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Bugaboo Ant
De kleinste alleskunner voor op reis
Handbagage Formaat – Super Licht – Ultiem Rijcomfort

bugaboo.com
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Dan laat je je auto liever achter bij de offi  ciële parking van Schiphol. 

Veilig, zorgeloos en snel parkeren doe je op P6 Valet Parking:

  Videosurveillance, gps-tracker en kilometerregistratie

  Wij parkeren je auto veilig op de luchthaven

  Parkeer op loopafstand van de terminal

  Wegrijden in een schone auto met onze exclusieve autowasservice 

Reserveer nu je plek: 
scan de QR-code of ga naar
schiphol.nl/parkeren

Zorgeloos 
parkeren?
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GASSAN Diamonds • GASSAN Dam Square 
GASSAN P.C. Boutique • GASSAN Schiphol

DIAMONDS, JEWELERY & WATCHES, VISIT GASSAN.COM
Conquest V.H.P.

Elegance is an attitude

Simon Baker







Reistĳ d wordt relaxtĳ d met Privium.
Vooraan parkeren – razendsnel langs security
en grens – exclusieve Privium lounges.

Live life 
in the 
fast lane

Travel with speed and comfort at Amsterdam Airport

Kĳ k voor meer informatie 
op schiphol.nl/privium 
of scan de QR-code.



























JURA - If you love coffee

E8: Bestseller met touchbediening

www.jura.nl

De JURA E8 is heel eenvoudig via het 
2,8” touchscreen-kleurendisplay te bedienen 
en verwent met perfecte koffiespecialiteiten van 
de klassiekers tot de hippe trendspecialiteiten 
als latte macchiato, flat white of cappuccino. 
De modernste technologieën zorgen te allen 
tijde voor optimale bereidingsomstandigheden 
en een maximaal aroma. 

NIEUW

De voordelen in één oogopslag
 12 verschillende specialiteiten met één druk op de knop
 Uitloop voor microschuimG2 voor fluweelzacht melkschuim
  Touchbediening via 2,8” TFT-display met kunstmatige
intelligentie die koffiegewoonten herkent en het
scherm automatisch aanpast

  AromaG3-molen en Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
voor ultieme koffiekwaliteit
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Anthonie Fokkerstraat 16 • Barneveld lodderkeukens.nl 

Centrum ontdekken
De Handelskade en 
pontonbrug zijn 
omgeven door mooie 
monumentale gebouwen 
waarin de koloniale 
invloeden van Spanje , 
Nederland en Portugal  
terug te zien zijn.
whc.unesco.org/en/
list/819

Wandeling in Otrobanda
Stond het ooit bekend 

als een mindere wijk, 
tegenwoordig is het net 
een openluchtmuseum 
met karakteristieke 
huisjes en prachtige 
muurschilderingen.  
Het échte Willemstad 
ontdekken kan tijdens 
een wandeling door 
deze buurt.
facebook.com/Dushi-
WalksCuracao

Kookworkshop
‘Caribbean Spice Girl’ 
Helmi Smeulders leert 
deelnemers aan haar 
kookworkshops de 
heerlijkste gerechten 
bereiden met lokale 
ingrediënten.  
caribbeanspicegirl.com

Kurá Hulanda
Een bezoek aan het 
slavernijmuseum Kurá 

Hulanda geeft een 
indruk van het 
slavernijverleden van 
Curaçao. Tip: een 
rondleiding met een 
gids brengt de 
indrukwekkende 
verhalen tot leven. Zo 
komt dit deel van de 
geschiedenis van het 
eiland echt binnen. 
Klipstraat 9

Roadtrippen
De mooiste baaien en 
natuurparken liggen aan 
de andere kant van het 
eiland, bij Westpunt. 
Maak een roadtrip met 
een (huur)auto langs 
bijzondere plekken 
zoals Santa Martha 
Baai, Shete Boka, het 
Christoffelpark en 
mooie stranden als Cas 
Abao en Playa Lagun. 
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 Nu naar Willemstad  

Vanaf 26.000 Miles. 
KLM vliegt 1 keer per dag naar Willemstad.

Vluchtduur 9 uur en 35 minuten.

•De afstand van de luchthaven tot  
het centrum is 12 kilometer.

•Voor een taxirit betaalt u ongeveer € 30.

Santa Martha Baai

DOEN

Dolphin Academy
Een ontmoeting met een dolfijn  

is een onvergetelijke ervaring, als 
kind, maar ook als volwassene.  

Bij Dolphin Academy kan vanaf de 
leeftijd van acht jaar met dolfijnen 

 in hun natuurlijke habitat  
worden gezwommen. Het is een 
bijzondere ervaring om zo dicht 
bij de prachtige dolfijnen te zijn.

dolphin-academy.com

Children’s Museum Curaçao 
Kinderen mogen in het Children’s 

Museum doen wat in andere musea 
verboden is: alles aanraken. Met  

leuke spellen wordt hun cognitieve, 
fysieke, sociale en creatieve  
ontwikkeling gestimuleerd.

De verschillende zones in het 
museum zijn speciaal op de 

ontwikkeling van kinderen gericht. 
childrensmuseumcuracao.org

Kunuku Aqua Resort
Het ultieme vakantieparadijs voor de 
jonge reiziger bevindt zich ongeveer 
een halfuurtje buiten Willemstad. 

Achter de poorten van Kunuku Aqua 
Resort schuilt een waterpark met 

glijbanen en zwembaden. Hier 
kunnen kinderen de hele dag 

ravotten, terwijl hun ouders relaxen 
op een ligbedje. Er zijn meerdere 

kinderbaden, maar ook een zwem-
bad om rustig baantjes te trekken.

kunukuresort.com
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DOEN MET 
KINDEREN

14Muurschildering 
tijdens een 
stadswandeling.

50  

CITY GUIDE WILLEMSTAD





 welke zorg
 heb jij echt nodig? heb jij echt nodig?

Wat er ook verandert in je leven, het is altijd slim om te checken of je zorgverzekering 
beter en voordeliger kan. Daarom geeft Independer inzicht, overzicht en advies. 
Zodat je zelf de juiste keuze kunt maken. Sluit hem direct af op independer.nl en 
ontvang een gratis Tandongevallen-verzekering. 
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Met KLM ligt de wereld 
aan je voeten
Hardlopen is leuk, gezond en een uitstekende manier om de wereld 
te ontdekken. Wĳ  vliegen je comfortabel en rechtstreeks naar de 
mooiste bestemmingen. Vanaf daar is het aan jou om je ontdek-
kingsreis te vervolgen. Met een paar hardloopschoenen in je 
koff er zĳ n de mogelĳ kheden onbegrensd - klm.nl/running 
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BEAUTY DESTINATION
Situated in the bustling Williamsburg 

neighborhood, this state-of-the-art beauty 
destination of over 4,000 sqft, features 
23 styling chairs, private beauty booths 

designated for brow treatments and facials; 
an academy for education; a photo studio and 

a hotel-like lounge.

IT AINT MUCH… IF IT AINT DUTCH! 
New Yorkers can finally access Rob 
Peetoom, known for providing quality 
services, experienced stylists and 
sensational locations. A city that 
celebrates individuality will certainly 
embrace Rob’s philosophy that 
your hair should suit your unique 
personality and lifestyle. Led by the 
next generation of Peetooms, Robs 
daughters Savana and Rochelle, and 
Dutch Master Stylists Sergio, Linda 
and Nick who have a collective 45 
years of experience with Rob in the 
Netherlands and Bali. 

BIOLOGIQUE RECHERCHE
To bring out your inner beauty 
the estheticians at Rob Peetoom 
Williamsburg work with the 
exclusive and effective skincare  
treatments of Biologique 
Recherche. The French luxury 
products have a reputation for 
astonishing effectiveness based 
on a clinical and personalized 
approach using intentionally pure, 
raw active ingredients. 

w w w . r o b p e e t o o m n y c . c o m 

CLEAN & NATURAL
Rob Peetoom carefully chose to partner with the sustainable 
haircare brand Davines in New York given the brand’s inspired 
purpose: ‘To be the best for the world, creators of good life for all, 
through beauty, ethics and sustainability’.  This haircare brand 
fits perfectly with our natural make-up line, ILIA from California. 

LOCATION
101 North 10th Street

Williamsburg, Brooklyn, New York
williamsburg@robpeetoom.com

+1.929.343.5506

OPEN 7 DAYS A WEEK
FOLLOW US @ROBPEETOOMNYC




