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JADE & JULES TIPT 9 ORIGINELE MANIEREN 
 

OM VALENTIJN TE VIEREN  
  

Annemieke Dubois, Oprichtster en matchmaker van Jade & Jules, het high end Matchmakingbureau 
met uniek concept stelt 9 originele valentijn ideeën voor. 

Een overzicht van haar meest romantische en beste adresjes om valentijn te vieren! Of je nu single, in 
datingsfase of 30 jaar gelukkig getrouwd ben…creëer voor jezelf en de andere wat magie! 

Laat ons eerlijk zijn: ook wij worden stilaan wat Corona-moe. Het leven is beduidend minder spannend 
dan normaal, het geluksgevoel ligt algemeen lager (blijkt uit onderzoek) en soms zien ook wij de muren 
van ons kot op ons afkomen.  

Even ontsnappen uit de dagelijkse realiteit? Een spannende ervaring om het leven wat extra glans te 
geven? Yes please! Daarom onze oproep: vier het leven, vier de liefde, altijd, maar vooral in 
lockdowntijden. 

Geen voorspelbaar liefdesfestijn dit jaar, wel tien originele manieren to bring a little sparkle back into 
your life! Of jullie nu 30 jaar getrouwd zijn, net samenwonen of nog in de datingfase zitten … 

1. Romantisch op tour door Central Park 

Reizen is voorlopig verboden, maar dat hoeft ons niet tegen te houden om in ons hoofd uit te vliegen 
naar waar we maar willen! Daarom organiseert Annemieke Dubois op 14 februari samen met Patrick Van 
Rosendaal (bekend van BENY, waarmee hij als Vlaamse gids in New York privétours aanbiedt) een virtuele 
trip door the city that never sleeps, helemaal naar het romantische Central Park. Een beetje magie en 
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perspectief creëren voor singles en koppels in deze uitdagende tijden, dat is wat Patrick en Annemieke 
hopen te doen. 

Neem een aperitiefje en join us, van 19 tot 20 uur op Valentijn via Zoom 

2. Droom weg op een unieke plek aan het water 

Deze nieuwe parel in het hart van de groene Kempen, met prachtig uitzicht, is de ideale locatie om even 
met z’n tweetjes de werkelijkheid te ontvluchten. Alles is volledig op maat bij Loft aan het Water. Of je 
nu enkele uurtjes wil ontsnappen of een volledige week samen genieten van deze luxe time-out, met of 
zonder privé-etentje … Hier stel je zelf je unieke getaway samen. 

www.loftaanhetwater.be 

3. Ongekend privé genieten met Nooz 

“Het mooiste wat je iemand kan schenken is 100 procent aandacht”: dat is de baseline van Nooz, een 
wellnessconcept dat (terecht) al heel wat prijzen won. Ver weg van externe prikkels, van toerisme en 
andere mensen, staat de tijd hier even stil. Op vijf verschillende locaties in hartje Antwerpse Kempen is 
het enige wat je hier moet doen genieten van elkaar: ga back-to-basic in de warmtebronnen middenin 
het bos, slaap in je eigen luxesuite tussen de bomen of kies voor de privé-outdoorsauna waar je in een 
oase van rust en groen samen de weldoende warmte kan ervaren. Jullie hebben hier het rijk zo goed als 
voor jullie alleen, hoe heerlijk is dat? 

www.nooz.be 

4. Summertime and the living is easy 

De uitbaters van deze prachtige plek in Koksijde hebben een passie voor Scandinavië, en dat voel je 
overal. B&B Summertime baadt in luxe en licht en biedt een en al Nordic living, met hoge plafonds, witte 
muren en een prachtige houten vloer. Dé plek bij uitstek om als koppel weer te connecteren. 

In februari is er een speciale Valentijnaanbieding, compleet met aperobox en diner op de kamer. Geniet 
daarnaast van alles wat de zee en de rijke polders van de mooie en mysterieuze Westhoek te bieden 
hebben. Wat heeft een mens meer nodig? 

https://www.bnbsummertime.com 

5. The sky is the limit 

Stel je voor … Je kijkt uit het raam van de 21ste verdieping en ontdekt een verrassing van formaat: de 
skyline van Antwerpen in al zijn glorie. Vanop meer dan 70 meter heb je in het hoogste gebouw van de 
stad een uniek 270°-zicht op de wereld om je heen. Het Museum aan de Stroom (MAS), de jachthaven, 
de Scheldebocht, het futuristische Havenhuis ... en dat terwijl je geniet van een exclusieve penthouse 
met privéwellness. Perfect voor een onvergetelijk weekendje weg. 

www.skynooz.be 

6. Op date tussen moderne kunst 

Het is makkelijk om te focussen op wat we niet meer mogen, maar waarom concentreren we ons niet op 
de schoonheid die we wel nog kunnen ontdekken? Zoals musea en tentoonstellingen, enkele van de 
weinige culturele activiteiten die nog toegestaan zijn. Het moment dus om er met z’n tweetjes op uit te 
trekken. Onze aanrader? “Be Modern – Van Klee tot Tuymans” in de Koninklijke Musea voor Schone 
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Kunsten van België (KMSKB) in Brussel. Een rijke verzameling schilderijen, sculpturen en installaties uit 
binnen- en buitenland die het wervelende avontuur van de moderne beeldende kunst schetsen. 

www.fine-arts-museum.be 

7. Bijzonder privéwellness aan zee 

Je privésaunadomein aan de kust is maar liefst 250 vierkante meter groot en biedt sublieme faciliteiten 
én service. Hier combineer je de charme van een (design) vissershuis met een luxe all-in formule die kan 
concurreren met de chicste hotels. En dat op een unieke locatie, op wandelafstand van het trendy 
Nieuwpoort. Sea Nooz is niet voor niets door HomeAway erkend als (wereldwijd) in de top 5 van meest 
bijzondere vakantiewoningen. 

www.seanooz.be 

8. Romantisch logeren en gastronomisch dineren? Yes, you still can! 

Heel wat hotels bieden voor Valentijn Escape Specials aan. Een van onze favorieten is Boutique Hotel ’t 
Huys van Steyns in Tongeren. In dit prachtige herenhuis met rijke geschiedenis brengen jullie samen een 
zalige nacht door, compleet met flesje bubbels, romantische verrassing en late check-out! Door corona 
bieden veel hotels ook de kans om een indrukwekkend gastronomisch diner te bestellen op je kamer, van 
een restaurant in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld in de luxueuze chambres d’hôtes L’Ardenne Autrement 
nabij La Roche. Voulez-vous dîner avec moi ce soir? 

9. Een totaalbeleving voor lichaam en geest 

Dit luxeconcept voor koppels in de omgeving van Antwerpen werd ontwikkeld met één enkel doel in 
gedachten: “elkaar zinnenprikkelend verwennen”. Binnen in de love bubble van Tantraloft genieten jullie 
van een tantraduomassage: een intense ervaring die jullie ongetwijfeld dichter bij elkaar zal brengen. 
Vergis je niet: tantra is sensueel, maar niet seksueel. Een tantraduomassage is een totaalbeleving voor 
lichaam en geest waarbij jullie synchroon een fase van totale ontspanning bereiken en seksuele energie 
weer kan worden vrijgemaakt. 

Jammer genoeg zijn massages nog even niet Coronaproof, maar misschien eentje om te onthouden voor 
als het weer mag? En niemand houdt jullie tegen om thuis al je eerste stappen te zetten in de geheime 
wereld van de tantra. Op de www.depaarsekeizerin.nl vind je bijvoorbeeld inspiratie om zelf aan de slag 
te gaan. 

www.tantraloft.be 

 

Over Jade & Jules 

Matchmakingbureau Jade & Jules werd 1 oktober 2020 opgericht door Annemieke Dubois die, zowel 
nationaal als internationaal, haar sporen ruimschoots verdiende in personal matchmaking, HR en 
executive recruitment. Als ondernemer, spreekt ze de taal van de mens en de business. 

Jade & Jules biedt zelfbewuste single mannen die op zoek zijn naar een partner, professioneel advies, 
maatwerk én begeleiding bij het vinden van die perfecte match. Grondigheid en discretie zijn daarbij de 
sleutelwoorden, maar Annemieke en Aida staan evenzeer bekend om hun warme en persoonlijke manier 
van werken. 

Over Annemieke Dubois 
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Na 15 jaar als executive recruiter in de farmasector, start Annemieke in 2012 haar eigen high-end 
datingbureau. Na vijf jaar als personal matchmaker verkocht ze haar bedrijf, maar de passie voor het 
matchen van mensen bleef. Drie jaar later bedacht ze met Jade & Jules een nieuwe concept dat 
beantwoordt aan de huidige nood in de datingwereld, een domein dat voor haar geen geheimen meer 
kent. 

Dankzij haar uitgebreide exclusieve netwerk van singles, ondernemingszin, empathie, non-judging 
attitude en out of the box-thinking is matchmaken Annemiekes DNA geworden. 

Annemieke Dubois: 

Tel: 0471 540476 
E-mail: Annemieke@jade-jules.com 
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