Partylicious!
Best dressed
Tijdens een zinderende feestavond in het W Amsterdam
is Achmed Akkabi door de lezers van Esquire (van origine Amerikaans, bestaat al sinds 1932 en wordt al 26 jaar
in Nederland uitgegeven) uitgeroepen tot best geklede
man van het land. Onder toeziend oog van BN’ers en
prominenten uit de mode- en lifestylewereld nam Akkabi (acteur in o.a. De President en Soof 2) de eretitel in
ontvangst. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd
door het mannenlifestyleblad, dit keer voor de negentiende keer.

fCN
Jewel
Awards

De winnaars samen met fCN oprichter Merlin Melles (2e van links)
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Onlangs werd voor het 5de jaar de prestigieuze fCN Gassan Jewel Award uitgereikt. De winnaars worden uitgekozen door de Raad van Aanbeveling en leden
van fCN.
De winnaars van afgelopen jaar zijn: Ineke Kooistra (CEO YoungCapital), Pieter
Zwart (CEO Coolblue), Erik-Jan Ginjaar (Directeur Postillion Hotels Nederland),
Kobus Dijkhorst (CEO Nederlandse Obesitas Kliniek).
Marcel Boekhoorn van Ramphastos Investments won de lustrum award.
fCN is dé exclusieve high-end business community (500 leden) van Nederland,
die uitsluitend bestaat uit Nederlandse topondernemers, topbestuurders, professoren, founders, CEO’s, creatievelingen, topsporters en DGA’s.

Het feest werd gehouden in de Amsterdamse Westerkerk
dat spectaculair was aangekleed

Bourgondiër van het jaar
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jury voorzitter prof. Anton van der Geld,
Karin Bloemen en Bourgondiër Guus

De feestelijke uitreiking vond onlangs plaats in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch.
Het juryrapport zegt alles: “Guus Meeuwis, onze troubadour van het Zuiden, verdient
de eretitel Bourgondiër van het jaar. Hij is een begaafde kunstenaar, die rondtrekt
van noord naar zuid en van oost naar west. Hij is te vinden in The Royal Albert Hall
in Londen en in L’ Olympia in Parijs. Elk jaar staat hij weer in een vol PSV stadion in
Eindhoven met zijn gevoelige zang, waarmee hij de aanwezigen zichtbaar raakt.”

Partylicious!

Michelin gids
2017
Eén nieuw tweesterrenrestaurant en vijf restaurants die met een eerste
ster werden onderscheiden, dat is de buit van de Nederlandse gastronomie op het hoogste culinaire niveau. Opmerkelijk is dat drie van de
vijf nieuwe sterrenrestaurants te vinden zijn in de hoofdstad. In totaal
heeft Nederland nu 106 sterrenrestaurants, waaronder twee driesterrenrestaurants (De Leest en De Librije) en 19 tweesterrenrestaurants.
Michelin zegt: ”Deze selectie toont aan dat de Nederlandse gastronomie zijn schwung aan het terugvinden is.”
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v.l.n.r. Pr man David van den Noord, Prins Bernhard van Oranje,
Entourage Group (o.a. Momo, The Butcher, Izakaya en Sir
Hotels) eigenaren Liran Wizman en Yossi Eliyahoo met in hun
midden Managing Director Stephanie Juliet Pearson

Het Conservatorium
5 jaar
Het Conservatorium Hotel in Amsterdam vierde onlangs haar vijfde verjaardag met een dag vol activiteiten en een feestje in de Tunes Bar. Gedurende
de avond werd het eerste nummer van het #59 Conservatorium Hotel magazine uitgereikt door general manager Roy Tomassen aan de allereerste gast
van het hotel, Floris Kappelle.
In het 120 jaar oude gebouw, dat ooit door de Nederlandse architect Daniel
Knuttel werd ontworpen, zat lange tijd de Rijkspostspaarbank en daarna het
Sweelinck Conservatorium. Het luxury lifestyle hotel is het eerste hotel van
‘The Set’ Hotels.

Sir Adam opent
officieel de deuren

Met een knallend feest heeft SIR een tweede hotel in Amsterdam geopend,
Sir Adam, het is gevestigd op de eerste acht verdiepingen van de iconische
A’DAM Toren. Het nieuwe urban boutique hotel, met uitzicht op het IJ en het
historisch centrum van Amsterdam, telt 108 kamers, diverse horecagelegenheden en meeting- en eventfaciliteiten. Het kleurrijke, industrieel chique interieur, dat is ontworpen door de internationaal gerenommeerde designstudio
ICRAVE uit New York, geeft het geheel een eigentijdse en speelse sfeer waar
zowel lifestyle reizigers als locals zich thuis zullen voelen.

WYNIA.

Ho t s p o t vo o r f a s h i o n i s t a’s in de Schuyt
Nieuw in de Schuyt, het winkelgebied rondom de Cornelis Schuytstraat,
is Wynia Amsterdam van personal shopper Nynke Wynia. Wynia helpt je
planmatig bouwen aan een garderobe waar je altijd van op aan kunt. In
de huiselijke winkel ben je meteen op je gemak. De zachte vloerbedekking, ruime paskamer, comfortabele stoel voor je partner en hoge drieluik spiegel mét podium, maken het tot een ultiem pas-walhalla! Wynia
werkt samen met andere winkels en designers, zodat ze je altijd kan
helpen of doorverwijzen. Merken zijn o.a.: Sessùn, Essentiel Antwerp,
Pomandère, Citizens of Humanity. Adres: Willemsparkweg 159, A’dam.
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Wynia met klant en vriendin Micky Hoogendijk
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