we e ke n d

Ha lekker

Van iets leuks doen in het weekend wordt iedereen blij. Buiten de
deur of lekker thuis met een fijn boek, serie of podcast.

O P H E T WAT E R
Van actief en sportief tot relaxed recreëren: een
dag op het water voelt als pure vakantie.

Kanoën op de Dinkel
De Dinkel is misschien wel het stoerste riviertje van
ons land. Het kronkelt door het Twentse landschap
en heeft zelfs kleine stroomversnellingen. Je mag
er alleen in het najaar varen en de mooiste stukken
zijn alleen per kano bereikbaar.

PODCAST

ALLEEN OP
EEN EILAND
Wie ervan droomt alleen op
een eiland te zitten, moet
deze zesdelige podcast van
cabaretier Hans Dorrestijn
luisteren, “want het kan
tegenvallen”. Vermakelijk
verslag van zijn stemming
tijdens de opnames van het
tv-programma Alleen op een
eiland met Hans Dorrestijn.
npo2.nl/podcast

actieftwente.nl

Tuffen in een fluisterboot

Naar buiten
GROTE SCHOONMAAK

Op 18 september vindt de vierde editie van World
Cleanup Day plaats. Meer dan 180 landen doen
mee aan deze grote schoonmaakbeurt van de
aarde. Nederlanders blijken de actiefste gebruikers
van de app Litterati, waarmee zwerfafval wordt
geregistreerd. Doe mee met een eigen actie of sluit
aan bij een bestaande actie.
worldcleanupday.nl

Water genoeg in Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Huur een fluisterboot, kies een route en geniet!
Sommige routes voeren dwars door de weilanden, andere komen langs gezellige dorpen als
Dwarsgracht, Muggenbeet en Giethoorn.

MIJN BESTE
VRIENDIN
ANNE FRANK
De joodse Hannah Goslar
en Anne Frank zijn hartsvriendinnen als de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt.
Wanneer de familie Frank
onderduikt, verliezen de
twee elkaar uit het oog.
Drie jaar later, in 1945,
volgt een bijzondere
ontmoeting tussen de
twee vriendinnen in het
concentratiekamp BergenBelsen. De moedige
Hannah zet haar leven op
het spel in de hoop haar
sterk verzwakte vriendin
Anne te helpen.

een expo

een festival

MAISON AMSTERDAM

UNSEEN

Vanaf 18 september verandert De Nieuwe Kerk
in Amsterdam in een
modehuis tijdens Maison
Amsterdam. Deze tentoonstelling geeft een overzicht
van 250 jaar mode in
de hoofdstad. Bezoekers
lopen door verschillende
tijden, langs plekken als
de Dam, de Zeedijk en het
Vondelpark. Zo wordt het
uitgaansleven belicht vanaf
de roaring twenties en
komen de extravagante
stijlen (en modetrends) van
Club RoXY en discotheek iT
weer tot leven.

Een van de meest toonaangevende fotofestivals
ter wereld, waar zowel
nationale als internationale topgaleries aan deelnemen. Flatland Gallery
toont er onder meer
werk van Valérie Belin en
bij Ron Mandos is werk
te zien van Erwin Olaf.
Het festivalonderdeel
Past/Present is nieuw.
Dit betreft een presentatie
van vintage fotografie van
vóór 2000. Van 9 t/m
16 september op het terrein van de Amsterdamse
Westergasfabriek.

nieuwekerk.nl

unseenamsterdam.com

visitweerribbenwieden.com

Droogvallen op het Wad
Voor wie liever niet alleen de zee op gaat, maar
weleens wil droogvallen op de Waddenzee zijn er
dagtochten met kapitein. Kapitein Jan Rotgans
vertrekt dagelijks met de WR130 Johanna II vanuit
Den Oever. Wie geluk heeft, luncht aan boord met
zelf gevangen kokkels.
janrotgans.com
Let op: Vanwege de coronamaatregelen geldt voor veel
uitstapjes dat reserveren noodzakelijk is. Ook kunnen
programma’s worden aangepast of komen te vervallen.
Check voor de zekerheid de site!
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“Reizen is naar
jezelf kijken
tegen een andere
achtergrond”
Schrijver Jan Brokken

MOET JE ZIEN
LA CASA DE PAPEL SEIZOEN 5
Alle fans van La Casa de Papel kunnen hun hart ophalen
tijdens het laatste seizoen van deze geweldige Spaanse
serie. In seizoen 5 zit de bende al meer dan honderd
uur opgesloten in de Bank van Spanje. Net als het lijkt
of er niets meer kan misgaan, staat het Spaanse leger
aan de poort. Wat begon als de grootste roof in de geschiedenis, verandert in een oorlog.
Nu op Netflix
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I love
Holland

BLOEI, NIEUWERSLUIS

AMSTERDAM
LIBELLE
AANBIEDING

Nu de Nachtwacht na driehonderd jaar
eindelijk compleet is, is een bezoek aan
het Rijks een must. Wacht niet te lang,
de reconstructie is maar een paar
maanden te zien in het museum.
rijksmuseum.nl

ALLES
OVER
ETEN

Als een Franse bistro

In een voormalige slagerij in
Zuid zit nu Edible Treasures.
Deze conceptstore heeft heel
veel kookboeken, én alles wat
je nodig hebt om de tafel stijlvol te dekken. En je kunt er
terecht voor een kop specialty
coffee met iets lekkers.

Restaurant Wijmpje
Beukers is favoriet bij veel
Amsterdammers. Het goede
eten, de vrolijke sfeer en de
beroemde dame blanche zijn
óók te vinden in de nieuwe
zaak van de mannen: eetcafé
Schotsheuvel. Ingericht als een
Franse bistro zonder poespas,
net als de kaart vol klassiekers.

edible-treasures.com

schotsheuvel.nl

Aan het IJ
Op Camping Zeeburg kun je slapen in eigen
tent of caravan, of in een van de bonte
wagonettes, eco-cabins, IJ-pods en barrels.
Elke vijf minuten gaat een tram richting het
centrum, maar een drankje op het campingterras is minstens zo leuk. campingzeeburg.nl

Wat maakt jullie restaurant zo
bijzonder? “Allereerst de plek in
een rijksmonument aan de Vecht.
Er zijn niet zo veel buitenplaatsen
aan de Vecht open voor publiek.
Sudoku
In de keuken van Bloei werken we
Vul het
diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van
met regionale
seizoensingrediën3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer
ten. Pure smaken en stijlvolle voorkomen.
eenvoud is wat onze gerechten
kenmerkt.”

SUDOKU

Het arrangement
• Ontvangst met een gezond borrelplankje • 1x driegangendiner op aankomstdag • 2x overnachting • 2x
uitgebreid ontbijt • 10% korting op de
restaurantrekening op dag 2 • gratis
wifi • late check-out tot 13.00 uur.

Info & reserveren
Prijs: € 114,- p.p. o.b.v. 2 pers. per
kamer. Toeslag alleengebruik: € 30,p.n. Toeristenbelasting: € 3,- p.p.p.n.
+ 7% van de arrangementsprijs.
Reserveringskosten: € 14,95 per
boeking. Geldig t/m december 2021,
m.u.v. feestdagen. Boek nu via
libelle.nl/amsterdam of bel Marrea
Hotelarrangementen T 0571 27 77 44.
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O P PA D I N D E H O O F D S TA D
Het duurzame Four Elements
Hotel Amsterdam**** ligt op een
spectaculaire locatie: aan de oever
van het IJmeer. Tram 26 brengt
je binnen 20 minuten naar het
bruisende centrum van Amsterdam,
terwijl op loopafstand stadsstrand
Blijburg te vinden is. Frisse lucht, vers
eten en no waste gegarandeerd.

PRODUCTIE: STEPHANIE PANDER. I LOVE HOLLAND: SUSAN DALSTRA.
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In 2017
verhuisde
kunstenaar
Alexandra
Rose Howland naar Irak om
een volk in conflict in beeld te
brengen. Ze gebruikte foto’s
van smartphones en uit familiealbums voor een intiem
portret van een vaak verkeerd
begrepen land. Het resultaat
Leave and Let Us Go is te zien
in Foam. foam.org/nl/home

Wat mogen gasten echt niet missen als ze komen eten? “Gekaramelliseerde ananas met dragon
en yoghurtijs. Dit dessert hebben
wij ontwikkeld als eerbetoon aan
de oprichtster van de buitenplaats,
Agnes Block. Zij was de eerste
Nederlandse botanicus die het
lukte een vruchtdragende ananasplant te kweken.”

Omdat er in Nederland zó veel leuke
restaurants en cafés zijn maken we een
toer door het land. Deze week schuiven
we aan bij Inge van der Ven van Bloei,
het restaurant van Buitenplaats
Flora Batava.
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Lekkere plek

Elke week opent er ergens in Amsterdam wel een
nieuw restaurant, een hippe conceptstore of een
belangwekkende expositie. Maar: laten we de
klassiekers niet vergeten!
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