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MEER INFO
- Patrick van Rosendaal schreef de succesvolle reisgidsen,
‘BENY’ en ‘BENY 2.0’
en werkt momenteel aan een boek
over New York met
kinderen. Hij is als
Vlaamse stadsgids
in New York te boeken via connections.be, beny.be of
op het telefoonnummer +1
(646)884-4042.
- Wij vlogen naar
New York met de Ijslandse lagekostenluchtvaartmaatschappij Wow Air.
Zij bieden vanuit
Zaventem vluchten
aan naar New York
(Newark Airport)
via een stop in
Reykjavik. Ideaal
ook als je een combi-trip Ijsland-New
York wil maken.
Tickets naar NYC
met WOW air zijn er
al vanaf 129,99 euro
voor een enkele
reis.Website: wowair.be.
- Surf naar
nycgo.com, het perfecte startpunt voor
elke trip naar NYC
met actuele informatie over activiteiten, theater, musea,
restaurants en hotels.

VERRASSEND LEUKE MA
Wie zijn kinderen meetroont naar the Big Apple, krijgt een ander
New York te zien. De hectische metropool die ik al decennia ken,
blijkt een stiekeme ‘soft spot’ te hebben voor kinderen.
SYLVIA VAN DRIESSCHE

Times Square

Children’s Museum
of the Arts
103 Charlston Street,Tribeca
Een leuke stop voor creatieve kinderen waar
ze zelf kunst kunnen maken voor een prikje.

Het bekendste kruispunt ter wereld is, door
de aanwezige mensenmassa en flikkerende
lichtreclames, een overweldigende ervaring.

The Nutella Bar
200, 5th Avenue
Proef van pannenkoeken, wafels en zelfs koffie
met Nutella. De winkel is een onderdeel van
Eataly NYC, een levendige, overdekte Italiaanse
markplaats met onder meer restaurants, winkels
en een dakterras, en belichaamt het winkelen als
totaalbeleving. Er is ook een Eataly NYC bij het
World Trade Center.

Alice’s Tea Cup
102 West 73rd Street & Columbus Ave,
ter hoogte van Central Park West
Alles aan dit feeërieke theehuisje ademt Alice In
Wonderland uit en het heeft een eigen theewinkelte dat eraan verbonden is. Er zijn drie vestigingen doorheen de stad. Probeer de red velvet cake!

Milk & Cream
Cereal Bar
159 Mott Street,
Soho
Hier hebben ze
«de beste ijsjes
van de stad». Je
kan ze besprenkelen met alles
wat je maar kan
bedenken: van
ontbijtgranen tot
gummybeertjes.

Ninja New York
25 Hudson Street, tussen Duane
en Reade Street,Tribeca
Duister Japans restaurant waar je
bediend wordt door ninja’s die je
geregeld doen opschrikken met
martial arts-kunsten. Leuk voor
kinderen én volwassenen.

Hunters Point
South Park
Long Island City, Queens
Een groene oase met een grote
speeltuin en indrukwekkend
uitzicht op de skyline van
Manhattan.

Central Park
Je kan er een fietstocht of boottocht op het
meer maken, bootjes te water laten, rolschaatsen, de eendjes bekijken, onder de waterfonteinen lopen, picnicken en ijsschaatsen van
november tot maart. Er is ook een zoo.
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MA-ZOONBESTEMMING

Als Ellis (8)
in wonderland

T

oen mijn zoon
mij een tijd geleden hoorde
vertellen over
een vriendinnentrip naar New York,
zei hij: ‘Mama, je hebt
me Ellis genoemd naar
Ellis Island, ik vind dat ik
weleens mee mag.’ Maar
hoewel hij helemaal niet
naar het voormalige
immigranteneiland is
genoemd, was het wél
de geboorte van een
reisexperiment: ik zou
mijn zoon meenemen
naar de heerlijke maar
krankzinnige metropool
die New York is.
Nochtans is het geen liefde op het
eerste gezicht tussen Ellis en de stad. De
heenvlucht gebeurt nog met het
nodige enthousiasme en ook na aankomst kan geen vermoeidheid op tegen
die eerste taxirit door Manhatten («Er
staat een reuzegrote Minion op het dak
van de taxi naast ons!»). Maar
wanneer hij een dakloze ziet liggen op
straat — het is vijf uur en nog vrij donker — en een ziekenwagen iets te hevig
door de straat raast, komt hij dicht tegen me aanleunen. Een cultuurshock...
Na het ontbijt trekken we naar de
Vlaamse stadsgids en New York-specialist Patrick van Rosendaal, die meteen
een pact sluit met mijn zoon: «Ik stel
voor dat we een paar uur door de stad
wandelen en je me intussen alles over
New York vraagt wat je wil weten.»

Enthousiast vuurt hij de ene na de
andere vraag op Patrick af, die alles
vlotjes beantwoordt. «Is het waar dat je
héél rijk moet zijn om hier een huis te
hebben?» (New York heeft het grootste
aantal multimiljonairs per km2), «Is
New York wel veilig?» (de politie staat
hier op elke straathoek), «Hoeveel ramen telt dat gebouw?» (Het Empire
State Building telt 6.514 ramen) en
«Waar verkopen ze de beste ijsjes?»
(Die gaan we straks proeven!)

We stappen uit in Chinatown. «New
York is geen citytrip maar een wereldreis», vertelt Patrick tussen de vele Chinese lampionnen en marktkramers
door. «Ik heb nog nooit een MacDonalds in het Chinees gezien», wijst Ellis
naar het ‘M’-logo met Chinees schrift
eronder, hoewel alles in New York
multiculturaliteit uitstraalt. We zien
de nieuwe eethype verorberd worden
— de sushi-burrito, een mix van Japans
en Mexicaans —, bezoeken het One

Baby eet mee

«We zien in de
verte het Statue
of Liberty blinken,
maar wat nog het
meest indruk
maakt, is de
adembenemende
blik op de skyline
van Manhattan.»

Mijn zoon geniet zichtbaar van alle
ontdekkingen. «Kinderen worden hier
overal met open armen ontvangen»,
vertelt Patrick me tussen de vele zoontjesvragen door. «Omdat een babysit
hier peperduur is (zo’n 100 dollar per
uur, red.) nemen inwoners hun kroost
meestal mee op restaurant. Restauranthouders beseffen heel goed dat
kinderen de keuze van het restaurant
bepalen en doen er alles aan om hen te
verwennen. Het is hier de normaalste
zaak van de wereld om je baby mee te
nemen naar een Michelin-restaurant.
New York is geobsedeerd door kinderen. Inwoners staan op de metro zelfs
hun plaats af zodra er een kind opstapt.»
Dat is niet de harde wereldstad die ik
ken, maar zodra we met Ellis de metro
opstappen, blijken er effectief twee
mensen op te staan. Hetzelfde gebeurt
wanneer iets later een vrouw met drie
kinderen opstapt. Nu ben ík diegene die
last heeft van een soort New Yorkshock.

De top wordt bij speciale
gelegenheden opvallend
uitgelicht. Een handig
kompas om je op te richten
en leuk om met de lift naar
de top te rei(ij)zen en
het uitzicht te
bewonderen.

Abracadabra NYC

Wij zijn er alleen met de boot langsgevaren:
indrukwekkend genoeg voor een kind!

19 West 21st street, tussen
5th & 6th Avenue
Wij hebben een zwak voor alles
wat griezelt en halen onze harten op in deze verkleedwinkel.
Niet goedkoop, maar leuk om
alle gekke kostuums te bekijken.
En: ze geven (gratis) goochelshows vanachter de toonbank.

Buitengekomen lopen we even mee in
een spontane betoging tegen president
Trump en springen een watertaxi op ter
hoogte van Wall Street, bij de ferryterminal. Volgens Patrick is bootvervoer
de toekomst van New York. «Uber
neemt steeds meer de functie van de
yellow cabs over in de straten», legt hij
uit. «Logisch, want door hun app weten
ze meteen waar je bent, én het is goedkoper. Maar wegens de verkeersdrukte
wordt ook volop naar de waterwegen
gekeken.»
We varen onder de beroemde Brooklyn
en Queensboro Bridge, die naar de gelijknamige wijken leiden, en zien in de

Jack’s Wife Freda
50 Carmine street, the West Village
Levendige bistro met lekker eten in
een hippe buurt. Probeer hier maar
eens te weerstaan aan een Instagramfoto. Er is ook een vestiging in Soho.

The LEGO
Store

The Disney Store
1540 Broadway,Times Square
Elke dag om 8 uur ‘s morgens wordt één kind uit
de rij gekozen voor de Opening Ceremony. Hij of
zij krijgt een speciaal kostuum aangemeten en
mag de winkel officieel openen met een sprookjessleutel. Leuk voor onze kinderen die door de jetlag
extra vroeg wakker zijn.

Watertaxi

World Trade Center, waar nu de indrukwekkende Freedom Tower staat, en staren een tijdje naar de twee 9/11-memorialwatervallen die «de tranen van de
wereld voorstellen om wat hier is gebeurd».
Diezelfde voormiddag nog houden we
halt bij een statig gebouw. «Wat je nu
zal zien, zal je nooit in je leven vergeten», zegt onze gids, en we wandelen

The Statue of Liberty
& Ellis Island

The Empire State
Building

het Criminal Court binnen, ‘de onderbuik van New York’. Na een grondige
controle van onszelf en alles wat we op
zak hebben, sluipen we een rechtzaal
binnen, waar de ene na de andere crimineel straffen krijgt voor iets wat hij
of zij de dag ervoor heeft uitgespookt.
«Deze man verkocht gisteren drugs in
Central Park. Het is al zijn zevende feit»,
klinkt het. «30.000 dollar boete en onmiddelijke opsluiting gedurende zoveel weken», proclameert de rechter.
«Zie je?», fluistert Patrick tegen Ellis.
«New York is de veiligste stad ter wereld. Zodra je hier iets uitspookt, grijpt
de politie je bij je nekvel en beland je
meteen in de gevangenis. Hier mag je
zelfs geen auto eventjes fout parkeren
of door een rood licht lopen of je wordt
opgepakt.» Als Ellis’ angst voor de stad
al niet was verdwenen, dan is dat nu
wel het geval.

M&M’s World
1600 Broadway,Times Square
Drie verdiepingen vol M&M’s, in alle geuren,
kleuren en smaken. Dat én M&M-merchandise.

200 5th Avenue, op
de hoek met 23rd
street, naast The
Nutella Bar en vlak
bij Flatiron Building
Hier kan je je eigen,
gepersonaliseerde
Legofiguurtjes
samenstellen. Jijzelf
als Legofiguur dus.
Er is ook een LEGO
Store nabij Rockefeller Center.

Kidding
Around
Grand Central Station,
42nd street & Park Ave
Leuke speelgoedwinkel in een station
dat op zich al een
bezoek waard is.

verte het Statue of Liberty blinken. Wat
echter nog het meest indruk maakt, is
de adembenemende blik op de skyline
van Manhattan die je er gratis bij krijgt.
We verlaten de watertaxi en stappen
uit in Hunters Point South Park in
Queens, een groene oase aan het water.
Je kan je er onder de locals begeven en
kijken naar je kind dat zich uitleeft op
de speeltuin. Daarbij heb je geen ogen
op je rug nodig: de ondergrond bestaat
volledig uit zachte tegels en het speelgedeelte is omheind met een hek dat
telkens netjes wordt gesloten. Er is zelfs
een opzichter die op je kinderen let
terwijl ze onder de waterfonteinen
spelen, mits ze een gepaste zwemoutfit
dragen — het is en blijft Amerika.

Ninja-restaurant
Terwijl Ellis zich op de speeltuigen
uitleeft met Patricks tweejarige
dochtertje Marie, krijg ik van diens
vrouw Ineke nog een pak kindertips en
-adressen mee: een donker restaurant
waar je wordt bediend door Ninja’s,
zelf kunst maken in het Children’s
Museum of the Arts, de Disney Store op
Times Square, waar de eerste bezoeker
van de dag de winkel mag openen met
een gigantische sprookjessleutel en hét
adres voor het beste ijsje van de stad.
We weten niet waar te beginnen.
Terwijl we met gids Patrick door
Central Park fietsen, spreekt hij de
wijze woorden uit: «In New York
kan je onmogelijk alles bezoeken,
je kan alleen maar genieten van de
dingen die je er wél doet.»
«En terugkomen», besluit Ellis.

The Flatiron
Building
Op de kruising van
Broadway en 5th Avenue
Door zijn scherpe, driehoekige vorm waait er
extra veel wind rond de
zijkanten van het ‘strijkijzergebouw’ en waaien
de rokken van vrouwen
er sneller omhoog dan
elders. Ooit werden om
die reden extra agenten
ingezet in de buurt.

