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Wat is een goede omgangsregeling voor

Monique Schellekens Agnes Spoormans Catelijne Boshouwers

Scan de QR-code
of kijk op
bssfamilierecht.nl

Als je als ouders niet (meer) samen bent, moet je afspraken maken over wanneer de kinderen bij 
welke ouder zijn. Dat wordt een omgangsregeling of zorgregeling genoemd. Gedeelde zorg is 
immers het uitgangspunt.

Maar wat is nu een goede verdeling van de zorg? In het 
algemeen kun je zeggen dat hoe jonger een kind is, hoe 
frequenter er contact met de ouders moet zijn. Bij baby’s is 
er dus liever vaker in een week en korter contact. Hoe ouder 
kinderen zijn, hoe minder wisselingen zij meestal willen. Zo 
zie je veel pubers het goed doen op een week op week af 
regeling, waar dat voor kleintjes vaak niet het beste werkt.
Naast de vraag wat goed is voor de kinderen, moeten de 
afspraken natuurlijk ook praktisch uitvoerbaar zijn voor de 
ouders. Vaste werkdagen van een ouder kunnen bijvoor-
beeld een goede aanleiding zijn om te komen tot een vaste 
verdeling in de week.

Hoewel er dus wel algemene richtlijnen zijn, is ieder kind 
anders en elke situatie uniek. Ga daarom samen het 
gesprek aan om tot een regeling te komen die past bij 
jullie kinderen en bij jullie zelf. Komen jullie er niet uit, 
neem dan gerust contact op met de advocaat-mediators 
van BSS Familierecht.

Wat is een goede omgangsregeling voor

BSS Familierecht 
voor een warme, persoonlijke 

benadering!

ONZE KINDEREN?

AMSTERDAM Overtoom 538hs
020 618 76 43

NIJMEGEN Kerkenbos 1037
06 114 000 46



Join the club!
No Rules is een groeiend bedrijf 
dat bestaat uit twee locaties, 

waarvan één gevestigd midden 
in de Pijp en de tweede in het 

Vondelpark. Het No Rules concept 
maakt deel uit van Unlimited 

Label. Beide locaties beschikken 
over een bargedeelte en een 

restaurantgedeelte. 
No Rules onderscheidt zich door de 
creatieve, originele kaart met als 

hoofdrolspeler: pizza.

De No Rules fi losofi e is overal 
terug te vinden; in het interieur, 
de service en de menukaart. Al 

het personeel van No Rules is één 
team, dus naast jouw vaste locatie 
is er de mogelijkheid om op beide 

locaties te werken.

Wij zijn op zoek naar jou!
Bekijk onze vacatures!

Scan de QR-code!
Onze vestigingen

Vondelpark 3, Amsterdam

Marie Heinekenplein 5-8
Amsterdam

Pizza’s zoals je ze 
nog nooit geproefd hebt!

www.norules.nl

Het eeuwige gebed van vragen over het onderwerp pizza. 

Waar ter wereld wordt de beste pizza geserveerd…? Hoe 

moet een authentieke pizza smaken…? Hoe zit het met de 

textuur, de ingrediënten, de toppings…?

Wij hebben onze eigen interpretatie 
van hoe een No Rules pizza hoort 
te smaken en we serveren deze 
graag in de lekkerste combinaties 
die mogelijk zijn. Door de regels te 
buigen, te breken en te herschrijven, 
hebben we een no pizzeria pizza 
restaurant gecreëerd.

Terwijl we niet doen alsof we de 
beste pizza hebben, zijn we er zeker 
van dat onze pizza’s een next level 
gevoel geven aan wat je al weet over 
smaak, kwaliteit en ervaring. Naast 
onze ‘hoofdrolspeler’ pizza serveren 
we nog veel andere creatieve, maar 
herkenbare gerechten van de hand 
van onze chef Richard Way. 

Onze vestigingen
Vondelpark 3, Amsterdam

Marie Heinekenplein 5-8
Amsterdam

www.norules.nl
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Hapje eten! Proost!
Shoppen
in De Pijp Op de camping Museumplein12

ADVERTEREN?  
Bel Rene Moes op 06-19629221 of   
Rogier Jongerden op 06-47885009
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Wat vliegt de tijd toch… Op de redactie van Amsterdam Bruist 
hebben we nog volop de zomer in onze bol, terwijl de herfst toch 
al echt weer voor de deur staat. Wat gaan we die warme 
zomermaanden missen! Maar gelukkig heeft het najaar ook heel 
wat moois te bieden, helemaal in een stad als Amsterdam.

Buiten zie je de kleuren van de natuur langzaam veranderen in 
de zogenaamde herfsttinten, de etalages worden gevuld met 
nieuwe collecties voor het seizoen dat voor ons ligt en de straten 
vullen zich weer met winkelend publiek dat het in de afgelopen 
maanden toch echt wat te warm vond om uitgebreid te 
shoppen. Een nieuw seizoen, dus hoog tijd voor een nieuwe 
garderobe en ook je huis en jijzelf kunnen vast wel een 
‘opfrisbeurt’ gebruiken, op welke manier dan ook.

Ook de ondernemers die we hebben gesproken voor deze 
nieuwste editie van Amsterdam Bruist zijn klaar voor het najaar. 
Ze lopen over van het enthousiasme en vertellen daar maar al te 
graag over in hun inspirerende verhalen. Benieuwd? Lees dan 
snel verder!

Laat die herfst dus maar komen!

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



Health Oasis Amsterdam
Eigenaar: Willie Meester
Whatsapp 06-27190117  

www.healthoasis.nl

HOE JE JE ONBEGREPEN 
BUIKPIJN DE BAAS WORDT

Denk aan:
• veranderen van voeding
• leefstijlaanpassingen
• verminderen van stress en spanning
Dit alles draagt bij aan de aanpak van die 
hardnekkige buik- en darmklachten en 
vormen een puzzelstukje naar meer 
rust in je buik. 

Maar wat als dit samen nog onvoldoende 
verlichting geeft?
Chi Nei Tsang buikmassage
Aanvullende fysieke behandeling, zoals het 
masseren van de buik en interne organen, 
kan enorm goed werken. Want het is nu 
eenmaal een drukke boel in je buik:
• talloze bloedvaten, lymfatische vaatjes en  
   lymfeknopen
• vertakkingen van het zenuwstelsel
• organen, weefsels en klieren

Onverklaarde buikpijn, aanhoudende darmklachten en spanning 

gerelateerde spijsverteringsklachten, ze kunnen vanuit verschillende 

invalshoeken benaderd en behandeld worden. 

Vanuit de Taoistische visie, waar Chi 
Nei Tsang buikmassage therapie op 
gebaseerd is, kan dit leiden tot verkleving 
van weefsels. Dit resulteert in stagnatie 
van bloed, energie en vloeistoffen.
Dat geeft problemen: een opgezette buik, 
darmkrampen en pijnklachten. 

Door de buik met diepe, specifi eke 
massagetechnieken te behandelen komt 
er meer ruimte en rust in je buik. En dat 
merk je in je hele lichaam. 

Benieuwd naar wat je zelf kunt doen? 
Download dan gratis via deze link 
jouw exemplaar van het magazine 
‘Rust in je buik’: 
www.healthoasis.nl/gratis-
magazine-rust-in-je-buik/ 

Stoffen worden gemaakt door 
ambachtslieden en de ontwerper 
om bij de ontwerpen te passen, om 
ze uniek en speciaal te maken, met 
behulp van oude familietechnieken 
die van generatie op generatie zijn 
doorgegeven en ons terugbrengen 
naar onze basis, om dat speciale 
kledingstuk naar de detailhandel te 
brengen. Alle productie is gemaakt in 
Griekenland.

diEMode voegt weer een uniek en eigenzinnig label 
toe aan haar collectie: Lotus Eaters

Zijdstraat 26a AALSMEER tegenover de molen | 0297 313 000

zo & ma op afspraak | di t/m za 11.00 – 17.00 uur

info@diemode.nl | www.diemode.nl

diEMode & Lotus Eaters

Lotus Eaters is door ontwerper Aris 
Tolios als lifestyle-merk gecreëerd. 
In de oude Griekse tijd werd de 
lotusvrucht gegeten, wat degenen 
die de vrucht aten een gevoel van 
euforie gaf en een andere manier 
om hun bestaan te begrijpen. Lotus 
Eaters het merk volgt deze fi losofi e. 
Degenen die Lotus Eaters dragen, 
zullen zich compleet, uniek en 
zelfverzekerd op hun gemak voelen - 
een gevoel van EUPHORlA.
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De grachten
In Amsterdam ligt kunst en cultuur bijna letterlijk op straat. 
In de vorm van de vele standbeelden die je overal aantreft, 
de authentieke gebouwen met de meest prachtige gevels en 

bijvoorbeeld de wat meer recente uitingen in de vorm van graffiti 
art op muren en objecten. Het grootste openlucht ‘kunstwerk’ 
van de stad wordt echter misschien nog wel gevormd door de 
zeventiende-eeuwse grachtengordel; niet voor niets dat die in 

2010 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst.

e grachten werden in de 
zeventiende eeuw gecreëerd 

als middel om zo snel en efficiënt 
mogelijk voedsel en andere waren 
naar de binnenstad te kunnen 
vervoeren, om het water te 
beheersen én om eventueel vijandige 
legers op afstand te kunnen houden. 
Vandaag de dag zijn sowieso twee 
van deze redenen niet echt meer 
van toepassing, maar daarvoor in 
de plaats heeft de grachtengordel 
in de loop der jaren wel een nieuwe 
functie gekregen: een functie als 
symbool van de stad.
Officieel telt Amsterdam maar liefst 
165 grachten met een totale lengte 

van zo’n 75 kilometer. Het aantal 
grachten wisselt overigens nog wel, 
doordat er zo nu en dan eentje wordt 
drooggelegd of juist weer geopend. 
Om maar een voorbeeld te noemen: 
de Rozengracht was vroeger gewoon 
een gracht, maar is tegenwoordig juist 
een weg. Wil je meer van dit soort 
bijzondere feiten te weten komen over 
de Amsterdamse grachten? Breng 
dan zeker eens een bezoekje aan 
museum het Grachtenhuis. Of plan 
een boottochtje over de grachten 
met een gids, want ook dan kom je 
al varend heel wat te weten over de 
Amsterdamse grachten en de rest van 
de stad.

D

IMPRESSIE
DE STAD IN VOGELVLUCHT
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IMPRESSIE
NOORD-HOLLAND IN VOGELVLUCHT

SHERLOCKED Diep in de kelders 
van de eeuwenoude Beurs van 
Berlage presenteert Sherlocked twee 
mysterieuze escaperooms die tot 
de beste ter wereld behoren. The 
Architect is een mysteriespel dat je met 
een groep van twee tot zes vrienden 
of collega’s speelt. Jullie worden naar een 
historische, raadselachtige kamer geleid. 
De uitdaging is om je eruit te ‘sherlocken’ 
door middel van collectieve intelligentie en 
creativiteit. Slechts de helft van de groepen 
weet elk geheim te ontrafelen en de zoektocht 
te voltooien. Gaan jullie de uitdaging aan?  
Bij The Vault bestaat de missie uit het stelen 

DE CEUVEL Een duurzame 
broedplaats voor creatieve en 
sociale ondernemers op een 
voormalige scheepswerf aan het 
Van Hasseltkanaal in Amsterdam-
Noord. In 2012 diende een groep 
architecten het winnende plan in 
voor een prijsvraag van de gemeente 
Amsterdam. Ze kregen het terrein 
voor tien jaar te leen. Nu is het 
een bruisende gemeenschap van 
ondernemers en kunstenaars met 
een groen hart, die eigenhandig 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

KRUIDENWINKELTJE JACOB HOOY Nog zo’n plek 
waar de historie van afdruipt: het kruidenwinkeltje 
aan Kloveniersburgwal 12. Deze eeuwenoude 
winkel is geopend in 1743 door handelaar Jacob 
Hooy. Kruiden en specerijen die door de VOC vanuit 
de hele wereld naar Nederland gebracht werden, 
werden hier verkocht. Driehonderd jaar later lijkt 
het alsof de tijd heeft stilgestaan. De winkel heeft 
twee deuren, pak je de rechterdeur, dan kom je in 
een doodnormale gezondheidswinkel terecht, pak 
je de linkerdeur, dan stap je terug de geschiedenis 
in. De vele historische details, zoals antieke 
apothekerskasten, oude weegschalen en tientallen 
houten tonnen, maken het tot één van de mooiste 
winkeltjes van Amsterdam.

van een mysterieus object uit de oude kluizen van de Beurs van Berlage. Jullie krijgen exact negentig minuten om dit te 
volbrengen. Meer verklappen we er niet over. Behalve dat The Vault in januari 2018 de Golden Lock-In Award ontving en 
welgeteld 250 andere escape rooms achter zich liet!

hebben meegebouwd aan hun 
werkplekken in Amsterdams eerste circulaire kantoorpark. Het 
terrein bevat creatieve werkplekken, een cultureel centrum rondom 
duurzaamheid, een café-restaurant, ruimtes voor verhuur en een 
drijvend hotel.

MUSEUM ‘T KROMHOUT In een gebied waar ooit vele 
kleine scheepswerven gevestigd waren, de bakermat van de 
nautische industrie, is Museum ‘t Kromhout het enige nog 
overgebleven bewijs van de scheepsbouw in Amsterdam 
en de economische glorie tot in de twintigste eeuw. Werf ‘t 
Kromhout is 150 jaar geleden opgericht en is nog steeds 
in gebruik als scheepswerf. In de indrukwekkende Oosthal 
vind je een boeiende presentatie van de geschiedenis en de 
historische, nog werkende Kromhoutmotoren die hier sinds 
1895 gemaakt werden. 
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Bij de diëtisten van FoodRebel kun je terecht voor persoonlijke 
voedingsadviezen. Iedereen is anders, daarom zal ook iedereen 
naar zijn of haar wensen een advies op maat krijgen.

Bij FoodRebel doen wij niet aan diëten, maar werk je samen met 
de diëtist aan het realiseren van een gezondere levensstijl.

FoodRebel is de plek voor professioneel 
advies van een diëtist op het gebied van 
voeding, dieet en leefstijlcoaching in 
Amsterdam en omgeving.Nancy helpt mensen zich beter in 

hun lichaam te voelen, zichzelf 
goed te voeden en te leren 
genieten van een gebalanceerde 
levensstijl.

NANCY

Marloes begeleidt 
met name mensen 
met allergieën, 
spijsverteringsklachten, 
kinderen en sporters.

MARLOES

Coline geeft begeleiding 
bij o.a. zwangerschap, 
diabetes, eetstoorenissen 
en PCOS. Daarnaast 
geeft zij Ayurvedisch 
voedingsadvies.

COLINE

Anne geeft begeleiding 
bij overgewicht, onder-
gewicht, eetproblematiek, 
kinderen en sporters.

ANNE

Maak kennis met de 
diëtisten van FoodRebel

ZONDER DIËTEN 
GEZOND LEREN ETEN

Amsterdam West

Rhijnvis Feithstraat 1

1054 TT Amsterdam

Amsterdam de Pijp

Sarphatipark 48H

1073 CZ Amsterdam

FoodRebel
020-2157737

 

Wij kijken met u naar kleur, design, pasvorm en prijsklasse. Naast een 
mooi design brengen deze merken ook kwaliteitsgarantie met zich mee. 
Voor de nieuwste brillen bent u bij ons aan het juiste adres. Trendy brillen, 
ieder seizoen weer. Loop eens binnen om onze collectie te bekijken.

VOOR DE JUISTE LOOK DIE JIJ VERDIENT!

LAAT ZIEN WIE JE BENT

Een bril kiezen is een unieke ervaring. Wij helpen en 
adviseren u graag bij het maken van uw keuze. Onder 
het genot van een kopje koffi e of thee presenteren wij 
u graag onze collectie van diverse merken.

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



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

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

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

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

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

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

Indiaas eten voor fi jnproevers 

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

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

Kom en ervaar het 
verrukkelijke eten door ons brede 
assortiment Indiase vegetarische 

spreads bij Annavilaas!

Reserveer een tafel of 
bestel online

www.annavilaas.com



21

Hapje eten
Hoe leuk koken (volgens sommige mensen) ook kan zijn en hoe 
goed je zelf ook kunt koken, zo nu en dan een hapje buiten de 

deur eten, daar zegt bijna niemand nee tegen. Begrijpelijk, want 
voor je laten koken blijft toch voelen als een soort van luxe, een 

cadeautje voor jezelf. Met nog een ander groot pluspunt: de 
afwas hoef je ook niet zelf te doen!

n een stad als Amsterdam kun 
je je hart ophalen als het uit eten 

gaan betreft. De keuze aan restaurants 
is zo breed en zo uitgebreid dat 
je elke dag wel ergens anders zou 
kunnen gaan eten. Helemaal als je 
je bedenkt dat er in de stad meer 
dan duizend restaurants te vinden 
zijn. Elke dag ergens anders eten – of 
überhaupt elke dag buiten de deur 
eten – is waarschijnlijk wat te veel van 
het goede, maar toch… het zou dus 
kunnen!

Dachten we vroeger bij ‘uit eten gaan’ 
nog hoofdzakelijk aan buiten de deur 

dineren, vandaag de dag kan er bijna 
24/7 buitenshuis worden gegeten. 
Van ontbijt tot diner en van lunch tot 
nachtelijke snack. En ook de keuze 
waar je dan terechtkunt, wordt steeds 
uitgebreider. Of je voorkeur nu uitgaat 
naar supergezond of een vette hap, met 
vlees of vis, vegetarisch of vegan maakt 
wat dat betreft ook niets meer uit. De 
Amsterdamse horeca speelt maar al te 
graag in op de vraag van de consument, 
waardoor er voor ieder wel wat wils te 
vinden is, op elk moment van de dag.

I

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

LA CERVECERÍA Amigos y amigas, op zaterdag en zondag zijn 
ze vanaf 12.00 uur geopend voor de lunch. Chef Alberto zet op 
zaterdagen een grote pan buiten en bereidt verse paella buiten 
voor de deur. Geniet naast dit signature gerecht ook van de tapas, 
sangria en cerveza die ze hier op de kaart hebben staan. Bij La 
Cervecería draait alles om de Spaanse manier van eten en drinken. 
De Catalaanse chef heeft een heerlijk menu samengesteld met 
Spaanse klassiekers, maar dan met een moderne twist. Vul je tafel 
met tapas, de signature paella’s, sangria en natuurlijk de cervezas 
en deel met zijn tweeën of als groep.

 

KARAAT AMSTERDAM In de Hout-
havens kun je niet alleen terecht voor 
Aziatische gerechten, maar kun je ook 
een Grab & Go baguette afhalen voor 
je lunch. De klassieke baguettes met 
ossenworst, kip-avocado en oude kaas 
staan in de Bakery ook op het menu. 
Tip: je kunt ook alvast online een broodje 
bestellen zodat je niet in de rij hoeft te 
wachten!

CAFE / RESTAURANT DE BAZEL  
Cafe / restaurant de Bazel is sinds begin 
2016 dé nieuwe spot aan de Vijzelstraat. 
Hier, aan de Rode Loper van Amsterdam, 
kan je de hele dag terecht voor ontbijt, 
lunch, biologische thee en koffie of een 
goed glas wijn. Ze maken zoveel mogelijk 
gebruik van lokale, organic en vegan 
producten en hechten veel waarde aan vers 
en kwaliteit. Deze nieuwe place to be trekt 
inmiddels veel Amsterdammers en toeristen 
en ze staan bekend als een fijne werkplek 
vanwege de rustgevende ambiance en 
gratis wifi. Het is uniek om na de lunch nog 
even rond te kunnen dwalen in Stadsarchief 
Amsterdam, het DNA van de stad, en dat  
is nog gratis ook.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

PUBLIEK Het team van Publiek 
vindt het heerlijk om hun gasten 
mooie wijn-spijscombinaties voor te 
schotelen. Hiervoor gebruiken ze dan 
ook alleen de beste, vaak biologische 
producten. Alles wat de keuken 
uitkomt is supervers en homemade; 
van de focaccia tot aan het ijs. De 
Europese kaart met Franse invloeden 
verandert per seizoen om zoveel 
mogelijk met seizoensgebonden 
producten te werken. Publiek is 
voor iedereen. Gastvrijheid is hier 
ontzettend belangrijk. Naast vlees- en 
visgerechten serveren ze daarom ook 
vegetarische en veganistische opties.



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

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

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

JUNIOR VERKOPER
Di t/m za

MAGAZIJN BEHEER/
INKOPER
Di t/m za

WERKPLAATS RECEPTIE
Di t/m za

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

WIJ ZOEKEN

FULL-TIMERS! 
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Proost!
Ondanks dat er in Amsterdam heel wat hippe horecazaken 
te vinden zijn, kent de stad ook nog steeds een groot aantal 

authentieke bruine cafés. Maar waar komt nou precies de term 
bruin café vandaan en wat is de oorsprong van dit ‘fenomeen’? 
Bij Amsterdam Bruist waren we zelf ook erg benieuwd naar het 

antwoord op deze vragen, dus we zochten het voor je uit.

at blijkt, de verklaring voor de 
naam bruin café is heel simpel! 

Het eerste beeld dat in je opkomt als 
je aan zo’n café denkt, is waarschijnlijk 
dat van een ouderwets ingerichte 
kroeg, met schaarse verlichting en 
een interieur waarin donkerbruin 
hout overduidelijk de hoofdrol speelt. 
Dat is precies waar de bruine cafés 
hun naam aan te danken hebben, 
aangevuld met het feit dat het behang 
en de gordijnen vaak ook letterlijk 
bruin waren geworden door alle 
(sigaretten)rook.

Ook leuk om te weten: de bruine cafés 
zijn aan het begin van de negentiende 

eeuw ontstaan doordat mensen 
thuis een kamer inrichtten – in de 
meeste gevallen de voorkamer – als 
een soort huiskamercafé om zo wat 
extra inkomsten te genereren. Deze 
huiskamercafés bleven populair tot er 
in Nederland in 1881 een wet werd 
ingevoerd waardoor er ineens een dure 
vergunning vereist was om een café 
te mogen runnen. Als gevolg daarvan 
verdwenen de huiskamercafés een 
voor een en maakten plaats voor de 
bruine cafés zoals we die vandaag 
de dag kennen. Overigens hebben 
deze vaak nog steeds een gezellige 
huiselijke inrichting, net als die 
huiskamercafeetjes van vroeger.

W
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA



2928

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

CANVAS OP DE 7E Canvas op de 7e staat bekend 
om de betaalbare en overheerlijke cocktails en het 
prachtige uitzicht over Amsterdam, waarvan je in de 
zomer zelfs vanaf het ruime dakterras kunt genieten. 
Er wordt allerlei lekker eten geserveerd en zodra de 
zon onder is, kun je losgaan op de lekkerste muziek 
tijdens de clubavonden.

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, 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.

DE TULP De Tulp klinkt dan wel oer-Hollands, 
maar dat zie je er niet vanaf. Het terras is een 
soort hippe urban jungle met overal planten en 
felroze en turqoise vlonders, een schommel en 
tinten geel, rood en oranje. Gezellig! Buiten is dus 
helemaal top, maar binnen wordt het nog beter. 
Overal staan stoere bruine stoelen, mooie en 
zachte vintage hipster fauteuils, coole Chesterfield 
banken en mooie, soms gekleurde houten tafels. 
Wederom enorm veel planten, palmbomen en 
ander hip groen. Een beetje Ibiza meets Bali, maar 
dan in Amsterdam.

BAM BOA is in de korte tijd dat ze aan de Weesperzijde 
zitten een favoriet geworden voor zowel lunch als uitgebreid 
dineren. Niet alleen vanwege de heerlijke gerechten, maar 
ook door de fijne ambiance en het ruime terras aan de 
Amstel. Hier kun je zomers tot ‘s avonds laat in het zonnetje 
vertoeven. De twee broers achter Bam Boa hebben begin 
2019 het stokje overgenomen van hun vader, die 35 jaar 
lang Girassol runde. Na de sluiting van het Portugese 
restaurant is de locatie omgetoverd tot het plaatje dat het 
nu is: een nieuwe hotspot met een lichte, beachy inrichting 
die je doet geloven dat je op een tropisch eiland zit. 
Rotanstoelen, olijfboompjes, marmeren tafels en branded 
wijnglazen, alles is tot in de puntjes gestyled.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CAFE’S
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Lovense Kanaaldijk 1B, Tilburg NL  |  +31 13-543 1574  |  www.vangoolstoffen.nl

WIJ HOPEN U SNEL EENS TE 
MOGEN BEGROETEN IN ONZE 
STOFFENSPECIAALZAAK IN 
TILBURG.

Scan de QR-code of kijk online:
www.vangoolstoffenonline.nl

Eigenaren: Annet en Judith van Gool

Eigenaren: Annet en Judith van Gool

 Absoluut niet stoffi g!  
Van Gool Stoffen is een stoffenwinkel die al bestaat 
sinds 1970 en die sinds die tijd gevestigd is aan 
de Lovense Kanaaldijk 1B in Tilburg. In de loop 

Lovense Kanaaldijk 1B, Tilburg NL  |  +31 13-543 1574  |  www.vangoolstoffen.nl

Dé specialist in 
stoffen

der jaren is Van Gool Stoffen uitgegroeid tot een 
stoffenzaak met een enorm assortiment. Onze verkoop 
oppervlakte van zo`n duizend vierkante meter zorg 
ervoor dat u bij ons een grote kans van slagen heeft.  

Wij bieden u een zeer grote collectie modestoffen, exclusieve stoffen, zijde stoffen, 
designerstoffen, kinderstoffen, kinderkamerstoffen, bruidsstoffen, cocktailstoffen, feeststoffen, 

luxe stoffen, imitatiebont, biologische stoffen, interieurstoffen, fournituren en patronen. 

Scan de QR-code of kijk online:
www.vangoolstoffenonline.nl



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



PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl
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Shoppen in De Pijp
Voor de gemiddelde shopper is Amsterdam een waar paradijs aan 
winkels. Helemaal omdat elk winkelgebied zijn eigen kenmerken 

heeft en je dus, als je wilt, vrij specifiek op pad kunt gaan. In deze 
editie van Amsterdam Bruist besteden we aandacht aan De Pijp. 
Dit is niet alleen een van de populairste wijken van de stad, je 

vindt er ook nog steeds meer leuke en bijzondere winkels.

n De Pijp is op winkelgebied 
eigenlijk van alles te vinden, 

maar helemaal als je op zoek bent 
naar concept stores, fashion en vintage 
is dit ‘the place to be’. Je kunt het 
natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt, 
maar ook met een wat kleiner budget 
kom je hier over het algemeen prima 
uit de voeten. Grote ketens zul je niet 
echt tegenkomen in De Pijp, maar 
die afwezigheid wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de vele 
authentieke boetiekjes, speciaalzaken 
en vintage winkels van bruisende 
uitbaters die je in deze wijk aantreft.

Nog een groot pluspunt van De Pijp 
én een van de redenen waarom het 
publiek in deze wijk zo gemêleerd 
is: je vindt hier ook de beroemde en 
meer dan honderd jaar oude Albert 
Cuypmarkt waar je nog de echte 
Amsterdamse sfeer kunt proeven en 
heerlijk rond kunt slenteren tussen de 
circa 250 kraampjes. En heb je van al 
dat shoppen en rondslenteren trek of 
dorst gekregen? Ook dan zit je in De 
Pijp helemaal goed, restaurants en 
cafés genoeg waar je even een stop in 
kunt lassen om ook je inwendige mens 
te verwennen.

I

SHOP
TILL YOU DROP!
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KLEIBURG
De makers van dit witbier hebben 
zich laten inspireren door de 
Siciliaanse keuken. De sinaas-
appelschil zorgt voor een makkelijk 
drinkbaar bier met een mooie ‘bite’. 
Een klassiek bier dat buiten de 
kaders valt, zoals je van een 
protestants stadsklooster mag 
verwachten.
www.winkel.kleiburg.nl

BANANA 
BUNTAL 
COCTAIL
Zwart/witte coctail hoed  
van banana buntal 
met verenschacht 
garnering. Wordt 
met diadeem op het 
hoofd bevestigd.
www.mirjamnuverhats.com

LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll Foundation & Made Blue 
doneren zij per verkochte fles 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien is de wijn 100% biologisch, 
vegan & hartstikke lekker. Daarom is The Good Wine, goed voor 
jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

3938

Scan 
de 

QR-code

SHOP

Iets

*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.

I AMSTERDAM THE 
CLASSIC HOODIE 
Voor iedereen die houdt van Amsterdam en de 
regio: neem een stukje van de stad mee in je 
leven! Maak je familie, vrienden óf jezelf blij 
met typisch Amsterdamse cadeaus – van een 
 I amsterdam fietstas tot stoer en origineel 
Dutch design. Zo heb je iets moois waar je 
zelf blij van wordt, of een cadeau waar je je 
dierbaren thuis een plezier mee doet.  
www.amstory.nl

TILL YOU DROP!

HET MELKMEISJE
Maak spelenderwijs kennis met de 
mooiste meesterwerken uit het 

Rijksmuseum. Deze Playmobil-versie van 
Johannes Vermeers ‘Het Melkmeisje’ is een 

must-have voor iedere Playmobil liefhebber, 
alle bewonderaars van het werk van 
Vermeer of iedereen die een aandenken wil 
aan zijn of haar bezoek aan het 
Rijksmuseum. www.amstory.nl

unieks!BRUIST
Deals

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

CADEAUDOOS
 

REMBRANDTJES
Rembrandtjes Chocolate Coins giftbox.  

De Gildepenning van Rembrandt is 
bewaard gebleven en vormt de inspiratie-

bron voor de authentieke smaken uit de 17e 
eeuw, gevat in twee uitvoeringe: 6 munten en 

12 munten. www.visserchocolade.nl
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IEDERE VROUW verdient het
                            om zich MOOI te voelenHeb jij de nieuwe collectie voor de herfst al gezien?

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

IEDERE VROUW verdient het
                            om zich MOOI te voelen

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

De mooiste lingerie voor het najaar, nu 
verkrijgbaar bij Annadiva!

Prachtige lingerie kan je zelfvertrouwen een boost 
geven. De najaarscollectie, bestaande uit verschillende 
merken, laat werkelijk iedere vrouw stralen. Annadiva 
is gespecialiseerd in de (online) verkoop van lingerie en 
badmode in het midden en hoger segment. Persoonlijke 
service, maatadvies en een uitgebreid aanbod in grote 
cupmaten staan hoog in het vaandel.

Heb jij de nieuwe collectie voor de herfst al gezien?

DÉ SPECIALIST VOOR 
HET PERFECTE SILHOUET 
VOOR VROUWEN MET 
EEN GROTERE CUPMAAT.

CHOOSE TO SHINE
CUP A T/M K



RESERVEER VIA:
SANADOME.NL/
LATE-SUMMER-

SPA-DEAL

RESERVEER VIA:
SANADOME.NL/
LATE-SUMMER-

SPA-DEAL



454444

STOP
EN KOM TOT RUST!

454545

Op de camping!
Zoals je in eerdere edities van Amsterdam Bruist al kon lezen, 

zijn de overnachtingsmogelijkheden in Amsterdam op zijn 
zachtst gezegd zeer uitgebreid te noemen. Van over the top 
luxe tot back to basic en alles ertussenin. Nu zul je daarbij 

waarschijnlijk al snel denken aan een hotel, maar wist je dat je 
ook prima kunt kamperen in (de buurt van) onze hoofdstad?

H et mag dan ‘al’ september 
zijn, over het algemeen is 

het deze maand in Nederland nog 
steeds prima kampeerweer en de 
meeste campings zijn dan ook nog 
steeds gewoon geopend. Volgens 
velen is september zelfs een perfecte 
maand om te kamperen, aangezien 
je niet langer je tent uitbrandt, maar 
het weer wel nog steeds lekker 
aangenaam kan zijn. Hoe het ook zij, 
in Amsterdam en de nabije omgeving 
is dus ook een aantal leuke campings 
te vinden. Bij de een zet je zelf je 
tentje of caravan neer, bij de ander 
kun je overnachten in verschillende 
soorten accommodaties, zoals een 

gemeubileerde (en verwarmde) eco-
cabine, een authentieke Amerikaanse 
schoolbus, een hippe airstream of 
bijvoorbeeld een kampeerbungalow. 
Oftewel: maar net waar jij de voorkeur aan 
geeft.

Gaat jouw voorkeur überhaupt niet uit 
naar kamperen, dan heb je geluk, want 
kamperen kan dus wel, maar het hoeft 
niet. Kies in dat geval gewoon voor een 
leuk hotel of overnacht in een Airbnb, 
om maar wat voorbeelden te noemen. 
En kun je op dat vlak wel wat inspiratie 
gebruiken? Blader dan vooral snel verder 
en bekijk onze overnachtingstips van deze 
maand.
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STOP
EN KOM TOT RUST!

HOTEL DE HALLEN Vroeger diende het als 
tramremise. Nu vind je in het monumentale 
pand dit 4-sterren boutiquehotel. Het hotel 
is gevestigd in het De Hallen Complex, dé 
creatieve hotspot van het bruisende Amsterdam-
West. Met een urban-vintage interieur waar 
veel bijzondere designs en kunstwerken te 
bewonderen zijn, is Hotel De Hallen een plek 
waar je inspiratie en creativiteit zult vinden. Bij 
binnenkomst zullen de bijzondere constructie 
en indeling je als eerste opvallen. De openbare 
ruimtes worden andere ingevuld door restaurant 
Remise47, stijlvolle lounges in de lobby, een bar 
en een groot zonnig terras. 

WESTCORD ART HOTEL 
AMSTERDAM Het 4-sterren 
hotel grenst aan het Westerpark 
en ligt op loopafstand van 
het Amsterdamse centrum. 
Bezienswaardigheden zoals 
Theater Amsterdam liggen 
binnen handbereik van het 
hotel. Ideaal dus voor een 
avondje uit! Val daarna in slaap 
in een hotelkamer helemaal in 
het teken van de CoBrA-stijl en 
bewonder bij het ontbijt werken 
van onder andere Herman 
Brood.

CONSERVATORIUM HOTEL Dit hotel is gelegen 
in het Museumkwartier, het culturele hart van de 
stad, en is een architectonisch meesterwerk dat 
een monumentaal historisch pand combineert met 
hedendaags design. Gasten kunnen hier genieten 
in diverse restaurants, de bar, de lounge en het 
duizend vierkante meter grote Akasha Holistic 
Wellbeing. In deze bruisende en elegante setting 
liggen de kroonjuwelen van de stad – het Van Gogh 
Museum, het Concertgebouw, het Rijksmuseum, 
het Vondelpark en de meest luxueuze winkels van 
Amsterdam op de P.C. Hooftstraat – letterlijk om de 
hoek. Voor zowel cultuur, ontspanning als zakelijke 
activiteiten is dit een unieke locatie voor ieder bezoek.

  

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

HOTEL DE L’EUROPE AMSTERDAM Het beroemde Amsterdamse hotel De L’Europe viert dit jaar zijn 125ste verjaardag. Na 
een ingrijpende restyling en herpositionering begint het hotel aan een nieuw hoofdstuk. Meer dan ooit draait het om ultraluxe, 
cultuur en vakmanschap. Maar ook om authenticiteit, toegankelijkheid en verbinding met de stad.



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 het 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 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



Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 

Parodontitis
Verwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

Gingivitis
Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 

Ontstoken tandvlees voorkomen
Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 
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Museumplein
Denk je aan musea in Amsterdam, dan zul je waarschijnlijk 

ook al snel aan het bekende Museumplein denken. En zelfs als 
dit niet meteen in je opkomt, stuit je er ongetwijfeld alsnog op 
mocht je online gaan zoeken naar de musea in onze hoofdstad. 
Niet zo vreemd natuurlijk, aan dit plein bevinden zich immers 
(onder andere) drie van de meest populaire musea van de stad.

n onze hoofdstad zijn vandaag 
de dag zo’n zestig musea 

te bezoeken, waarvan drie van 
de meeste bekende musea dus 
aan het Museumplein gevestigd 
zijn. Om precies te zijn, zijn dat 
het Rijksmuseum, het Van Gogh 
Museum en het Stedelijk Museum. 
Dit wereldberoemde drietal ligt dus 
weliswaar heel dicht bij elkaar, maar 
ze alle drie op één dag bezoeken, is 
een vrijwel onmogelijke opgave. Tenzij 
je in een sneltreinvaart erdoorheen 
sprint, maar dat zou zonde zijn 
van al het moois dat hier te zien is. 

Een goede reden dus om vaker naar het 
Museumplein terug te keren.

Wie bij een plein denkt aan een (groot) 
stenen oppervlak, heeft het in het geval 
van het Museumplein mis. Dit ‘plein’ wordt 
namelijk gedomineerd door een grote 
grasmat waar je, als de zon schijnt, ook heel 
wat mensen zult aantreffen die heerlijk zitten 
te picknicken of gewoon van de zon en de 
omgeving genieten. Er hangt hier dan ook 
meestal een super fijne sfeer, helemaal als 
het plein het decor is van een van de vele 
festiviteiten die hier worden georganiseerd.

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

535353
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& BEWONDER

HUIZE FRANKENDAEL Huize Frankendael is het laatste 
buitenhuis van Amsterdam. Gebouwd in de zeventiende 
eeuw, werd het huis gebruikt door notabelen om van 
natuur en vriendschap te genieten. De stad heeft het 
buitenhuis inmiddels omarmd, maar aan het grote 
genieten is weinig veranderd. Huis, tuin en keuken staan 
het gehele jaar dagelijks open voor de combinatie van 
natuur, gastronomie en cultuur.

AMAZE In AMAZE komt dertig jaar aan ervaring 
samen in een nieuwe en prikkelende manier van 
uitgaan. De ervaringen die bezoekers beleven zijn 
afwisselend intens, interactief en ontspannend. 
Het labyrint is ontworpen om bezoekers emotioneel 
te raken. Waar bezoekers van festivals en dance 
events vaak een voorgeprogrammeerde eindshow 
voorgeschoteld krijgen, heeft de bezoeker van 
AMAZE zelf invloed op de show. Met als slogan 
‘The only way out is in’ hint de organisatie naar de 
mogelijkheid te ontsnappen aan de doordreunende 
gedachten in je hoofd door de focus te verschuiven 
naar het innerlijke.

STEEDS VERRASSEND AANBOD

HASH MARIHUANA & HEMP 
MUSEUM Het museum beheert 
een unieke collectie die te 
zien is op twee locaties: een 
grachtenpand in het centrum 
van Amsterdam en een 
modernistisch stadspaleis in 
Barcelona. De collectie van het 
museum bestaat uit zeldzame 
objecten die betrekking hebben 
op alle verschillende aspecten 
van de geschiedenis en cultuur 
van cannabis. Oprichter Ben 
Dronkers heeft ze van over de 
hele wereld verzameld. 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

HUIS WILLET-HOLTHUYSEN Ervaar in Huis 
Willet-Holthuysen hoe het was om te wonen in 
een deftig zeventiende-eeuws Amsterdams grach-
tenhuis! Bekijk de balzaal en kunst, maar neem 
ook een kijkje in het leven van het personeel. Huis 
Willet-Holthuysen was het woonhuis van Mevrouw 
Willet. Zij liet haar weelderige woonhuis in 1895 na 
aan de stad Amsterdam, inclusief de imposante 
kunstverzameling van haar overleden echtgenoot 
Abraham, bestaande uit antieke meubels, zilver, 
keramiek, beelden, schilderijen en foto’s.

Our House in 
Amsterdam is het 
eerste moderne 
museum ter  
wereld gericht  
op de ontstaans- 
geschiedenis,  
cultuur en sub-
culturen van  

de elektronische muziek. Gevestigd in Amsterdam  
is de hightech museumervaring een eerbetoon aan de 
(inter)nationale elektronische muziekcultuur. Verre van een 
gewoon museumuitje brengt Our House een futuristische  
en innovatieve ervaring vermengd met liveoptredens.  
Bezoekers maken een multisensorische tour door de 
evolutie van housemuziek; van Detroit tot Amsterdam, van 
Londen tot Berlijn en van Las Vegas tot Ibiza; de reis van dit 
baanbrekende muziekgenre van begin jaren tachtig tot nu.
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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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Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel 
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de 

echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn 
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de 

toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

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

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

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

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

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

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