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Maak dat je

wegkomt

The Boundery Hotel

The Boundery Hotel

Dit heerlijke hotel ligt aan Redchurch
Street, de leukste winkelstraat van de wijk
Shoreditch. Very stylish, want een groot
aantal kamers is ingericht door ‘Mr.
Habitat’ Terence Conran. Vraag naar de
Dickens Suite of de kleurige British
Room. Het allerleukste van dit hotel is de
fantastische coffeeshop en bakkerij
Albion op de begane grond. Ook leuk:
gasten hebben exclusief toegang tot het
dakterras, waar volgens kenners de meest
prestigieuze rooftop bar van Londen zit.
Tweepersoonskamer vanaf € 260,www.theboundary.co.uk

In het Victoria and Albert
Museum zijn van 23 maart tot
28 juli ruim driehonderd objecten uit de
archieven van de Britse rockster te zien in
de tentoonstelling David Bowie is. Naast
zijn meest flamboyante outfits zijn er ook
video’s, handgeschreven manuscripten en
natuurlijk zijn muziek. Bowie (inmiddels
66 jaar) woont tegenwoordig in Amerika,
maar werd geboren in de arme Londense
wijk Brixton (tegenwoordig een walhalla
voor foodies). Wel even reserveren.
www.vam.ac.uk

stills: David James, 1975 Uit: Courtesy of The David Bowie Archive 2012
Film still: Studiocanal Film Ltd

The Boundery Hotel

By far het hotel met de lekkerste lounge van
Amsterdam. Bovendien valt er hier op de
kop van de Utrechtsestraat steeds meer te
beleven. De Italiaanse traiteur/lunchroom
Uliveto Alimentari zat er al een tijdje, maar
onlangs opende aan de andere kant van het
plein in een oude garage The Lobster
House (kreeft en witte wijn!). Een Tweepersoonskamer is te boeken vanaf € 79,www.lobsterhouse.nl en www.hotelv.nl
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Slapen in… Hotel V

Naar Londen
voor…

David Bowie in de film The Man Who Fell to Earth

Het Rijksmuseum

Op 14 april is het zo ver:
dan gaat het verbouwde Rijksmuseum
open. Er is een hele generatie opgegroeid
zónder een schoolreisje naar dit prachtmuseum en zelfs wij zijn eerlijk gezegd
vergeten hoe het ook alweer voelt om voor
De Nachtwacht te staan. Reden genoeg om
af te reizen naar de hoofdstad. Geen zin in
een rij? Vanaf half maart zijn alvast kaarten
te bestellen via www.rijksmuseum.nl.

Blok dit voorjaar een weekend in de agenda,
want mán, wat is er veel te doen op een paar
uurtjes rijden of vliegen van huis. Dit zijn
de steden, exposities, hotels en restaurants
die deze lente niet gemist mogen worden.
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Naar
Amsterdam
voor…

Eten bij… Worst

Sinds de opening vorig jaar
is deze wijnbar in de
Zeeheldenbuurt onze
absolute favoriet. Het
bijbehorende restaurant
Marius bestaat al langer,
maar de tafeltjes zijn er avond aan avond
bezet. Sinds Worst hebben is er geen
reserveringsstress meer: je kunt hier
gewoon aanschuiven om wat te eten.
Natuurlijk geen plek voor vegetariërs
(alhoewel je met de kreeftenworst en een
kaasplankje een heel eind komt). En… op
zondagochtend kun je er ontbijten met een
cocktail! www.deworst.nl 

Hotel V

Eten bij…

Honest Burger
(Brixton)

Multiculti Brixton is voor foodies the
place to go. De Brixton Food Market is op
donderdag- en vrijdagavond langer open
en in veel cafés is er op die avonden live
muziek. De verantwoorde hamburger van
Honest Burger schijnt de beste van de
stad te zijn.
www.honestburgers.co.uk
jan 139
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Naar Rotterdam
voor... Ed van

Tot en met 20 mei is in het
Nederlands Fotomuseum de
tentoonstelling From Holland
With Love te zien. Thema: de liefde. Het
werk van fotograaf Ed van der Elsken is
het uitgangspunt voor een selectie van
foto’s van Nederlandse beeldmakers
onder wie Koos Breukel, Paul Kooiker
en Bertien van Manen. Van Van der
Elsken zelf zijn er onder meer beelden
uit zijn eerste publicatie, het roemruchte
fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint
Germain des Prés (1956), misschien wel
het mooiste fotoboek ooit gemaakt over
de liefde.
www.nederlandsfotomuseum.nl

Slapen in…

Pincoffs Suites

Stijlvolle suites met uitzicht op de Maas.
Lekker persoonlijk, ontbijt op bed en
op loopafstand van het Luxor Theater,
het Fotomuseum en Hotel New York.
Tweepersoonskamer vanaf € 165,www.hotelpincoffs.nl

Ed van der elsken, zelfportret

der Elsken

Eten bij… De

Matroos
en het Meisje

Zaterdag is er markt in Rotterdam. Niet
missen: de frietkraam van Bram Ladage,
de ‘kamerplantenstunter’ (die sinds jaar
en dag met zijn laadwagen voor de ingang
van de Openbare Bibliotheek staat) en
een bezoek aan Little Italy (de oudste
Italiaanse supermarkt van Rotterdam).
Steeds leuker wordt het in de oude wijk
Katendrecht (net over de nieuwe loopbrug
naast Hotel New York). Lezen en loungen
kan in het boekencafé Tjechov en reserveer vooral een tafel bij De Matroos en het
Meisje. www.dematroosenhetmeisje.nl
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Naar Gent
voor…

Design

Op 28, 29 en 30 maart
organiseert Designer Days
Gent samen met Stad Gent The City
Trail: een uitgebreid stadsparcours langs
ateliers, shop-in-shops en huiskamers
waar veelbelovende ontwerpers uit
Oost-Vlaanderen tijdelijk hun werk
showen. Grote kans dus dat je ergens
belandt waar je normaal niet snel zult
komen. Het parcours voor deze designontdekkingstocht vind je op www.
designerdaysgent.be

Slapen in…

Engelen aan
de Waterkant

Een king size bed en een bad op pootjes.
Dit heerlijke, klassieke B&B aan de
Schelde ligt op loopafstand van het

SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele
Kunst) en het Museum van de Schone
Kunsten en op ongeveer 1,5 km van
het centrum. Het is klein (met maar
twee kamers), maar wekt de indruk
van een vijfsterrenhotel. Het ontbijt
wordt geserveerd op een groot dienblad
in de zonnige zitkamer. En de naam?
Eigenaresse en binnenhuisarchitect Ann
Willems vernoemde haar B&B naar een
beeldje van een klein houten engeltje
dat zij een aantal jaar geleden op een
antiekmarkt vond. Tweepersoonskamer
vanaf € 140,www.engelenaandewaterkant.be

Friet eten bij…

Frietkot Jozef op
de vrijdagmarkt

Wie Jozef is, weten we niet. Meestal staat
er een vriendelijke dame in de kraam.
Maar dat ze hier de lekkerste frieten
van Gent bakken, durven we met droge
ogen te beweren. Vraag er die lekkere,
ietwat zurige Belgische mayo bij en pas
op voor de duiven; die kennen deze
frieten namelijk ook.
Kijk uit naar het
vaalgroene ‘kotje’
aan de noordzijde
van het plein.
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Naar Oslo
voor…

Kunsthotel
The Thief

Een gloednieuw kunsthotel
in Oslo’s to be-wijk
Tjuvholmen. Het heeft een indrukwekkende kunstcollectie met werk van kunstenaars als Sir Peter Blake en Richard
Prince, en in de liften videokunst van Julian Opie. Het design is totaal anders dan
we gewend zijn in Scandinavië: niets geen
minimalisme, maar een eclectisch pakhuis
vol wonderlijke objecten. The Thief is
aangesloten bij www.designhotels.com.

Kunst kijken in…

Het Astrup Fearnley
Museum

Ook nieuw en direct naast het hotel is het
Astrup Fearnley Museum. Het gebouw
van glas, graniet en goudkleurig metaal is
ontworpen door Renzo Piano en opende
vorig jaar met de expositie To be with art
is all we ask. 

Bertien van Manen

B&B Engelen aan de Waterkant

NIC LEHOUX

Pincoffs Suites

De Matroos en het Meisje

Kunsthotel The Thief

Astrup Fearnley Museum
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Deze is nog te zien tot 21 april en laat de
belangrijkste stukken zien uit de Astrup
Fearnley-collectie, waaronder werk van
Cindy Sherman, Jeff Koons en Damien
Hirst. Een perfecte kennismaking met
deze bijzondere privécollectie.
www.afmuseet.no

Brunchen bij…

en bestel de onovertroffen scones
met rabarberjam uit eigen
bakkerij. www.kolonihagenfrogner.no

Koloni Hagen

Jeff Koons,
Michael Jackson
and Bubbles

Koloni Hagen

Reserveer een tafel voor zondagochtend
Bar van restaurant
Reynard (Wythe
Hotel)

Fotografie Adrian Gaut

Hotel Delmano

Cocktails

Fotografie Adrian Gaut

New York drinkt massaal
cocktails. De trend begon
een aantal jaar geleden
bij het hippe restaurant Freemans en
sindsdien komt er iedere dag wel een bar
bij waar je klassiekers kunt drinken als
Martinez en Mint Julep. De barmannen
en -vrouwen hebben zonder uitzondering
heel veel tatoeages en op de bar staan
rijen met kleine flesjes bitters, elixers en
andere zelf gebrouwen siroop. Natuurlijke
smaken als gember, vlierbesbloesem en
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granaatappel zijn favoriet. Een workshop
kun je volgen bij Applewood in Brooklyn
(kijk op www.jan-magazine.nl voor het
recept van hun heerlijke Rosemary Sour).
Cocktails drinken kan onder andere bij
Hotel Delmano in Wiliamsburg (geen
hotel, alleen een bar). www.applewoodny.
com, www.hoteldelmano.com

Slapen in…

Het Wythe Hotel

Logeren doen we aan de andere kant van
de Hudson, in het hip-stijlvolle Williamsburg (Brooklyn). Vorig jaar opende
daar het Wythe Hotel, toevallig ook om
de hoek van cocktailbar Delmano. Het
Wythe is: loft-kamers, lekker
veel beton, hammam-doeken in
de badkamer en een rooftopbar
waar niet-logés eindeloos in de
rij moeten staan. Jij niet dus!
Tweepersoonskamer vanaf
€ 155,- www.wythehotel.com

Kunst kijken in…

MoMa PS1
Whyte Hotel

Deze dependance van het
MoMa is meer een expositie-

MoMa PS1

ruimte dan een museum. Er is ruimte voor
onbekende kunstenaars en experimenteel
werk. Het PS1 ligt een beetje verstopt
in de wijk Queens. De Sunday Sessions,
een mix van lezingen en uiteenlopende
kunstoptredens, zijn misschien wel het
best bewaarde kunstgeheim van New
York. Combineer een uitstapje die kant
op met een brunch bij M. Wells Dinette,
een cafetaria-stijl restaurant met daarnaast
een piepklein, maar goed geassorteerd
boekwinkeltje. www.momaps1.org en
www.mwellsdiner.com
Wil je altijd op de hoogte zijn van wat er
in New York gebeurt, waar je moet zijn,
wat de beste restaurants zijn, de leukste
winkels en de beste hotelaanbiedingen?
Kijk op de website van NYC & Company,
www.nycgo.com. 

Tekst Stephanie Pander
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Naar New York
voor…

