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A DOWNTOWN 
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multifunctionele locatie aan een van de 
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inspirerende plek ver boven de 
‘hustle and bustle’ van de stadse drukte
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Boek nu één van onze inspirerende locaties in hartje 
Amsterdam voor jullie vergadering, brainstorm of event.

425,- 

LOCATIE 
exclusief gebruik van de locatie a downtown canal house  
of a downtown church

AANDACHT
ontvangst door onze host

TOOLS
beamer, muziekinstallatie, wifi, creative toolkit  
(flip-overs, stiften, post-its), 25 stoelen (€ 2 per extra stoel)

FOOD + DRINKS
onbeperkt gebruik Nespresso koffie, Hari Tea thee, 
muntwater, koekjes, mintjes en dropjes voor 10 personen

dagdeel

dag

675,-
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blader, beleef en voel 
MMousse

alle prijzen in dit 
magazine zijn exclusief BTW 

LET’S MAKE CONTACT
Judith +31 (0)6 20 35 83 48
Maud  +31 (0)6 50 61 61 51
Marjon +31 (0)6 10 77 11 22

info@mmousse.com
www.mmousse.com

NIEUWMARKT DISTRICT 
Krom Boomssloot 8+22
Amsterdam

voordelig parkeren in de buurt!
parkeer 5 uur of langer (tot 24 
uur) in de Oosterdok garage 
voor €12.
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Wat is MMousse nou precies, vragen 
mensen ons vaak. Met dit magazine 

willen we je dat laten zien én voelen. Noem 
ons branders, locatiemanagers, creatief 
strategen, stylisten, event managers of 
yogateachers. Die labels zijn voor ons niet 
belangrijk. Oprecht ondernemen met lef, 
passie en bewuste aandacht is dat wel. 

DROMERS EN DOENERS
MMousse is een team van praktische 
dromers en creatieve doeners. We houden 
van dansen en het bruisen van de stad, 
maar genieten ook van een uurtje yoga 
voor de start van de werkdag. We geloven 
niet in eilandjes en blenden op onze manier 
branding en advies met inspirerende 
locaties, yoga en meditatie. Die werelden 
komen samen in onze merkstrategieën, 
maar ook in onze Grow sessies en (meeting)
packages voor zakelijke teams en groepen.

DOWNTOWN OASES
We verhuren twee multifunctionele 
ruimtes waar we zelf verliefd op zijn. Onze 
downtown oases, midden in het kloppende 
hart van Amsterdam. Op loopafstand van 
het Centraal Station, liggen onze ‘hutjes op 
de hei’ in alle rust aan de verstilde Krom 
Boomssloot. Onze downtown church brengt 
je event of meeting up & away, uitkijkend 
over de daken van het oude centrum. 
Ons canal house met de wijnrank, is juist 
down to earth en kijkt uit op de gracht. 
Jullie bepalen de invulling van de dag, wij 
denken mee en zorgen dat alles vlekkeloos 
georganiseerd is.

MARJON
marjon@mmousse.com

+31 (0)6 10 77 11 22

MAUD
maud@mmousse.com

+31 (0)6 50 61 61 51

TRUST YOUR GUT!
We varen op ons innerlijke kompas, dat 
ons helpt dromen om te zetten in daden. 
Nog een locatie openen, een nieuwe 
huisstijl en een eigen magazine lanceren. 
Waarom ook niet? Voor ons zijn al die 
elementen met elkaar verbonden. De 
kracht zit in het vinden van de connectie. 
Met bewuste aandacht en lef creëren 
we een spot-on eindresultaat. Ons eigen 
merk MMousse is een voorbeeld waar we 
trots op zijn. Een nieuw businessmodel 
dat uitgaat van persoonlijke én zakelijke 
groei. 

/mmousseAMS /mmousse_AMS /MMousse

OASE
STADSE

MMOUSSE
EEN

MMOUSSE MAGAZINE

WE VERHUREN TWEE 
MULTIFUNCTIONELE 

RUIMTES WAAR WE ZELF 
VERLIEFD OP ZIJN.” 

‘HUTJES OP DE HEI’ MAAR 
DAN MIDDEN IN HET 
KLOPPEND HART VAN 
AMSTERDAM.”



deze ruimte huren?  +31 (0)6 38 22 92 33
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A DOWNTOWN 
CANAL HOUSE

Krom Boomssloot 8 huis , 1011 GV Amsterdam

1
MMOUSSE MAGAZINE

ZORG DAT DE RUIMTE 
GROOT GENOEG 

IS. DAT GEEFT 
LETTERLIJK RUIMTE 

VOOR IDEEËN! 

-tip van MMousse -

WEL

ME!
CO
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curious about our downtown canal house?  +31 (0)6 20 35 83 48

ONE SPACE, MANY POSSIBILITIES
MMousse downtown canal house is een flexibele ruimte 
aan één van de mooiste grachten van Amsterdam. De 
locatie kenmerkt zich door de multifunctionele tafel, hoge 
plafonds en schommel. Jullie bepalen de invulling van 
deze stadse oase vol groen, licht en lucht. Vol aandacht en 
energie passen we de ruimte aan op jouw wensen zodat 
onze ruimte jullie ruimte wordt. 

Willen jullie zelfstandig aan de slag? Onze host wijst 
jullie de weg en laat zien hoe je de ruimte zelf indeelt 
voor de verschillende onderdelen van het programma. 
Het flexibele meubilair laat zich makkelijk opstellen in 
verschillende vormen zoals café, plenair, boardroom, 
U-vorm, enz. Meer ondersteuning nodig? Ons contact is 
altijd persoonlijk. We denken mee en bieden de optimale 
oplossing die past bij de aard van jullie event. Waar nodig 
kunnen we bijvoorbeeld styling, catering of zelfs de 
volledige organisatie uit handen nemen. Of kies voor een 
van de MMousse packages of een op maat gemaakte 
Grow sessie.

multifunctionele locatie aan een van de mooiste grachten 
van Amsterdam

ELKE DAG DENK IK ALS IK 
HIER BINNEN KOM, ‘WAT 
EEN FIJNE PLEK MET EEN 
GOED GEVOEL’. ECHT 
EEN OASE MIDDEN IN 
DE STAD.” 

1. A DOWNTOWN
CANAL HOUSE

FACILITIES

AANDACHT
ontvangst door onze host

TOOLS
beamer, wifi, muziekinstallatie, creative 
toolkit (o.a. flip-overs, stiften, post-its), 
plattegrond met tips uit de buurt en 25 
stoelen  (€2 per extra stoel)

FOOD + DRINKS
onbeperkt gebruik Nespresso koffie, Hari 
Tea thee, muntwater, koekjes, mintjes en 
dropjes voor 10 personen

PRICES

DAGDEEL
vier uur is minimale afname    425,-

HELE DAG
acht uur is een hele dag  675,-

EXTRA UUR
je mag altijd langer blijven    80,- 

meer dan 10 personen koffie en thee 
arrangement? + € 5,50 (dagdeel) of 
€ 11,- (dag) per persoon 

curious about our oases?  info@mmousse.com

FEATURES

80 50
16

14
30

personen personen

personen

personen

5 tafels met 
5 - 6 personen 

per tafel 

BORREL

PLENAIR
CAFÉ

YOGA

BOARD
ROOM

U-VORM

80m2 met extra hoge plafonds

GUUSJE
info@mmousse.com

break-out ruimte nodig? boek onze 
tweede locatie erbij



maar ook een andere mindset. MMousse 
schept zo ruimte om te resetten als 
team, of voor een event dat mensen 
raakt. Of, zoals een klant van ons zei: ‘ik 
word wakker bij MMousse’.”

WE WILLEN NIET ALLEEN EEN ANDERE 
OMGEVING BIEDEN,

KIES EEN RUIMTE MET FLEXIBEL 
MEUBILAIR, WAAR JE OP 

VERSCHILLENDE MANIEREN 
SAMEN KUNT KOMEN.

 
DOOR DE INRICHTING AAN 
TE PASSEN AAN HET DOEL 

WORDT DE MEETING OF SESSIE 
EFFICIËNTER, NUTTIGER EN

PLEZIERIGER. 

- tip van MMousse -
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more info?   +31 (0)6 20 35 83 48want to know about our food?  info@mmousse.com

Energie krijg je op allerlei manieren. Met aandacht bereid 
eten is een van de manieren waarop wij jullie van inspiratie 

en energie voorzien. We werken daarvoor samen met culinaire 
designers en lokale cateraars. Dat is niet alleen milieubewust, 
maar ook praktisch. Onze producten zijn (h)eerlijk bereid en 
gekweekt met zo min mogelijk kunstgrepen. Maak je event of 
meeting compleet met zinnenprikkelende eetmomenten.

MET 1 HAP BEREIK JE VAAK MEER 
DAN MET 1000 WOORDEN.”

- Claudia Lucardie, Vuur & Vlam

DO
YOU

WANT

HEART?

TO
FEED THE

LEKKER ETEN IS DE 
BRANDSTOF VAN DE 
DAG. LAAT JE HIERIN 
GOED ADVISEREN, 
ZODAT HET TEAM 

VOL ENERGIE BLIJFT.

- tip van MMousse -

DRINKS PRIJS

KOFFIE- EN THEE ARRANGEMENT 
onbeperkt Nespresso koffie, Hari Tea thee, 
water met diverse bijzondere smaakjes, 
koekjes, mintjes en dropjes  

DIVERSE BIOLOGISCHE 
FRUITSAPPEN (0.75L) 
troebel sap met wel 1 kilo fruit per fles  

CHARITEA MATE (0.33L)
lekkere ice tea met een natuurlijke oppepper

AQUA MONACO HOT MONACO (0.23L)
ginger beer is de vurige grote zus van ginger 
ale door de pittige gember smaak (alcoholvrij, 
koolzuur)

FRITZ-SPRITZ RABARBER (0.33L)
officieel een groentesap, maar dit rabarbersap 
is heerlijk zoet (koolzuur)

CUCUMIS (0.33L)
The sophisticated cucumber: frisse komkommer 
met een vleugje basilicum (koolzuur)

AGROPOSTA LIMONADESIROOP 
post uit de natuur met de smaken citroen, 
vlierbloesem, lavendel, salie en framboos

De biologische dranken 
staan voor jullie gekoeld 
en worden op basis van 
nacalculatie doorberekend, 
zodat je alleen betaalt voor 
wat je hebt gedronken.

 5,50 P.P.dagdeel

11,00 P.P. dag

 9,00

 3,75

 3,75

 3,75

 3,75

SNACKS PRIJS P.P.

OCHTEND BOOST
de 10 uur oppepper: schaal met huisgemaakte 
power balls, extra pure chocolade en hét 
superbesje: moerbeien

LUXE KOEKEN
lekker assortiment Italiaanse dolci    

HUISGEMAAKTE TAART 
Betty Blue bakt de lekkerste taarten en 
cheesecakes

ENERGIESCHALEN 
de 4 uur oppepper: vers en gedroogd fruit, 
gebrande noten en natuurlijke energierepen

CRUDITÉ  
heerlijke crudité plank met olijven, zoutjes, 
verse groenten en frisse dip

 8,50

 6,00 vanaf

 7,50

 9,50

4,50

3,50
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want to know about our food? +31 (0)6 20 35 83 48more info?  info@mmousse.com

DINER PRIJS

VERRUKKELIJK ITALIAANS 
verschillende Italiaanse klassiekers met een 
seizoenssoep en salade  

WELKOM IN DE NIEUWMARKTBUURT 
een exotische mix warme specialiteiten van 
onze Aziatische buren

THEMA DINER (OF LUNCH)
de gerechten van onze huiscateraar Vuur 
& Vlam zorgen voor verbinding, inspiratie, 
positieve energie en een onvergetelijke indruk, 
doordat ze alle zintuigen prikkelen met smaken 
die raken en afgestemd zijn op het thema van 
de dag

26,50

PRIJS OP AANVRAAG

SERVICES

MMOUSSE MAGAZINE

SNACKS PRIJS

PIZZA VAN IL SOGNO
verse pizza slices uit de steenoven van onze 
Italiaanse buren 

ONIGIRI VAN YUA 
Japanse rijstbal met een smaakvolle vulling, 
lekker als tussendoortje maar ook als lunch

11,50 P.P

 9,50 PER TWEE

BREAKFAST PRIJS P.P.

ONTBIJTSNACK
verse croissant met roomboter en jam, 
glas vers geperste jus d’orange 

LEKKER GEZOND 
yoghurt met huisgemaakte granola, vers fruit, 
gezonde groene smoothie

ECHT VERWENNEN  
huisgemaakt brood met diverse soorten hartig 
en zoet beleg, omelette of roerei met gegrilde 
en zongedroogde groenten, vers fruit, glas vers 
geperste jus d’orange

BRUNCH 
huisgemaakt brood met Spaanse en Italiaanse 
kazen en vleessoorten, wilde zalm met mieriks-
wortelroomkaas, vers fruit- en notensalade, 
heerlijk frisse Mimosa cocktail

5,50

16,50

21,50

25,50

LUNCH PRIJS P.P.

LEKKER BELEGD  
rijk belegde broodjes (vlees, vis en/of vega), 
vers fruit 

ECHTE VERWEN LUNCH
rijk belegde broodjes (vlees, vis en/of vega), 
huisgemaakte soep of salade, vers fruit

NAAR BUITEN 
lunch in een tas! wij verpakken je lunch zo dat 
je gelijk de Nieuwmarkt buurt kunt verkennen: 
rijk belegde broodjes (vlees, vis en/of vega), 
koude drinksoep, handfruit, flesje water en een 
plattegrond met tips

18,50

21,50 

21,50

PRIJS

MEDITATIESESSIE
kom in het moment met een laagdrempelig 
geleide meditatie van 15 minuten 

YOGA PRACTICE 
boost door een zowel energieke als 
ontspannende yoga practice van 1 uur  (max. 
15 pers., draag gemakkelijk zittende kleding)

STOELMASSAGE 
neem een moment voor jezelf met een 
verkwikkende massage van 15 minuten

HOSTING
onze host is continu aanwezig om het event 
vlekkeloos te laten verlopen

STYLING 
om de ruimte helemaal aan te laten sluiten bij 
het thema van jullie dag denken we graag met 
jullie mee

45,00

125,00

PRIJS VANAF 
60,00 PER UUR

Met deze services geef je een extra 
verdieping aan jullie dag!

 30,00 P.P

PRIJS OP AANVRAAG

Uitkoop catering is mogelijk, hiervoor rekenen wij 7,50 euro p.p. 
bij afname van een halve dag en 10,00 euro p.p. bij een hele dag.

35,00 PER UUR
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A DOWNTOWN 
CHURCH

Krom Boomssloot 22 III , 1011 GW Amsterdam

2DE RUIMTE MOET 
VOORZIEN ZIJN 
VAN DAGLICHT 

EN FRISSE LUCHT 
VOOR VOLDOENDE 
ZUURSTOF. DAT IS 

JULLIE ENERGIE!

- tip van MMousse -

HAL

LU
LE

JA!
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curious about our downtown church?  info@mmousse.com curious about our oases?  +31 (0)6 20 35 83 48

FACILITIES

AANDACHT
ontvangst door onze host

TOOLS
beamer, wifi, muziekinstallatie, daglicht-
lampen, creative toolkit (o.a. flip-overs, 
stiften, post-its), plattegrond met tips uit 
de buurt en 25 stoelen  (€ 2 per extra stoel)

FOOD + DRINKS
onbeperkt gebruik Nespresso koffie, Hari 
Tea thee, muntwater, koekjes, mintjes en 
dropjes voor 10 personen

PRICES

DAGDEEL
vier uur is minimale afname    425,-

HELE DAG
acht uur is een hele dag  675,-

EXTRA UUR
je mag altijd langer blijven    80,- 

meer dan 10 personen koffie en thee  
arrangement? + € 5,50 (dagdeel) of 
€ 11,- (dag) per persoon 

UP AND AWAY
Onze downtown church is een blanke canvas voor 
groepen en events, ver boven de hustle & bustle van de 
dagelijkse drukte. De zolder van de Armeense kerk in de 
Nieuwmarktbuurt biedt aan alle kanten hemels uitzicht 
op historisch Amsterdam. Onze kenmerkende, flexibel 
op te stellen MMousse-tafel, maakt de ruim honderd 
vierkante meter multifunctioneel. Uiteraard helpen wij 
jullie persoonlijk om de ruimte optimaal te gebruiken 
voor jullie doel. 

Omarm de stilte in onze oase en schep jullie eigen 
moment.

multifunctionele locatie onder de nok van de Armeense 
kerk, met uitzicht over historisch Amsterdam

ONZE LOCATIES LIGGEN 
IN DE NIEUWMARKT 
BUURT.WE KENNEN 
IEDEREEN WAAR WE MEE 
WERKEN PERSOONLIJK, 
DUS WE KUNNEN SNEL 
SCHAKELEN.”

2. A DOWNTOWN 
CHURCH

80
65 16

1845
personen

personen
personen

personen8 tafels met
5 a 6 personen

BORREL

PLENAIR

CAFÉ

YOGA

BOARD
ROOM

U-VORM

32

DUBBLE 
BOARD
ROOM

personen

FEATURES
100m2 met uitzicht over Amsterdam

JUDITH
+31 (0)6 20 35 83 48

break-out ruimte nodig? boek onze 
tweede locatie erbij



“Op de werkvloer en in een professionele omgeving zijn we er vaak 
op ingesteld om vooral niets van onszelf te laten zien. In onze filosofie 
is kwetsbaarheid juist een voorwaarde voor persoonlijke en zakelijke 
groei. Dus ja, als je bij ons komt voor een sessie of package, krijg je een 
zintuigelijke beleving en gaan jullie mindful aan de slag. Dat vergt lef en 
overgave. Zweverig? Nee. Stoer? Jazeker!” 

IN ONZE FILOSOFIE IS KWETSBAARHEID JUIST EEN VOORWAARDE 
VOOR PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE GROEI.

BRAINSTORM NIET OP JULLIE 
EIGEN KANTOOR. DAN IS DE 
KANS GROOT DAT ER TOCH 
NOG EEN DRINGENDE E-MAIL 
WACHT OF EEN COLLEGA DE 
VERGADERING ONDERBREEKT 
MET IETS HEEL BELANGRIJKS. 

ZOEK DAAROM ALTIJD EEN 
FRISSE PLEK BUITEN KANTOOR. 

MENSEN RAKEN GESTIMULEERD 
DOOR HUN OMGEVING.

- tip van MMousse -
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more info?  +31 (0)6 20 35 83 48

BE 
PRODUCTIVE

meeting

Met de MMousse packages maken we het extra 
makkelijk! De basis van al onze pakketten bestaat uit 

alles wat je nodig hebt voor de ideale vergadering of bij-
eenkomst. We noemen het daarom onze Meeting Package. 

Vanuit die basis hebben we vijf packages samengesteld die 
aansluiten bij verschillende behoeften. Zo voegen we 
bijvoorbeeld graag extra inspiratie toe door elementen 
van yoga of meditatie te combineren met jullie 
programma. Dit helpt gerichter te werken aan zowel 
zakelijke áls persoonlijke doelen. Even een frisse neus 
halen? Kies dan voor ons Downtown Package met een 
custom made plattegrond van de Nieuwmarktbuurt met 
MMousse favourites. En met ons Powerstart Package, 
weten jullie zeker dat je de dag met een kick begint! 

Reset het hoofd, daag het hart uit en voed lichaam 
en geest.

met MMousse-ingrediënten je meeting verrijken

MEETING 
PACKAGES

DE BASIS 

LOCATIE 
exclusief gebruik van de 
locatie a downtown canal 
house of a downtown 
church

AANDACHT
ontvangst door onze host

TOOLS
beamer, muziekinstallatie, 
wifi, creative toolkit (flip-
overs, stiften, post-its), 25 
stoelen  (€ 2 euro per extra 
stoel)

FOOD + DRINKS
onbeperkt koffie- en thee 
arrangement

meeting BE PRODUCTIVE PRIJS

Echte Verwen lunch (alleen bij 
afname van een hele dag)

dagdeel - 425,- PER 10 PERS. 
dag - 895,- PER 10 PERS.  

1

2
BE 
CREATIVE

brainstorm

brainstorm  BE CREATIVE PRIJS

Echte Verwen lunch (alleen bij 
afname van een hele dag)

Energieschalen (alleen bij 
afname van een hele dag) 
 
meditatie van 15 minuten

dagdeel - 470,- PER 10 PERS. 
dag - 1010,- PER 10 PERS. 

downtown GET ACTIVE PRIJS

Naar Buiten lunch (alleen bij 
afname van een hele dag) 

plattegrond van de  
Nieuwmarktbuurt:  
a downtown guide

dagdeel - 425,- PER 10 PERS. 
dag - 895,- PER 10 PERS.  

3
GET 
ACTIVE

downtown

4
BE 
SILENT

bubble

bubble BE SILENT PRIJS

Echte Verwen lunch (alleen bij 
afname van een hele dag)

Energieschalen (alleen bij 
afname van een hele dag)

yin yoga practice van 1 uur

dagdeel - 550,- PER 10 PERS. 
dag - 1090,- PER 10 PERS. 

GOOD 
MORNING

powerstart

powerstart GOODMORNING PRIJS

Kickstart Breakfast 

lichte soep lunch (alleen bij 
afname van een hele dag) 

Energieschalen (alleen bij 
afname van een hele dag)

power yoga practice van 1 uur

dagdeel - 765,- PER 10 PERS. 
dag - 1275,- PER 10 PERS.  

5

6
LET’S 
CELEBRATE

indulgement

indulgement CELEBRATE PRIJS

luxe koeken

uitgebreide lunch met bubbels

verkwikkende stoelmassage 

dag - 1340,- PER 10 PERS. 

we are here if you need to know more!?  info@mmousse.com

De packages zijn  op basis van 
10 personen. Graag passen we 
in een offerte de prijs voor jullie 
aan naar het precieze aantal 
gasten.

DE BASIS

DE BASIS

DE BASIS

DE BASIS

DE BASIS

DE BASIS
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need more details?  +31 (0)6 10 77 11 22need more details?  info@mmousse.com

Grow is opgezet voor teams die nieuwe energie kunnen 
gebruiken. Voor leiders die vaste patronen willen 

doorbreken. Voor strategen die opnieuw de koers willen 
bepalen. Samen onderzoeken we huidige obstakels en 
uitdagingen. Aan de hand hiervan gaan wij op onze 
MMousse-wijze een relevant programma voor jullie 
maken. 

OP MAAT GEMAAKT
Creativiteit en oprechte aandacht vormen de kern van de 
sessies. In de cross-disciplinaire opzet kom je coaching 
tegen, maar ook foodbeleving, brain- en heartstorms, 
meditatie of inspirerende sprekers. We bedienen alle 
zintuigen in een van onze bijzondere locaties en met onze 
culinaire designers. Tijdens de intake bepalen we met 
elkaar de inhoud. Onze specialismen, los of in combinatie.

op een MMousse-wijze

GROW
SESSION

BRANDING
merkpositionering, van 
conceptontwikkeling tot 
doelgroepbepaling 

TEAM
creatieve team spirit, 
van inspireren tot 
samenbrengen 

TRENDS
toekomstige tijdgeest, van 
trends tot scenario planning 

RESULT

SYNERGY

MAKING

BOOSTING
ENERGY

CONNECTIONS

PERSONAL
CONTACT

CREATING 

1
2

3

4

FACTS

LOCATIE
MMousse downtown canal house of church (naar keuze), 
hartje Amsterdam, inclusief catering en faciliteiten

VOORBEREIDING
1 intake gesprek

DUUR
gemiddeld 6 uur per sessie

OUTPUT
praktische tools die inspelen op jullie vraag en recap

PRIJS
vanaf  2.950,- excl. btw o.b.v. 10 personen

GROW?

READY
TO

ARE
YOU

De waan van alledag dwingt bedrijven en teams deadlines 
te halen, targets in de gaten te houden en keihard door te 

denderen. Een Grow sessie nodigt uit om stil te staan bij hoe 
het écht gaat met de organisatie. Zijn er dingen die jullie team 
tegen houden om te groeien? Welke uitdagingen zijn er en hoe 
willen jullie daarmee om te gaan?

ALS JE ZELF KWETSBAAR DURFT TE 
ZIJN, DURFT EEN ANDER DAT OOK”

- Marjon van MMousse

EEN KORTE YOGA
OF MEDITATIE 

OPENT DE GEEST 
EN DOORBREEKT 
HIËRARCHIE. DAT 

IS EEN GOED 
UITGANGSPUNT OM 

EEN BRAINSTORM 
MET EEN MOOI 

EINDRESULTAAT IN  
TE GAAN. 

- tip van MMousse -

WORK - PRIVATE
FEELING - KNOWING
DYNAMIC - SILENCE

MAKING
CONNECTIONS

SYNERGY + ENERGY



TESTIMONIALS 27

we would love to meet you!  +31 (0)6 20 35 83 48more info?  info@mmousse.com

we love your feedback!

SOME NOTES 
FROM OUR GUESTS

COLOFON
DREAMTEAM DARE DO
Altijd op zoek naar manieren om 
te groeien, besloten we ons eigen 
magazine te maken. Dit is onze 
eerste uitgave, tot stand gekomen 
met een team creatieve dromers en 
doeners.  Het was te gek om met 
jullie te werken, dank jullie wel!

EDITOR IN CHIEF  
Marjon van der Velden

CREATIVE DIRECTOR 
Maud van de Wiel

DESIGNER  
Karolien Rijksen 

EDITING AND  
COPYWRITING 
Maartje Smeets

PHOTOGRAPHY AND  STYLING 
MMousse team 

MMOUSSE TEAM
- Marjon van der Velden -  
founder + creative strategist 

- Maud van de Wiel -  
founder + creative strategist 

- Judith Fennis -  
creative location manager 

- Guusje van der Sterren -
creative event management

- Hosts & people lovers  
 
   
OUR FRIENDS
Betty Blue 
www.bettyblueamsterdam.nl
Bolia
www.bolia.com
Dorstlust 
www.dorstlust.nl 
Il Sogno 
www.ilsogno.eu 
Sissy-Boy 
www.sissyboy.com
Vuur & Vlam 
www.vuurenvlamkookt.nl 

LET’S MAKE CONTACT
Judith +31 (0)6 20 35 83 48
Maud  +31 (0)6 50 61 61 51
Marjon +31 (0)6 10 77 11 22

info@mmousse.com
www.mmousse.com

NIEUWMARKT DISTRICT 
Krom Boomssloot 8+22
Amsterdam

voordelig parkeren in de buurt!
parkeer 5 uur of langer (tot 24 
uur) in de Oosterdok garage 
voor €12.

‘WE HAD A GREAT TIME AT MMOUSSE; 

‘MMOUSSE VOELT ALS:

‘BEDANKT VOOR ALLES! 
DE LUNCH WAS 
HEERLIJK EN WAT IS 
DIT EEN FIJNE PLEK!’

‘THANK YOU SO MUCH FOR 
HOSTING US OVER THE LAST 
THREE WEEKS.  THE SPACE AND 
THE STAFF WERE WONDERFUL 
AND THE TRAINING LOCATION 
IS IDEALLY SITUATED. 
THANK YOU TONS!’
- Rabobank & Pillars of Wallstreet

- Tony’s Chocolonely

THUISKOMEN
RUST

AANDACHT’
- Minor Trendwatching, Fontys

‘DE MEIDEN VAN MMOUSE DENKEN MET 
JE MEE, ZIJN HEEL KLANTVRIENDELIJK 
EN FLEXIBEL.’ 
- Zanox 

‘MMOUSSE IS ECHT EEN LOCATIE VAN DEZE 

TIJD. DE RUIMTE IS LICHT, INSPIREREND EN 

HET ETEN, OOK HEEL BELANGRIJK, 

IS ALTIJD GOED.’

- Sonos

LOVELY ATMOSPHERE, 
FACILITIES AND FOOD.’

- Dagbladet, Norway

‘DE LOCATIE WAS TOP, HET PASTE OOK 
ECHT GOED BIJ DE SESSIE DIE WE HADDEN. 
IEDEREEN WAS ERG TE SPREKEN OVER DE 
PLEK, HET ETEN EN DE SERVICE. DUS EEN 
GROOT COMPLIMENT VOOR JULLIE!

- Heineken

‘UNIEKE, RUSTIGE PLEK IN DE BINNENSTAD 

VAN AMSTERDAM. DE SERVICE IS HEEL GOED, 

ER WORDT REKENING GEHOUDEN MET ONZE 

WENSEN EN ALLES IS BESPREEKBAAR.’

- HOW 

‘WAT EEN FIJNE SPEELRUIMTE MIDDEN IN AMSTERDAM.’
- HBO



Als iemand mij nou maar 

had opgeraapt 

en in zijn zak gestopt 

en daar gelaten had, 

dat af en toe een hand mij vond, 

voelde hoe zacht ik was 

en dan weer losliet. 

Of op de vensterbank gelegd, 

op ‘t nachtkastje, 

in een rommeldoos. 

De keukenla! 

Ik heb nog nooit een reis gemaakt, 

ik moest zo nodig wortel schieten. 

Als iemand mij nou maar had opgeraapt, 

er was niets aan de hand geweest, 

ik was kastanjebruin geweest, 

ik had geglansd, geglansd, 

wat later was ik wat gaan rimpelen, 

en dan, nou ja, maar nu, 

nu moet ik onvrijwillig transformeren 

en niet zo’n beetje ook. 

En steeds als ik zo ongeveer 

gewend ben aan mijn nieuwe vorm, 

steeds als ik zo min of meer 

geaccepteerd heb 

dat ik ben zoals ik ben, 

dan ben ik alweer anders. 

En als het nu zo was dat ik gekozen had 

om zo te zijn, dat ik het wilde: 

steeds een ring erbij, 

zoveel soortgenoten aan mijn takken 

in hun veilig stekelhuis, 

zo anders dan ikzelf, 

maar wat weet ik het nog goed. 

Ik heb het opgegeven 

te zijn zoals ik ben. 

Ik groei maar mee 

met wie ik worden zal. 

Af en toe hoor ik 

dat iemand zegt 

hoe mooi ik ben. 

In mijn schaduw 

gebeuren dingen 

die de moeite waard zijn.

- EEN BIJZONDER DANK JE WEL VOOR TJITKSE JANSEN. JE INSPIREERT ONS!


