 
mooie dag hebben! 

PUZZELPAGINA Maak kans op eenPUZZELPAGINA sun care 
pakket van 
That'so

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl

zon 
creme 
strand 
vakantie 

ontspan 
zomer 
lekker 
bruin

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

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

HOOGWAARDIGE ZONNEBRILLEN, OOK OP STERKTE!
ROUND & ROUND WE GO!

Heiligeweg 8, Amsterdam Centrum  |  020 - 6233295  
 info@yorkoptiek.nl  |  www.yorkoptiek.nl  |           yorkoptiek
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