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Hier is die dan: de eerste editie van Ibiza Bruist van dit 
jaar. En wat is het weer een mooi exemplaar geworden! 
Dat kan ook eigenlijk niet anders, want na een relaxte 
winterslaap bruist het eiland weer van het leven. En dat 
weerspiegelt zich in de verhalen van alle ondernemers die 
wij hebben geïnterviewd.

Net als de rest van de wereld heeft Ibiza twee zware jaren 
achter de rug. De verwachtingen voor dit seizoen zijn 
echter zeer hoopvol. Sterker nog, men verwacht dat dit de 
beste zomer ooit gaat worden. Iedereen heeft er weer zin 
in. De vliegtuigen vol ‘happy Ibiza-lovers’ vliegen nu al af 
en aan en het eiland is er klaar voor om je weer als 
vanouds welkom te heten.

Schrikt bovenstaande je af, want wordt het dan niet te 
druk? We kunnen je geruststellen. Hoe klein Ibiza ook 
mag zijn, de drukte beperkt zich meestal tot bepaalde 
gebieden. Daardoor zijn er nog meer dan genoeg rustige 
plekjes te vinden waar je optimaal kunt genieten. Zelfs in 
Ibiza Stad, zoals je verderop in dit magazine kunt lezen…

¡Disfruta! 
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist

Bruisende lezer,
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Accompany 
Welness & Health

Vitality coaching & trainingen

Exclusieve 24/7 all-in ontzorging 
aan huis op Ibiza

Wim Hoes

+31 6 51540280  |  WWW.ACCOMPANY-IBIZA.COM
      Wim Hoes        accompany_ibiza
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Buen provecho!
Of er in Ibiza Stad restaurantjes zijn? Heb je even? Het aanbod 
op culinair vlak is op het hele eiland zeer uitgebreid te noemen 

en al helemaal in de hoofdstad. Op elk pleintje en in vrijwel elke 
straat vind je wel een leuk restaurant of gezellig barretje waar  

je kunt smullen van de meest uiteenlopende lekkernijen.  
Waar je ook van houdt, reken maar dat je het in Ibiza Stad 

ergens kunt eten.

ie op vakantie is op het eiland, zal 
waarschijnlijk minimaal één keer 

willen genieten van de echte Spaanse 
keuken. Gelukkig zijn er tapasbarretjes 
genoeg en valt er ook op heel wat plekken 
paella te eten, dus dat moet helemaal 
goed komen. Wil je nog een stapje verder 
en proeven van de lokale specialiteiten? 
Kies dan voor een restaurant waar 
ze bullit de peix op de kaart hebben 
staan, of bijvoorbeeld een gerecht met 
sobrasada en als dessert bestel je dan 
uiteraard greixonera of flaó.

Spaans eten kan hier dus volop, maar 
het hoeft niet! Van Japans tot Italiaans 

en van Vietnamees tot Frans, vrijwel 
elke keuken is vertegenwoordigd in 
Eivissa, zoals de hoofdstad ook wel 
wordt genoemd. Bovendien kun je het 
zo simpel of luxe maken als je zelf wilt. 
De wat luxere zaken in het centrum 
hebben over het algemeen behoorlijk 
wat naamsbekendheid. Wil je op de 
goedkopere of iets simpelere toer, 
dan is het aan te raden om eens een 
kijkje te nemen in een van de wijken 
naast het centrum en daar op zoek te 
gaan naar een restaurant. Vaak net 
zo lekker – soms zelfs lekkerder dan 
bij de bekende zaken – maar dan wel 
een stuk goedkoper.

 

W

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

THE BOATHOUSE IBIZA Veertig jaar 
geleden, op zoek naar avontuur met alleen 
een busje en hond, begon de Nederlandse 
familie Zandwijk hun eigen restaurant in 
Figueretes voordat ze in 2005 naar het 
noorden verhuisden en On the Beach 
in Cala San Vicente openden. Vier jaar 
geleden deed zich een nieuwe kans voor 
om het beroemdste familierestaurant van 
het eiland te creëren: The Boat House 
Ibiza. Verborgen in Cala San Vicente, in het 
uiterste noorden van Ibiza, brengt The Boat 
House Ibiza het hele jaar door zowel de 
lokale bevolking als toeristen samen. 
www.theboathouseibiza.com

EL ZAGUAN  
De ontmoetingspunt in het 
hart van Ibiza, waar vrienden 
kunnen genieten van een 
breed gastronomisch aanbod 
bestaande uit authentieke 
regionale specialiteiten uit 
de Spaanse keuken. Dit in 
een fijne omgeving waar 
informele en goede humor 
samengaan met een snelle 
en vriendelijke service.  
www.elzaguan.es/en/

JUL’S RESTAURANT Elk 
bezoek aan Jul’s restaurant is 
een unieke ervaring, rijk aan 
emotie. Deze authentieke 
plek, met duizend en één 
smaken, laat je van Spanje 
naar Griekenland reizen. 
Het restaurant combineert 
verschillende sferen, 
decoraties en levensstijlen 
met texturen, materialen en 
kleuren uit alle windstreken. 
Elke hoek heeft hier zijn 
eigen universum vol 
geschiedenis.  
www.julsrestaurant.com

LA OLIVA IBIZA  In het hart van de 
oude stad van Ibiza, in een authentieke 
Ibicenco omgeving geklasseerd als 
erfgoed van UNESCO, verwelkomen 
Rene, Ursula en hun team je graag 
in restaurant La Oliva. In een intieme, 
romantische en inmiddels beroemde 
setting biedt de chef je een gevarieerd 
menu op basis van 35 jaar culinaire 
ervaring die het mogelijk heeft 
gemaakt om de mediterrane keuken te 
combineren met Aziatische invloeden. 
www.laolivaibiza.com

CASA MACA Het restaurant van Casa Maca is een 
bestemming op zich. Of het nu gaat om ontbijt, lunch of 
diner, de menu’s combineren wereldwijde gastronomie 
met lokale, biologische ingrediënten, veelal geteeld 
op hun eigen biologische boerderij. Hotelgasten, 
eilandbewoners en vakantiegangers worden uitgenodigd 
om plaats te nemen op het lichte, luchtige terras 
voor ontbijt en lunch, genietend van de magische 
mediterrane sfeer en het spectaculaire uitzicht op Dalt 
Vila. Het ontbijt wordt ook geserveerd tot 12.00 uur, 
wat altijd op prijs wordt gesteld door degenen die het 
nachtleven van het eiland proberen of het gewoon heel 
rustig aan doen. www.casamaca.com

ZZYYXXWWVV
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Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

Dé plek om te

van Ibiza
 genieten

WE ARE 

OPEN 
NOW!

Dé plek om te genieten van Ibiza

Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

 STRAND VAN CALA JONDAL
  Tropicana is gemakkelijk bereikbaar, 
halverwege tussen Sant Josep en 
Ibiza Stad. Het lange strand aan een 
kristal heldere, turquoise gekleurde zee is 
dé plek om van de Ibicenco-
(na)zomer te genieten. In een 
glamoureuze omgeving, tussen mooie 
mensen en toch ontspannen en in 
de natuur. En wat dacht je van onze 
service voor boten: wij kunnen je 
bestelling aan boord brengen of je wordt 
van boord opgehaald om in ons 
restaurant te genieten van lunch of 
diner.
 
 DE BEACH BAR 
  Al vroeg in de morgen serveren wij een 
heerlijk ontbijt. Later op de dag staan er 
pastagerechten, overheerlijke 
sandwiches, hamburgers, broodjes, 
salades en zelfs uitgebreide vlees- en 
visgerechten op het menu. Ook kun 
je genieten van heerlijke verse 
vruchtensappen of een koel drankje, 
naast ons aantrekkelijke aanbod van 
wijnen, cava’s en champagnes. Onze 
populaire Tropicana’s Sangria de Cava is 

een must om eens te proberen.Tropicana 
is een plek waar je zorgeloos kunt 
genieten, met rustige Ibiza chillout-muziek 
op de achtergrond. Een plek voor iedereen; 
gezinnen, stelletjes, vriendengroepen... 
Laat je op zondag middag bij de Beach Bar 
meevoeren op Caribische en Braziliaanse 
klanken en dans de samba, salsa of 
merengue tijdens ‘La Fiesta Tropical’.
 
 EXCELLENTE GASTRONOMIE
  Kom eens naar ons restaurant waar je kunt 
genieten van een breed en gevarieerd 
aanbod: van traditionele Ibicenco 
gerechten met zeevruchten tot 
mediterrane en internationale cuisine. 
Maar ook eenvoudige gerechten zoals een 
pasta of salade smaken hier net even beter. 
Ons professionele en attente personeel 
is altijd in de buurt om je van dienst te zijn.

Het Tropicana restaurant is ook een 
perfecte locatie voor een bruilofts receptie, 
zakendiner en andere feestelijke 
evenementen. Het restaurant is elke dag 
van de week geopend van 12.00 tot 19.00 
uur. 

EEN VAN DE MOOISTE 
BAAIEN VAN IBIZA WACHT OP JE

van Ibiza
 genieten

Dé plek om te genieten van Ibiza
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Partytime
Party people opgelet: deze maand openen de eerste clubs  

op het eiland weer hun deuren, ook in Ibiza Stad. Na twee jaar 
waarin de meeste clubs hun deuren noodgedwongen gesloten 

hielden, is het eiland nu weer klaar om als vanouds te  
partyen. Dus trek je dansschoenen aan en ‘fiesta like  

there is no mañana’!

ankzij de vele spectaculaire clubs 
vormt het eiland in de zomer-

maanden een waar walhalla voor 
clubgangers van over de hele wereld. 
Houd je wel van een feestje, maar is  
zo’n grote club niks voor jou, dan hoef 
je Ibiza echt niet links te laten liggen. 
Vooral in de hoofdstad zijn heel wat 
zaken te vinden die (het hele jaar door) 
de leukste party’s organiseren, maar dan 
wat kleinschaliger. Van super relaxed 
tot over the top glitter and glamour. 
Ibiza staat erom bekend dat iedereen 
hier kan en mag zijn wie hij zelf is en 
dat wordt tijdens feestjes alleen maar 
extra duidelijk. Mensen van alle rangen 
en standen en in alle soorten en maten 

komen bij elkaar om samen te 
genieten van de sfeer, de muziek  
en het leven.

Ben je benieuwd waar je moet zijn 
voor de leukste feestjes? Natuurlijk 
kan een zoektocht op internet hulp 
bieden. Maar beter kun je gewoon 
iemand op straat aanspreken en 
vragen of er nog ergens iets te 
doen is. De kans is groot dat je 
een positief antwoord krijgt en 
vervolgens terechtkomt op een plek 
die je anders nooit had gevonden, 
met de meest bijzondere mensen 
en de beste party die je ooit hebt 
meegemaakt. 

D

PARTY
LET’S GO!
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PARTY

COVA SANTA combineert alle vereisten om de meest 
onvergetelijke middagen en nachten door te brengen: een 
natuurlijke omgeving van grote schoonheid, eersteklas 
gastronomie, een cocktailbaar en de meest krachtige 
muzikale evenementen. Kom de meest verbazingwekkende 
multisensorische ervaring beleven. www.covasanta.com

AMNESIA is the place to be voor muziekliefhebbers. De 
plek waar clubbers van over de hele wereld samenkomen 
om los te breken van het alledaagse leven, normen en 
routines en geraakt te worden door de kracht van de 
muziek. www.amnesia.se

LIO IBIZA Na een overheerlijk 
mediterraan geïnspireerd 
diner vergezeld door de 
wereldberoemde cabaretshow, 
wordt Lío omgetoverd tot 
een nachtclub die jaar na 
jaar internationaal befaamde 
artiesten naar het Witte Eiland 
brengt. www.lioibiza.com

THE USHUAÏA EXPERIENCE.

USHUAÏA IBIZA Ervaar de #1 outdoorclub op Ibiza met het 
beroemdste podium van het eiland, de club die als eerste zijn 
deuren opent terwijl de zon nog op is. Dans, sta versteld van 
het spektakel, voel de energie en geniet van de optredens 
van ‘s werelds beste dj’s. Uitstraling. Vieren. STEP INTO THE 
GROOVE van degenen die de regels overtreden.  
www.theushuaiaexperience.com/en/club/

LET’S GO!

HÏ IBIZA  is een evolutionaire nachtclub ervaring. Een 
plek waar mensen worden verenigd door goede muziek 
en positieve energie. Hedonisten, clubbers, dromers en 
feestbeesten zijn hier meer dan welkom. Club met ze mee! 
www.hiibiza.com
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Cala d’Hort strand, Ibiza
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk

COLUMN/MARSJA VAN KILSDONK

Marsja van Kilsdonk
www.beliefandgrowrich.nl

WIL JIJ EEN STEEN VERLEGGEN 
IN JOUW STROOM VAN HET 

LEVEN EN VERANDEREN NAAR 
DE STROOM VAN SUCCES?

Ik laat je niet denken, 
maar voelen.

Ik laat je niet twijfelen, 
maar weten.

Ik laat je niet snoeren, 
maar luisteren.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet,
ik zie JOU! Omdat jij vanaf nu 

besluit: ik ben het waard!

Graffi ti’s RESPIRA! & ‘Solo los besos cubren 
neustras bocas’ gaven hoop. Onze grootste gift 
is dat wij creators zijn. Manifesteren van je 
baan, huis, vakantie, dus ook de nieuwe 
wereld. Een wereld die jij creëert met de 
kracht van jouw gedachten.

Ibiza bruist!
Maar daar was afgelopen anderhalf jaar weinig van te merken.

Mijn missie: iedereen leeft in zijn moodboard, droomt 
met zijn ogen open.
Als ik het kan, kan jij het ook.
Ik werk niet mee aan een testmaatschappij, dus kom ik 
naar je toe deze zomer. Bruisend bij jou thuis.
MEET & GREET NL is geboren, waar een oud normaal 
gestorven lijkt. 
Op naar een droomleven voor alle zwarte schapen.
Ik hou van jullie. Jullie waren altijd al diamanten.

En ik hoop jullie deze herfst op Ibiza te mogen ontvangen 
na twee jaar The GREAT Awakening.

Ik bruis altijd. Dat wil jij toch ook?

Love, 
Marsja van Kilsdonk 
Transformatiecoach



Let’s shop
Ibiza staat dan misschien niet bekend als het grootste 

shoppersparadijs ter wereld, maar als je dan toch wilt shoppen 
tijdens je verblijf op het eiland, dan moet je in Ibiza Stad zijn. 

Naast winkels van diverse grote ketens, vind je hier tal van 
leuke, bijzondere en de meest uiteenlopende boetiekjes waar je 

lekker kunt snuffelen op zoek naar die ene speciale vondst.

e meeste bekende zaken bevinden 
zich in Ibiza Stad aan of vlak bij de 

Avenida Bartomeu de Rosello, midden in 
het centrum. Ben je op zoek naar de wat 
exclusievere winkels, dan kun je het best 
een kijkje gaan nemen in het havengebied 
en de unieke zaakjes spot je onder andere 
in de wat kleinere straatjes rondom het 
centrum. En laten we de toeristenwinkels 
niet vergeten… die vind je vrijwel overal. 
Dus ben je op zoek naar een leuk Ibiza 
souvenir of een cadeautje voor thuis, dan 
hoef je nooit ver te zoeken voor je zo’n 
winkel gevonden hebt. Tip: je hoeft echt 
niet heel veel van die toeristenwinkels af 
te speuren voor wat leuks, het assortiment 

is namelijk vrijwel overal nagenoeg 
hetzelfde!

Kleding, souvenirs, leuke hebbe-
dingetjes… de keuze is reuze in Ibiza 
Stad. En ook voor een cadeautje voor 
je inwendige mens slaag je hier vast 
en zeker. Helemaal als je op zoek bent 
naar een lokale specialiteit om mee naar 
huis te nemen, want heel wat winkels 
verkopen populaire lokale lekkernijen als 
sobrasada, hierbas, olijfolie, zout en flaó. 
Heerlijk om mee naar huis te nemen om 
zo thuis je vakantie nog eens culinair te 
kunnen herbeleven.
 

D

SHOP
TILL YOU DROP!
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SHOP
TILL YOU DROP!

Iets
SAL DE IBIZA

Zodra je gedroogde hibiscusbloemen toevoegt aan zuiver zeezout krijg je een 
heerlijk aromatisch specerijenzout. De friszure smaak van de hibiscusbloemen 
geeft het zeezout een fijne aanvulling en deze combinatie leent zich uitstekend 
voor visgerechten. Ook een goed idee is het om een beetje Granito con Hibiscus 
toe te voegen aan het kookwater van rijst. Dit geeft de gekookte rijst een extra 

lekkere smaak. 

SCAN DE QR-CODES VOOR MEER INFO

MANTÓN DE MANILA
Is een flamencojurk wat te overdreven voor jou? Koop 
dan een Mantón de Manila, een traditionele sjaal met 
franjes waarvan de naam afkomstig is van de haven 
van Manila. De sjaal bestaat gewoonlijk uit satijn of 
zijde met bloemen of vogels als versiering. Andere 
uitstekende souvenirs uit Málaga zijn een decoratieve 
kam (peineta) om je haar in een typische klassieke dot 
te kammen en oorbellen, broches en armbanden. 
www.elcorteingles.es

unieks!

*LEZERSACTIES Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio.  
Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 
de TAG bij de lezersactie naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

TURRÓN
Dit nougat-achtige snoepje zul 
je ongetwijfeld tegenkomen 
tijdens het winkelen in Spanje. 

Het is een populair cadeau en 
souvenir. Het is gemaakt met 

amandelen, honing, suiker en eiwitten en 
wordt geserveerd in een rechthoekige plaat. Het 

snoepje kan zijn afgeleid van een gerecht dat in delen van het islamitische Spanje is 
gemaakt of van oude Griekse of Romeinse recepten. Casa Mira, opgericht in 1842 in 
Madrid, was de eerste turrón-winkel van de hoofdstad en is nog steeds enorm populair 
bij de lokale bevolking.  www.casamira.es/en/

HIERBAS 
IBICENCAS
Hierbas Ibicencas van Mari Mayans is 
gemaakt van 18 verschillende 
ingrediënten, hoofdzakelijk wilde kruiden 
(onder andere rozemarijn, mint en tijm), 
zaden en fruit (onder andere 
sinaasappelschil en blad van citroen). 
Enkele van deze ingrediënten komen 
alleen voor op Ibiza. 

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

LEZERSACTIE *
1 set van 2 Hobstar glazen 
van Libbey
Genieten van alledaagse momenten, 
met mooi glaswerk waar je blij van 
wordt. De kans is groot dat je al eerder 
hebt gedronken uit glazen van één van 
de grootste glaswerkproducenten ter 
wereld met een fabriek in Nederland. 
Eén van de klassiekers is de tijdloze 
Hobstar, waarvan de naam verwijst naar het specifiek geslepen 
glas met sterpatroon.  De vintage look-and-feel van de Hobstar 
valt bijzonder in de smaak

www.libbey.eu TAG #HOBSTAR
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WEES UNIEK  
EN CREËER HET ZELF OP 
AMBACHTELIJKE WIJZE! 

www.artistiki.be

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je opzoek naar quality time met 
vriendinnen, zussen, met collega’s... Heb je nood aan 

me-time? Neem dan snel een 
kijkje op de website en ontdek 

de verschillende workshops 
lederbewerking.
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Zoutvelden van Ibiza
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Waar overnachten?
Wie op zoek is naar een centraal gelegen hotel voor zijn verblijf 

op Ibiza, kan het best kiezen voor een hotel in Ibiza Stad. 
Relatief dicht bij het vliegveld en alle voorzieningen die je je 

maar kunt wensen op slechts een steenworp afstand. Gelukkig 
is het aanbod qua overnachtingsmogelijkheden zo uitgebreid 
in de hoofdstad, dat er vrijwel altijd wel ergens een kamer of 

appartement te vinden is.

De belangrijkste tip om mee 
te beginnen: ga je in het 

hoogseizoen naar Ibiza, wees dan 
slim en boek zo ver mogelijk van 
tevoren je hotel, appartement of 
misschien zelfs villa voor je verblijf. Er 
mag dan wel altijd ergens een kamer 
te vinden zijn, dat betekent niet dat 
deze ook betaalbaar is. Want ook op 
Ibiza geldt: hoe groter de vraag, hoe 
hoger de prijs. Dus zelfs voor het 
kleinste hotelkamertje vragen ze met 
een beetje pech een fortuin als je 
lastminute boekt.

Of je voorkeur nu uitgaat naar een 
verblijf met uitzicht op de oude stad, een 
gezellig uitgaansplein, de haven of het 
strand, Ibiza Stad heeft het allemaal. In 
het centrum vind je heel wat bijzondere 
overnachtingsmogelijkheden en ook in de 
omringende wijken bevindt zich op vrijwel 
elke hoek van de straat wel een hotel of 
iets dergelijks. Niet zo vreemd als je je 
realiseert hoeveel mensen elk jaar weer 
een vakantie naar Ibiza plannen. En is 
een hotel of appartement wat te simpel 
voor jou? Huur dan lekker een mooie villa 
en dompel je onder in het luxe leven.

D

STOP
EN KOM TOT RUST!

373737
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STOP
EN KOM TOT RUST!

OKU IBIZA opende afgelopen zomer de deuren en biedt 
biedt een vijfsterrenretraite op loopafstand van de prachtige baai 
en stranden van Cala Gracio. OKU Ibiza is een stijlvol hotel voor diegenen die het 
beste van Ibiza’s levensstijl voor de deur willen, met smaakvolle fusiongerechten, 
op de natuur geïnspireerd design en een relaxte luxe sfeer. Het hotel heeft kamers 
op het dak, met weids uitzicht, kamers bij het zwembad en een privévilla met vier 
slaapkamers die je exclusief kunt huren. www.okuhotels.com/oku-ibiza

HOTEL GARBI IBIZA & SPA is een 
design 4-sterrenhotel aan het strand van 
Playa d’en Bossa, in het zuiden van het 
eiland, op slechts vier kilometer van de 
stad Ibiza. Je vindt er een breed scala aan 
vrijetijds- en ontspanningsmogelijkheden. 
Het heeft een Turks bad, stoombad, 
jacuzzi en voor degenen die op zoek zijn 
naar ontspanning, een massageservice. 
Alle gasten hebben gratis toegang tot de 
spa. Dit in 2015 gerenoveerde complex is 
verdeeld over vier verdiepingen en biedt 
in totaal 298 comfortabele kamers. Alle 
kamers, ingericht in een moderne, avant-
garde stijl, zijn uitgerust met een balkon 
met zijdelings uitzicht op de zee, design 
badkamer met regendouche, haardroger, 
airconditioning, satelliet televisie, telefoon 
en een kluis. Gratis wifi is inbegrepen.  
www.hotelgarbi-ibiza.com/en

SIR JOAN, prominent gelegen in 
het centrum van Ibiza, is een intiem 
toevluchtsoord dat de levendige 
cultuur en sensualiteit van het eiland 
weerspiegelt. Dit vrijgevochten 
en toch moderne hotel omarmt 
iedereen, van partyhoppers tot 
bohemien kluizenaars. De 38 
kamers en suites van Sir Joan 
integreren de nautische elementen 
van het eiland met gestripte houten 
jachtvloeren en hooggepolijste 
roestvrijstalen wandpanelen die 
visueel zonovergoten golven 
nabootsen. www.sirhotels.com/en/joan

MIKASA  When its a trip away just for the two of 
you, a weekend with close friends, an exclusive 
adults only escape can just be the ticket.Each of 
Mikasa’s sixteen rooms is distinctly themed and 
has a unique personality, inspired by the four 
seasons and twelve different moons. You might 
be instinctively drawn to a particular moon or you 
may want to experience a room that will enhance 
your desired mood. www.mikasaibiza.com
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Impressie
Je hebt ze vast weleens voorbij zien komen: de meest prachtige 
foto’s van Dalt Vila, oftewel de oude stad die imposant boven 
de rest van Ibiza Stad uittorent. Voor velen is dat dan ook het 

eerste waar ze aan denken bij de hoofdstad van het eiland: Ibiza 
Stad, oftewel Eivissa. En inderdaad, dit beeld bepaalt mede de 

uitstraling van het centrum, maar de stad heeft nog zo veel meer 
te bieden.

Van gezellige pleinen tot de 
havens waar de luxe jachten 

en de traditionele vissersbootjes 
met elkaar vechten om de meeste 
aandacht. En van de vele leuke 
winkels tot de gezellige wijkjes 
rondom het centrum waar je nog 
een blik wordt gegund in het echte 
Spaanse leven. Niet voor niets is 
Ibiza Stad een ware must-visit voor 
iedereen die de eerste keer het eiland 
bezoekt, want de stad bruist van het 
leven.

De een geniet hier volop van en zoekt 
dan ook een hotel of appartement 
midden in de stad, de ander beperkt 
zich tot een dagje in de hoofdstad 

om vervolgens de rust op te zoeken 
elders op het eiland. Maar vergis je 
niet. Zelfs in Ibiza Stad zijn er rustige 
plekjes te vinden, je moet het alleen 
even weten. Dwaal bijvoorbeeld door 
de knusse straatjes van de oude stad, 
zet een stap terug in de tijd en geniet 
van de relatieve rust. Is dat je nog 
niet rustig genoeg? Gezien vanuit het 
centrum, vind je verstopt achter de 
oude stad een mooi natuurgebied met 
diverse praktisch verlaten strandjes. 
Je bereikt dit gebied via een tunneltje 
aan deze zijde van de oude stad of 
door simpelweg rechtsom om de oude 
stad heen te lopen. Ga op onderzoek 
uit en geniet!

Z

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

434343
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STRAND CALA CONTA Wanneer je hier aankomt, 
wordt al snel duidelijk waarom dit strand zo populair 
is. Dankzij de prachtige uitzichten en het heerlijke 
water is een bezoek aan Cal Conta een speciale 
ervaring! Voor het strand liggen een aantal kleine 
eilandjes in de zee.

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

DALT VILA is het oudste stadsgedeelte van Ibiza Stad, 
de hoofdstad van het eiland. Dalt Vila is omgeven door 
enorme oude muren. Deze oude en historische stadsmu-
ren, die stammen uit de zestiende eeuw, zijn goed bewaard 
gebleven en omringen het oude stadsgedeelte. Het mooiste 
uitzicht op Dalt Vila heb je vanaf lager gelegen delen in 
Ibiza Stad. Het is namelijk het hoogste punt en steekt overal 
bovenuit. Dalt Vila bestaat uit een heleboel prachtige oude 
straatjes die allemaal op elkaar lijken. Een vaste route om 
Dalt Vila te bekijken moet je niet volgen, je moet juist lekker 
verdwalen in het doolhof van de kleine straatjes. Je komt 
dan vanzelf op de meest bijzondere plekjes en pleintjes. 
Loop in ieder geval wel helemaal naar boven, daar heb je 
mooi uitzicht over de rest van Ibiza Stad en de haven.

LAS DALIAS Eén van de twee bekendste hippiemarkten op Ibiza is Las Dalias. 
Deze markt is op Valentijnsdag in 1985 ontstaan met slechts vijf kraampjes 
en een handvol bezoekers. 
Inmiddels is de ‘mercadillo las 
Dalias’ uitgegroeid tot ongeveer 
200 kraampjes. De kraampjes 
staan op een binnenplaats die 
omgeven wordt door bladeren 
van wijnplanten. En dat  
handjevol bezoekers? Dat  
zijn er nu op sommige zater-
dagen in het hoogseizoen wel 
20.000! Gelukkig maakt dit de 
markt er niet minder leuk op. 
Las Dalias is meer dan enkel 
een markt met wat kraampjes. 
Je kunt er tegenwoordig ook 
terecht voor heerlijk eten, 
cocktails, livemuziek en meer. 
Even heerlijk ontspannen? 
Breng dan een bezoekje aan 
de massagetent! 

‘ATLANTIS’ / SA PEDRERA DE CALA D’HORT 
Ongetwijfeld heb je hier al van gehoord, of misschien ben 
je er al geweest: Atlantis (of Sa Pedrera de Cala d’Hort, 
zoals de locals het noemen) is zowat de meest mysterieuze 
plek van Ibiza en er gaan verschillende verhalen, legendes 
en mythes de ronde… Maar wat is het nu precies? Het 
is een steengroeve. De rotsblokken die ze gebruikten 
om de omwalling van Dalt Vila - het oude stadsgedeelte 
- te bouwen zijn ze hier komen uithakken. Dat liet grote  
vierkante uitsparingen in de rotsen achter, die wel lijken  
op zwembaden wanneer ze zich vullen met water.

Ibiza  
meer dan  

alleen party!

FORMENTERA Staat Ibiza bekend 
als een luidruchtig party-eiland, zo wil 
Formentera zich liever onderscheiden 
als vakantiebestemming voor rust-
zoekers. Langs de 69 kilometer lange 
kustlijn vind je geen hoogbouw en 
discotheken, maar slechts azuurblauw 
water en witte zandstranden.
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Formentera Cala en Baster op de Balearen
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Taytanchis betekent de 
schepper en komt uit het 
Quechua, de taal die de 
Q’ero spreken in Peru, een 
volk dat hoog in de Andes 
leeft en direct afstamt van 
de Inca’s. Taytanchis biedt 
tweemaal per jaar retreats 
aan op Ibiza. Hier maak je 
kennis met de negen 
inwijdingen van de 
Munay-ki. Deze zorgen 
voor een grote 
schoonmaak in je 
lichaam, zowel op 
energetisch als 
fysiek niveau.

058 - 2570727  |  06 - 51995626  |  www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza

COLUMN/TAYTANCHIS

   Inca sjamanisme,
een andere weg naar welbevinden

De tweede inwijding van de Nusta Karpay - de kracht van 
het vrouwelijke - is gewijd aan Doña Mujia. Zij is de Godin 
van het water en het bloed.

Doña Mujia is verbonden met ‘loslaten’. Ze is de Godin van het oplossen en 
transformeren en het laten wegsmelten van het negatieve aspect van het ego.
Ze is de Godin van de zachtheid en verbonden met het tweede chakra.

In de Inca tijd stond zij in totale verbinding met de 
geest van het water en zegende het. Mujia is een 
universele naam en betekent de geest van het water, 
terwijl de letterlijke betekenis ‘meermin’ is. Ze leeft 
daar waar water is, zoals bronnen, meren, rivieren, 
zeeën en oceanen.

Deze inwijding helpt je om het negatieve aspect van 
het ego los te laten, maar ook van onze projecties, het 
loslaten van alles wat ons blokkeert in ons tweede 
chakra, om dit echt te verzachten. Wanneer we werken 
met het ego, is dit niet om ertegen te vechten en er 
tegenin te gaan, want het ego heeft ook een positief 
aspect. Het werken met het ego is het verzachten en 
aanraken van de symboliek die het ego ons aanreikt. 

Wil je op de hoogte blijven wanneer de volgende Retreat (Nusta 
Karpay). Schrijf je dan in op de nieuwsbriefop www.taytanchis.com

 hypotheekadvies in Spanje 
Professionele hulp en

Klantwaardering: 

 9,6
Onze klanten zijn 

zeer tevreden over 
onze expertise, advies 

en begeleiding 
in Spanje

Scan de QR code 

voor meer info

www.spaansehypotheek.nl

Actief in: COSTA DEL SOL  ·  COSTA BLANCA  ·  COSTA BRAVA  ·  BALEAREN

Bij Spaanse Hypotheek zijn we 
gespecialiseerd in hypotheekadvies 

voor ondernemers, vastgoed-
beleggers en DGA. Uniek is onze 

Hypotheek Pre-Scan, een 
maatwerkadvies, inclusief persoonlijke 

call. Dit geeft direct inzicht in jouw 
mogelijkheden en het actuele 

hypotheekaanbod. Aan de hand van 

deze Pre-Scan krijg je inzicht de rente, 
afl ossing, onze kosten, bijkomende kosten 

et cetera.  * minimale aankoopsom 
bedraagt 200.000 euro

Wil je gebruikmaken van ons netwerk, 
maar wel zelf een ‘eenvoudige’ hypotheek 

afsluiten? 
Dat kan ook!
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DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het alweer een 

tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim vijftien jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag 
€ 12,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien 
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar 
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien 
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn 
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium die voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, wees niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan 
ten volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u 
alleen of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’

DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+



Vamos a la playa!
In het centrum van Ibiza Stad zelf vind je weliswaar geen 
stranden, maar dit ‘gebrek’ wordt in de nabije omgeving 

ruimschoots gecompenseerd. Zowel in de vorm van ‘geheime 
baaitjes’ die zich in het natuurgebied achter de oude stad 

bevinden, als in de vorm van de wat toeristischere stranden 
Figueretas en Talamanca, beide op loopafstand van het 

het centrum.

olg je de kustlijn naar het 
zuiden, dan beland je al snel in 

Figueretas, een buitenwijk van Ibiza 
Stad met een gezellige boulevard 
en aangrenzend het uitgestrekte 
strand. Loop je vanuit het centrum 
juist wat meer in noordelijke richting, 
met de zee aan je rechterkant, dan 
kom je via het havengebied uit op 
het strand van Talamanca. Welke 
kant je voorkeur ook heeft, het 
zijn beide fijne zandstranden met 
volop horecagelegenheden (vlak) 
aan het strand waar je jezelf kunt 
trakteren op een verfrissend drankje 
en iets lekkers te eten tussen het 
zonnebaden en zwemmen door.

In het hoogseizoen vind je op beide 
stranden bovendien de nodige 
voorzieningen voor strandgangers, 
zoals zonnebedjes en parasols. En 
voor wie behoefte heeft aan wat meer 
actie, worden er deze maanden ook 
sup boards en kajaks verhuurd. 
Laat je spullen alleen liever niet (te 
lang) onbeheerd achter als je lekker 
een stukje gaat suppen, kajakken of 
gewoon een duik gaat nemen in de 
zee. Hoe vervelend ook, door toedoen 
van grijpgrage handjes ‘verdwijnen’ 
er nog weleens spullen zonder dat 
je er erg in hebt en dat zou toch een 
domper zijn op je vakantie.

V



De kleding van vroeger zit niet altijd even mooi en de bh’s zijn 
allemaal te groot, maar dat is weer een reden om te shoppen. 
Naast shoppen ben ik ook weer gaan trainen. Ik probeer dit 
rustig op te bouwen, want als ik te snel ga, dan voel ik steken 
bij mijn littekens. Ik accepteer de situatie en geef me hieraan 
over.

Voor alle vrouwen die nadenken over borstprotheses: 
je bent goed zoals je bent! Ook als dat soms niet zo voelt. 
Weet dat je ook zonder borsten een zelfverzekerde 
vrouw kunt zijn. Je bent meer dan alleen een lichaam 
met borsten. Accepteer jezelf en wees dankbaar voor 
wat je hebt. 

Daarom heb ik een ode geschreven aan mijn 
borsten:

Lieve mooie borsten,

Dank je wel dat jullie er altijd voor me zijn geweest. 

Dat jullie mijn kinderen hebben gevoed, mijn 

image hebben ondersteund, dat jullie mij 

gelukkige en hilarische momenten hebben 

bezorgd. Dank je wel dat jullie door dik en dun 

aan mijn zijde staan.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik mijn borstprotheses 
heb laten verwijderen. Het herstel verloopt naar wens. Ik begin ook 
steeds meer te wennen aan mijn nieuwe zelfbeeld.

De relatie met je borsten
MIJN TIPS/IBIZA

Clemens en Dianne van Bracht 
sloten 25 jaar geleden Ibiza in 
hun hart. Om hun liefde voor 
Ibiza te delen met anderen, 
lanceerden ze de website 

mijntipsibiza.nl. In Ibiza Bruist 
geven ze iedere maand hun 
visie over het leven op Ibiza.

Mijn Tips Ibiza  |  www.mijntipsibiza.nl  |  +31 651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Onze favoriete tips
Onze favoriete tips voor je vakantie.
Wij blijven je graag nieuws en tips geven op onze website 
www.mijntipsibiza.nl.    
                                                          
 Kijk eens op je favoriete link: 

• www.mijntipsibiza/autoverhuur                                                              
Wij zorgen voor de beste auto voor je als je op het eiland bent.

• www.mijntipsibiza/stranden
We hebben een prachtig overzicht van de stranden voor je gemaakt 
om zo gemakkelijk je plekje te vinden.

• www.mijntipsibiza/beachclubs                                                           
Hier vind je jouw favoriete beachclub. Je komt tijd tekort.

• www.mijntipsibiza/restaurants 
 Een groot aantal fi jne plekjes om heerlijk uit eten te gaan.
• www.mijntipsibiza/hotspots   

                                                        
Wij hebben de leukste tips voor je. Vooral eten en drinken speelt hierbij een grote rol. 
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Mijn Tips Ibiza.                                                                  
Of word lid van onze speciale vriendengroep: Mijn Tips Ibiza vrienden, waar je vragen 
kunt stellen als je op Ibiza bent.
Zoals altijd al gebeurt, blijf genieten op het mooie Ibiza, ook weer in 2022 
en onthoud goed...

Disfruta La Vida !  

5454



Cala d’Hort strand, Ibiza



INGREDIËNTEN
500 gram aardappels

2 uien
8 eieren

3 eetlepels gehakte peterselie
Handje geraspte kaas

½ theelepel knoflookpoeder
Olijfolie

BEREIDING
Schil en was de aardappels en snijd ze in 
dunne plakjes van circa 2 à 3 mm dik. 
Snijd de uien in halve ringen. Verhit een 
laagje olijfolie in een hapjespan en bak 
hierin de plakjes aardappel en de ui tot 
de ui bruin begint te worden en de 
aardappel zacht wordt. Neem van het 
vuur en laat even afkoelen. Kluts intussen 
de eieren met de peterselie, geraspte 
kaas en knoflookpoeder. Breng op smaak 
met flink wat zout en peper.  

Deze tortilla kan als tapas worden gegeten, maar als lunch kan hij  
ook heel goed. Je kan hem warm of op kamertemperatuur serveren, 

maar koud is ook heel lekker. Kortom, heerlijk genieten van een  
typisch Spaans gerecht.

Tortilla de 

patatas

RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

Voeg het aardappel-ui mengsel toe aan 
het ei en meng even door elkaar.
Verhit een beetje olijfolie in een koeken-
pan en en doe het mengsel in de pan. 
Laat op laag vuur bakken tot de boven- 
kant gestold is, circa 10-12 minuten
Draai de omelet met behulp van een bord 
om en laat weer terug in de pan glijden
Bak nog circa 5 minuten tot de tortilla 
gaar is. Laat de tortilla iets afkoelen voor 
je hem aansnijdt.

59

4-6 PORTIES

Spaanse aardappelomelet
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand Moederdag.
De oplossing van vorige maand was tulpen.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-9-3.

3  6  6  3  4  6  3  1  9
6  1  2  6  5  1  8  5  2 
1  9  3  2  4  7  1  4  2 
6  2  9  1  4  8  3  6  4
9  8  3  7  6  3  2  4  2
4  8  4  5  2  3  7  1  6 
9  1  8  6  2  4  6  2  7 
7  9  6  7  7  4  5  2  9 
3  5  2  8  3  9  6  7  6

Op Moederdag zet je natuurlijk je lieve 
moeder in het zonnetje. En hoewel ze 
misschien niet vraagt om een cadeau 
of wat extra aandacht, doe je er vast 

en zeker goed aan om haar eens fl ink 
te verwennen. Ga samen picknicken 

buiten of blader (online) door deze 
editie van Bruist. Los gezellig samen 
de puzzels op en maak kans op leuke 

prijzen. Reken maar dat jullie een 
mooie dag hebben! 

PUZZELPAGINA Maak kans op eenPUZZELPAGINA sun care 
pakket van 
That'so

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl

zon 
creme 
strand 
vakantie 

ontspan 
zomer 
lekker 
bruin

e m o n y y m z g q x
o r i b f y n i b o q
z n v l h r b t z y f
e h t a c l r m o m v
r n l s k c u p k f m
j u u c p a i f y m u
d h s t r a n d j t n
z o n w r e n t g i t
o s k g u n m l i p s
b q o l e k k e r e g
n y b j m t a u c l d

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing 
in op onze site: www.ibizabruist.nl
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