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Ouderwets gezellig

1

2

Verstopt in het prachtige Nationaal Park Drents-Friese Wold staat het idyllische
natuurhuisje De Witte Raaf, omringd door drie hectare privébos. Het is precies
wat je verwacht van een authentiek boshuisje: spulletjes van oma, rieten
schommelstoel, alles even knus, maar niet te bedacht. Je maakt eens een
wandeling, spot een mooie vogel en sprokkelt wat hout dat je ’s avonds in
de open haard gooit. Voor wat afleiding zijn er spelletjes, boeken en dvd’s,
maar geen tv en nauwelijks bereik. Eindelijk rust.
Opzoeknaardewitteraaf.nl
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Nederland
Pluk de dag

Haal de zomer terug met deze vrolijke, fruitige
toilettas geïnspireerd op de Provence.
€ 34,95 Anna + Nina
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Koffieminnaars en
zoetekauwen kunnen hun
geluk niet op bij Yusu, love
birds trekken zich terug in
verlokkelijke liefdesnetjes.
2

Koffie Sranang

Onlangs opende Yusu zijn deuren in
Amsterdam-Oost. Niet bepaald centraal
of ideaal gelegen en toch meteen een
hotspot. We snappen waarom. Het interieur is schitterend: wit, strak en met
een opvallend mooie, stenen bar. Ook
de koffie is steengoed. En voor erbij
zijn er de lekkerste Surinaamse hapjes,
taartjes en cakejes.
Yusu Coffee Andreas Bonnstraat 2

Parelduiken

Tijd voor een romantisch uitstapje? Toe aan natuur? Drie parels
van plekken, ideaal voor de grote (of kleine) verdwijntruc.

3

142 JAN

1. Lakeside Cabin
Cabin-verhuur Getawaydeluxe
is een parel rijker: de Lakeside
Cabin. Het huisje staat in Bergentheim, Overijssel en is ontworpen
in de jaren zeventig. En dat zijn
vaak winnaars: hoogteverschil,
heel veel glas (tweehonderd
ramen, schijnt), beton, staal,
trappen, bruggetjes en alles
ingebouwd. Maar het allerbeste
ervan: het is aan een klein meer
met eigen strandje en eigen bos.
De kano’s liggen voor de deur.
getawaydeluxe.com
2. Inn on the lake
Iets ten noorden van Amsterdam
vind je het schattige dorp Broek
in Waterland. De oude pastorie is
tegenwoordig een karakteristieke
bed and breakfast, direct aan het
water en in het mooie polderland-

schap. Nadat je hebt genoten
van het ontbijt spring je op een
paard of in een kano. Of het
bed weer in, net waar jullie zin
in hebben.
innonthelake.nl
3. The Unbound
Zelfs in hectisch Amsterdam
kun je je terugtrekken in de
natuur. In de Tuinen van West,
randje stad, vind je city escape
The Unbound, een nieuwe ecologische parel met luxe cabins en
vooral heel veel groen. Elk huisje
is anders, zo heeft het ene een
groot dakterras, het andere een
hottub. The Unbound heeft een
floating spa, yogaeiland, bar en
een restaurant, waar ze werken
met groenten, fruit en kruiden uit
eigen biologische moestuin.
unbound-amsterdam.com
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Verkleedpartij

In de Fondation Louis Vuitton – moet je
sowieso heen – is een waanzinnige tentoonstelling te zien van de Amerikaanse
fotograaf en selfiequeen avant la lettre
Cindy Sherman. Met 170 werken die ze
maakte tussen 1925 en 2020 (dus ook
nieuw werk!) vormt de expo een indrukwekkend retrospectief van haar werk,
waarin ze zelf het model is. Je ziet Cindy
telkens in volstrekt andere gedaanten; die
van een glamoureuze actrice, maar ook
die van de Heilige Maagd en huisvrouw.
Extravagant, wonderlijk, absurd: de foto’s
zijn allemaal even fascinerend en zetten aan
tot denken over identiteit en gender.
T/m 3 januari 2021, fondationlouisvuitton.fr

Werelds

Als de situatie het toelaat,
gaan we tóch graag even
de grens over. Niet vliegen
natuurlijk, liefst met de trein.
Hou het dichtbij – België – of
vooruit, ga een stapje verder
– Frankrijk.

ANTWERPEN

1. Hotel August
Antwerpen telt tal van heerlijke boetiekhotels, maar August stond hoog op ons
lijstje. Het hotel huist in een voormalig
klooster en allerlei details refereren aan het
leven van de augustijner nonnen toentertijd.
Dit alles prachtig in harmonie gebracht met
modern, strak en high-end design. De lounge
en het bargedeelte zitten in de voormalige
kapel. Er zijn twee tuinhuizen met terras,
waarvan één met een spa en buitenzwembad. Waar de leefvertrekken van de nonnen
waren, vind je de gastenkamers, de keuken
en een bibliotheek. En waar vroeger de kerk
zat, kun je nu aanschuiven in restaurant
August, naar idee en inzicht van Nick Bril, de
chef van het naastgelegen sterrenrestaurant
The Jane. august-antwerp.com
2. Bar Vert
Bar-Vert is dé plek waar je wil neerstrijken
voor een brunch. Het Libanees georiënteerde tentje heeft geen uitgebreide kaart,
en dat is maar goed ook, want kiezen is knap
lastig; alles is verrukkelijk. Instagram @barvert
3. Butchers Coffee
Voortreffelijke koffie en een uitmuntend
‘ontbijt’ (tot 15.00 uur) krijg je bij Butchers
Coffee. Op de kaart hemels zoet zoals
buttermilk pancakes, maar de liefhebber
van eggs benedict kan helemaal zijn hart
ophalen. Alles met een eigen twist en lekker
wat groente. butcherscoffee.be

Tas met inhoud

Het nieuwe tassenmerk Tototè Studio is alles
wat het moet zijn: duurzaam, ethisch verantwoord, lokaal geproduceerd en ja, ook stijlvol.
De tassen worden gemaakt van restleer van
Italiaanse modemerken en vervaardigd door
nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond. Kijk, dat draagt lekker.
totote-studio.com

Weekendje weldaad

Ontsnap aan de hectiek van het dagelijkse
leven en boek een weekendje spa. Elaisa
Wellness ligt midden in de natuur van
Dilsen-Stokkem in Limburg. En dat zie
je: grote ramen en terrassen geven een
weids uitzicht over de heuvels en prachtige
zonsondergang die weerspiegeld wordt in
het meer. Vanaf het Terhills Hotel, vlak bij
Maasmechelen Village, brengt een shuttlebus je naar dit luxeoord, waar je volledig tot
rust komt onder invloed van de wijsheden
en rituelen van onder andere de Inca’s en
Egyptenaren. Onderga een Tibetaanse
detox, halotherapie, doe een yogasessie of
ga chakramediteren. Maar boek vooral niet
te kort, want op keuzestress zit je hier niet
te wachten.
elaisawellness.com
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