Partylicious!
A msterda mDiner

Het 24e AmsterdamDiner, het jaarlijkse benefietgala van het
Nederlandse bedrijfsleven voor de strijd tegen aids heeft €
650.000,- opgebracht. Het geld zal vooral besteed worden
aan wetenschappelijk onderzoek naar acute hiv-infecties.
Onder de meer dan 1000 gasten bevonden zich maar liefst
3 ministers, Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. De aanwezigen konden tijdens een
veiling bieden op een diner met minister Koenders of een
kop thee drinken met Amsterdams burgemeester Eberhard
van der Laan.

Partylicious!

Badmeester Lieke
van Lexmond opent

WET DECK
Vijfsterrenhotel W Amsterdam, onderdeel van Starwood Hotels & Resorts Worldwide, heeft het eerste dakterras mét zwembad in Amsterdam. De combinatie van het spectaculaire uitzicht en het luxe W-DNA
brengt het dolce vita gevoel van de Hollywood zwembaden uit de
jaren 70 terug naar Amsterdam en staat garant voor een ongekend
zomergevoel. De 250 genodigden pasten helaas niet in één keer in het
badje. Het (verwarmde) WET DECK is 70 cm diep en biedt poedelplezier aan ongeveer 20 gasten.

Chantal Janzen

winnares
E l l e ’s Pe r s o n a l S t y l e A w a r d 2 0 1 6

Elle Hoofdredacteur Edine Russel reikt de award uit

De zomereditie van de Society Lunch, georganiseerd door de dassenkoning Tony Tetro, werd gehouden op het prachtige kasteel De Wittenburg
in Wassenaar. Het thema voor de dresscode was jaren 50 Rock ’n Roll. En
dat betekent dansen, het ene swingende optreden volgde het andere in
rap tempo op. Veel bekende Nederlanders zijn ook dit jaar weer aanwezig
waaronder: Ben Cramer, Corrie van Gorp, Viola Holt, Harry Mens, Frank
Wentink, Klaas Wilting, Justine Pamelay, Yvonne Keeley, Sander Janson, De
Veerkampjes en vele anderen.
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Elk moment van de dag verdient z’n eigen koffie. Koffie, ontbijt, ontbijt, waar? Thuis
bij Danie Bles! Zo moet het bij Philips ongeveer zijn gegaan toen ze dachten; waar
gaan we onze nieuwe SENSEO® Switch introduceren aan de pers? Met het apparaat
kan je met een druk op de knop kiezen of je een pot filterkoffie voor een groter
gezelschap wilt zetten of slechts één kopje voor jezelf.
En waarom het thuis bij Danie in de tuin was werd duidelijk toen we de bewuste ochtend haar huis betraden in
Oud-Zuid. Vergeet minimalistisch, Hier is de stijl
de BoHo Deluxe, denk aan
vintage, Art Deco, kleur,
warmte en gezelligheid.
En juist dat laatste past
weer mooi bij een bakkie
leut.

Society Lunch
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ONTBIJTEN BIJ
D A N I E
B L E S

Dit is de prijs voor die bekende vrouw die het afgelopen jaar altijd haar eigen stijl
uitdroeg, een originele look heeft en deze consistent weet door te voeren. En, belangrijker nog, iemand is die behalve een knappe garderobe, ook inhoud, lef en
persoonlijkheid heeft.
Chantal Janzen: ‘Ik kan overdag heel kak zijn met een lichtblauw overhemd en een
kasjmieren V-halstrui en ’s avonds uit eten gaan in een leren rok, netkousen en hoge
hakken.’ Over haar overwinning: ‘Ik ben altijd mezelf, op tv, thuis en ook hier. Ik moedig iedereen aan zijn eigen stijl en persoonlijkheid uit te dragen.’

Magnum’s

Wa t e r f r o n t

Release the Beast

Chill & Groove

Met de heropening van drie van de twaalf Amsterdamse hotels van NH
Hotel Group is het upper-upscalemerk NH Collection officieel gelanceerd
in Nederland. Na een periode van renovatie zijn NH Collection Grand Hotel
Krasnapolsky, NH Collection Doelen en NH Collection Barbizon Palace geinaugureerd als vlaggenschepen van de keten. Er wordt zwaar ingezet op
gastronomie. Bijvoorbeeld in het Kras waar 3-sterren chef Jacob Jan Boerma
adviseert en de lijnen uitzet in The White Room.

Men neme een toplocatie aan het water (restaurant Het Bosch), je nodigt een aantal grote chefs uit om te helpen achter de kachel (o.a. Onno Kokmeijer en Julius
Jaspers), regelt mooi weer, dj’s (o.a. Ronald Molendijk), champagne, gin-tonics en
je hebt een topfeest. En dat drie dagen lang! Het Bosch eigenaar en chef Ferry
van Houten weet wel hoe je een goed fuifje kan bouwen. Zelf kookte hij niet, maar
stond wel achter de draaitafels als dj Very Ferry. Mooie sloepen aan de pier, en
loungebanken gevuld met mooi publiek maken het jetset plaatje compleet.

Hästens Vividus

(125.000 euro!)
in Central Park by Ron Blaauw

Foto: Jesaja Hizkia
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Olcay Gulsen, John Ewbank, Ymre Stiekema en Ron Blaauw hebben als brand ambassador de Hästens Vividus gelanceerd in Central Park, by Ron Blaauw in Voorburg. De
Hästens Vividus is ‘s werelds meest exclusieve, handgemaakte bed en is verkrijgbaar
vanaf 125.000 euro. Alle suites en kamers van boutique hotel Central Park, by Ron
Blaauw (tevens het eerste en enige hotel ter wereld dat volledig is uitgerust met
Hästens) zijn voorzien van diverse Hästens modellen, waaronder een balkonsuite met
de Vividus. Staand midden op de foto is Carsten Klint, mede-eigenaar van Central Park.
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