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YOU’RE MY
WONDERWALL
PAS OP! CRAFTZZ-COLLECTIE BESCHIKT OVER 
STUKKEN DIE IEDERE MUUR LAAT OPBLOEIEN, 
MAAR  HET ZIJN ZEKER GEEN MUURBLOEMPJES. 
DE KRACHTIGE FOTOKUNST, AFGEWERKT MET 
BLADGOUD EN EPOXY, VRAAGT OM AANDACHT. 
DUBBEL EN DWARS VERDIEND, VINDEN WIJ.
GALERIEKWALITEIT GEWOON THUIS. KOM JE ZE 
SNEL BIJ ONS BEWONDEREN?

YOU’RE MY
WONDERWALL
PAS OP! CRAFTZZ-COLLECTIE BESCHIKT OVER 
STUKKEN DIE IEDERE MUUR LAAT OPBLOEIEN, 
MAAR  HET ZIJN ZEKER GEEN MUURBLOEMPJES. 
DE KRACHTIGE FOTOKUNST, AFGEWERKT MET 
BLADGOUD EN EPOXY, VRAAGT OM AANDACHT. 
DUBBEL EN DWARS VERDIEND, VINDEN WIJ.
GALERIEKWALITEIT GEWOON THUIS. KOM JE ZE 
SNEL BIJ ONS BEWONDEREN?



COLOFON  
UITGEVER 

Nederland Bruist
DIRECTIE 

Marcel en Lea Bossers 
CUSTOMER CARE

Nederland Bruist +31 (0)76 711 5340 
TEKSTEN & EINDREDACTIE

Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE
Lea Bossers

VORMGEVING 
Ron Schouwenaar 

 
 

CONTACT 
Nederland Bruist,Beneluxweg 45, 4904 SJ 

Oosterhout, +31 (0)76 711 5340 bereikbaar  
van 08.30-17.30 uur. Like ons op

nederlandbruist en nederlandbruist. 
Copyright Nederland Bruist ©2022. Het 

overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15 
van het auteursrecht is niet toegestaan. Merknaam 

‘BRUIST’ is eigendom van Nederland Bruist. 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Nederland Bruist is 

echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan 

de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of 

aanspraken worden gemaakt. 

34 54 6612

EET

ONTDEK

STOP

& BEW
ONDER

Bullit de 
 peix Lets jump! Slaap lekker! Festival Club

ADVERTEREN?  
Bel Jop Franken op +31 613 750 748 26

PARTY

Let’s fiesta!



Fo
to

: 
R

on
 E

sk
en

s 
so

ow
pi

ct
ur

es
.n

l

Wat hebben we tot nu toe een geweldige zomer achter de 
rug. En wat liggen er nog mooie maanden voor ons. 
Helemaal op een eiland als Ibiza waar de zon gemiddeld 
driehonderd dagen per jaar schijnt. Voor sommige 
mensen kunnen juli en augustus echt té warm zijn, maar 
in september is het vaak net iets minder extreem warm, 
wat het tot een perfecte maand maakt voor een verblijf op 
Ibiza.

Dat neemt niet weg dat het ook in september nog heerlijk 
warm is, met zonnige dagen en zwoele avonden. De 
terrassen zitten vol, het is gezellig druk op het eiland en 
iedereen geniet van het goede Spaanse leven. Mede 
dankzij alle bruisende ondernemers die zich uit de naad 
werken om iedereen het mooiste verblijf van hun leven te 
bieden. Ondernemers die we ook deze maand weer graag 
in het zonnetje zetten door hun enthousiaste verhalen te 
delen en je een kijkje te gunnen achter de schermen. Wat 
we verder nog meer voor je op papier hebben gezet? Lees 
vooral snel verder en laat je inspireren door alle bruisende 
tips en wetenswaardigheden.

¡Disfruta!
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist

Bruisende lezer,
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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 schoon-

maak in je lichaam,
zowel op energetisch 

als fysiek niveau.

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

BRUISENDE/ZAKEN

Wolf Rappard
De man achter Taytanchis is Wolf Rappard. Hij 
combineert de kennis van Westerse geneeskunde 
met het sjamanisme. Zo is hij fysiotherapeut, heeft 
hij een praktijk in Shockwave therapie en is hij 
gecertifi ceerd NLP-trainer. Hij behaalde zijn 
diploma in het Kernsjamanisme en volgt nu een 
driejarige opleiding in het Incasjamanisme. Hij 
heeft zijn hele leven al belangstelling voor 
spiritualiteit en sinds enige jaren geeft hij 
afwisselend de Munay-Ki en de Nusta Karpay 
inwijdingen door op Ibiza.

De negen inwijdingen
Munay-Ki laat je in contact komen met harmonie, 
heelheid en liefde. Het is een reis van de 
gescheidenheid, terug naar het bewustzijn van 
eenheid. Door de negen inwijdingen, waarvan 
Taytanchis de negende is, wordt je energieveld 
schoongemaakt en kun je het verleden loslaten. 

Ervaar de energie
van spiritueel Ibiza

Met elke inwijding open je een nieuwe deur in dit 
proces, waarbij je jouw ware bestemming zult 
vinden.

Retreats op Ibiza
Taytanchis organiseert tweemaal per jaar een retreat 
op Ibiza. Wolf Rappard kiest bewust voor Ibiza: ‘’Niet 
alleen ben ik verzot op Ibiza, dat een heel spiritueel 
eiland is, het past ook goed bij de materie die we 
behandelen in onze retreats. Dankzij de rots Es 
Vedrà kun je een bijzondere energie ervaren en deze 
zorgt ervoor dat alles wat we tijdens onze retreats 
doen wordt versterkt.’’ Naast de negen inwijdingen 
van de Munay-ki worden er dagelijks yogasessies 
aangeboden en worden er drie bijzondere 
wandelingen gemaakt. Alle maaltijden zijn 
inbegrepen, net als het bezoek aan Casita Verde. 
Dit is een ecologische leefgemeenschap op Ibiza. 
De prachtige villa heeft een zwembad en het verblijf 
is op basis van een gedeelde kamer. 
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Bullit de peix
De Ibicenco keuken kent diverse specialiteiten die je verder 
vrijwel nergens op een menukaart aan zult treffen. Een goed 
voorbeeld daarvan is bullit de peix, een lokale specialiteit die 
er in eerste instantie misschien niet al te lekker uitziet, maar 

die wel degelijk lekker smaakt zodra je er eenmaal een hap van 
neemt.

ullit de peix betekent letterlijk vertaald 
vanuit het Catalaans gekookte vis. Een 

betere omschrijving van dit gerecht valt er 
ook eigenlijk niet te geven. Het is namelijk 
gekookte vis, maar dan wel gekookt in een 
heerlijke saus zoals die al generaties lang 
wordt gemaakt. Oorspronkelijk was dit een 
gerecht dat door vissers aan boord werd 
bereid door stukken verse vis samen met 
aardappels te koken in een smaakvolle 
saus op basis van onder andere saffraan 
en aioli of knoflook. Dit gerecht bereidden 
ze niet zozeer om zelf van te genieten, 
maar om bij terugkomst op het eiland 
kant-en-klaar aan de lokale restaurants te 
verkopen. Tegenwoordig bereiden ze in 
deze restaurants hun bullit de peix zelf, 
maar nog steeds op traditionele wijze.

Let op: dit gerecht bestaat uit twee 
gangen. Na de visschotel volgt 
namelijk nog arroz a banda, oftewel 
in visbouillon gekookte rijst. Zorg dus 
dat je nog wat ruimte over hebt in je 
maag, want ook deze tweede gang is 
niet te versmaden.

Wil je ook weleens zelf zo’n traditionele 
bullit de peix proeven? Er zijn op Ibiza 
heel wat restaurants die het op de 
kaart hebben staan. Zorg er dan wel 
voor dat je met meerdere personen 
bent, want de meeste restaurants 
serveren deze lokale specialiteit 
uitsluitend voor minimaal twee 
personen.

B

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

13
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

NAGAI Liefhebbers van sushi en Aziatische 
fusion gerechten opgelet: Nagai, gelegen 
aan de weg naar San Juan, is the place 
to be! Het eten is hier in één woord 
verrukkelijk, wat er ongetwijfeld voor 
zorgt dat je na je eerste bezoekje aan 
Nagai regelmatig terug blijft komen. Ook 
vanwege de prachtige setting: een Japans 
gedecoreerde tuin en een oude Spaanse 
finca die is omgetoverd tot een bijna 
sprookjesachtig aandoend restaurant. Goed 
om te weten: in het hoogseizoen hebben ze 
bij Nagai vaak livemuziek.

SA CALETA In het zuiden van 
Ibiza vind je het strand Sa Caleta 
(oorspronkelijk Es Bol Nou) en het 
gelijknamige restaurant; razend 
populair onder de locals en ook 
toeristen weten dit iconische 
visrestaurant maar al te goed te 
vinden. Niet zo vreemd, want 
hier geniet je nog van de echte 
traditionele Ibicenco keuken in 
een authentieke setting. En dat 
met een fantastisch uitzicht over 
zee (met name vanaf het terras). 
Tip: Café Caleta, een koffie variant 
die een halve eeuw geleden werd 
‘uitgevonden’ door de vader van 
de oprichter van het restaurant.

LITTLE IBIZA Een van de meest kleurrijke 
zaken aan de boulevard van Figueretas: Little 
Ibiza. Een sfeervol aangekleed restaurantje met 
een fantastisch uitzicht over zee en een super 
relaxte, ietwat hippie vibe. De perfecte plek 
om te genieten van een hapje en een drankje 
– op de kaart staan zowel tapas als Aziatische 
gerechten – zonder dat je daarvoor een dikke 
portemonnee hoeft mee te nemen, want de 
prijs-kwaliteitverhouding is hier prima in orde. 
Geen zin om te eten, je bent hier ook meer dan 
welkom om alleen wat te drinken, vooral de 
cocktails zijn een echte aanrader.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

AIYANNA Deze kleurrijke hotspot 
bevindt zich aan het strand van 
Cala Nova, in het noordoosten 
van het eiland. Hier geniet je met 
een prachtig uitzicht over het 
strand, de zee en de omringende 
natuur de hele dag door van de 
lekkerste gerechten en verfrissende 
drankjes. Het menu an sich is al 
een belangrijke reden om hier eens 
een kijkje te gaan nemen, maar tel 
daar het uitzicht en de kleurrijke 
boho uitstraling bij op en je kunt 
er eigenlijk niet meer omheen: 
hier moet je gewoon een keer zijn 
geweest om het zelf te ervaren!

BAMBUDDHA In de buurt van 
Santa Eulalia vind je restaurant 
Bambuddha, volgens velen een 
van de meest aparte en bijzondere 
restaurants van het eiland. 
Vanwege de unieke (ietwat oosters 
aandoende) setting en opvallende 
aankleding, maar zeker ook 
vanwege de overheerlijke gerechten 
uit de mediterraanse en Aziatische 
keuken die hier op tafel worden 
getoverd. Nog een pluspunt: de 
cocktailbar waar ze de meest 
exotische cocktails voor je bereiden. 
Niet voor niets is dit al sinds 1999 
een gevestigde naam op het eiland.

www.bambuddha.com
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De Lind 47a, Oisterwijk  |  013 - 523 00 06  |  info@mooR-oisterwijk.nl  |  Eigenaar: Bart van Hal  |  www.mooR-oisterwijk.nl

“Het concept is in zoverre veranderd dat 
we voortaan onze ‘klassiekers’ van door 
de jaren heen op de kaart hebben staan”, 
vertelt Bart enthousiast. “Niet meer de 
wat kleinere ‘food sharing gerechtjes’ die 
we ooit serveerden, maar porties van een 
‘normaal formaat’ 

The Dining Room by  
Op een toplocatie in Oisterwijk, aan de Lind, vind je sinds jaar en dag culinaire 
hotspot mooR. Met mooR sfeer, mooR beleving, mooR gastvrijheid, mooR wining 
en mooR dining, kortom: het smaakt naar mooR! “Het concept is wat veranderd, 
maar iedereen is nog steeds meer dan welkom om hier heerlijk te komen 
genieten”, aldus eigenaar Bart van Hal.

tegen een eerlijke prijs van € 14,50 tot maximaal € 28,50, 
uiteraard altijd op basis van dagverse ingrediënten. Op de 
kaart staat voor ieder wel wat wils, van vlees- en visgerechten 
tot vegetarisch. Maar net waar jij zin in hebt, want bij mooR 
staat de gast voorop. Kom het dus vooral eens zelf ervaren.”

The Dining Room by mooR
Daarnaast starten ze 1 november met de zogenaamde ‘Dining 
Room Oisterwijk’, een wisselend vier- of vijfgangenmenu met 
uitsluitend culinaire hoogstandjes van de chef-koks van mooR. 
“Dat wil je gewoon een keer mee komen maken en komen 
proeven”, aldus Bart. Sowieso omschrijft hij een bezoekje 
aan mooR als een unieke ervaring. “Natuurlijk vanwege het 
heerlijke eten, maar zeker ook vanwege de topservice en 
de complete setting.” Een setting die hij zelf omschrijft als 
relaxed, ‘loungy’, hip en modern en dat dan ook nog eens op 
een toplocatie. “Midden in het centrum van Oisterwijk, waar 
alles gebeurt. Wat mooR kun je je nog wensen?!”

BRUISENDE/ZAKEN

The Dining Room by  

17
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Eigenaren: Bas en Mira ] 085-2465777 | info@bmexperience.nl | www.bmexperience.nl 

BELEEF JOUW ULTIEME VAKANTIE
Met de start van 

B&M Experience kwam 
de grootste gezamenlijke 

wens van Bas en Mira 
in vervulling. Vanuit hun 

fantastische villa op Ibiza 
bieden zij nu ook anderen 

de mogelijkheid om hun 
mooiste leven te beleven.

Een jonge en frisse onderneming 
die mensen – met de focus op 
Nederlanders – hun ultieme 
vakantie op Ibiza wil laten 
beleven. Maar dan op een andere 
manier dan al werd aangeboden. 

“Wij bieden namelijk niet alleen 
een supermooie locatie”, vertelt 
Bas. “Gasten kunnen ook 
deelnemen aan diverse leuke 
activiteiten, zoals mountainbiken, 
suppen, hiken, bootcamp, 
meditatie, massage, personal 
training, wielrennen en yoga. 
Al die activiteiten worden los van 
elkaar natuurlijk al door heel wat 
partijen aangeboden, maar wij zijn 
redelijk uniek door alles in eigen 
beheer te houden en de meeste 
activiteiten ook zelf te begeleiden.”

“Leef je mooi� e leven!”

Mira & Bas

LET YOUR PARTY
BEGIN HERE

Discopoint is een coole, te gekke loungebar en restaurant
in Platja D’en Bossa, vlak bij het strand.

Calle de La murtra 1, Ibiza  |  discopoint-ibiza@hotmail.com  |  +34 638 83 89 33
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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.nl/autoverhuur                                                              
Wij zorgen voor de beste auto voor je als je op het eiland bent.

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

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

• www.mijntipsibiza.nl/restaurants 
 Een groot aantal fi jne plekjes om heerlijk uit eten te gaan.
• www.mijntipsibiza.nl/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 en onthoud goed...

Disfruta La Vida !  

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

HEB JIJ JE 

VAKANTIE AL 

GEBOEKT?

WE ARE READY 
TO WELCOME YOU
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van a tot z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

M A A K  N U
 E

E
N
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FSPRAAK • MAAK N

U
 E

E
N

 A
F S

P R A A K  •

UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST 
2022 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.
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Let’s fiesta!
‘Whoah! We’re going to Ibiza. Whoah! Back to the 

island. Whoah! We’re gonna have a party. Whoah! In the 
Mediterranean Sea.’ De Vengaboys zongen het al in 1999 en 
nog steeds is deze tekst super actueel. Want ‘whoah’, wat zijn 
er nog steeds een hoop vette party’s op het eiland en wat wil 

(vrijwel) iedereen daar graag heen.

aast heel wat andere dingen, 
is en blijft Ibiza toch ook een 

party-eiland pur sang. Het hele jaar 
door wordt er flink gefeest op ‘la isla 
blanca’, maar helemaal in de zomer 
barst het eiland uit zijn voegen als 
het op feestjes aankomt. Wie dat wil 
zou non-stop door kunnen feesten 
en van de ene party naar de andere 
kunnen gaan. Want op Ibiza is er 
altijd wel ergens een feestje, dag en 
nacht!

Wie nu alleen denkt aan party’s 
in een grote club en zich afvraagt 

‘is dat wel iets voor mij?’, kunnen we 
geruststellen. Ja, dat is ongetwijfeld ook 
iets voor jou. Iedereen is welkom en 
zelfs als je geen partyganger bent, is een 
bezoekje aan zo’n immense club een 
ervaring om nooit te vergeten en om van 
je bucketlist af te strepen. En zo niet, dan 
zijn er ook heel wat andere soort feesten; 
van party’s met spectaculaire shows en 
entertainment tot salsafeestjes en van 
kleinschalige feestjes met livemuziek 
tot party’s op boten en zelfs de meest 
luxe jachten. Ibiza biedt dus voor ieder 
wat wils, zeker ook als het op feestjes 
aankomt. 

N

PARTY
LET’S GO!
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PARTY

BORA BORA Al sinds 1982 is dit ‘the 
place to be’ voor iedereen die houdt 
van een feestje: beachclub Bora Bora 
aan het strand van Playa d’en Bossa. 
Van oudsher staat deze beachclub 
bekend om de legendarische feesten 
die overdag gegeven werden op 
het strand, maar helaas werd in 
2016 ontdekt dat ze daar helemaal 
geen vergunning voor hadden. 
Tegenwoordig zijn er geen feesten op 
het strand meer, maar in de zaal van 
deze beachclub gaan ze net zo hard 
door met het organiseren van de vetste 
party’s, net als op het terras.

528 IBIZA Op Ibiza heb je party’s in 
alle soorten en maten. Van clubs met 
wereldberoemde dj’s achter de draaitafels 
tot hippie feestjes op het strand. Zelfs 
uit eten gaan kan een party op zich zijn, 
bijvoorbeeld als je naar 528 Ibiza gaat. 
Als gast word je hier namelijk niet alleen 
meegenomen op een gastronomische 
reis, ondertussen word je ook nog eens 
getrakteerd op een theatrale ervaring met 
een spectaculaire show vol optredens 
van ras entertainers. Zo zie je maar weer, 
tijdens een feestje hoeven dus niet altijd 
de voetjes van de vloer, ook zittend kun je 
er een groot feest van maken.

CLUB CHINOIS A new kid in town: Club 
Chinois opende eerder dit jaar de deuren 
vlak bij de haven van Ibiza Stad, waar 
voorheen Heart gevestigd was. Zoals de 
naam misschien al doet vermoeden, is dit 
een chique nieuwe club, maar dan met 
een Aziatische twist, waar je als gast wordt 
meegenomen op een reis door de tijd. Je 
gaat terug naar de Shaghainese jazzclubs 
uit de jaren dertig van de vorige eeuw, maar 
dan nu met een keur aan internationale 
top-dj’s. Of dit het oude Heart kan 
overtreffen? Ga het vooral zelf ervaren.

LET’S GO!

TEATRO IBIZA Teatro Ibiza is de ‘opvolger’ 
van het bij velen wel bekende Teatro 
Pereyra dat enkele jaren geleden helaas 
de deuren moest sluiten. Geen exacte 
kopie, maar nog steeds een muzikale 
ontmoetingsplaats waar locals en toeristen 
inmiddels alweer sinds een paar jaar 
samenkomen voor een altijd gezellig 
avondje uit. Je vindt Teatro Ibiza midden 
in het centrum van Ibiza Stad, onder El 
Puerto Ibiza Hotel & Spa. Het hele jaar door 
trakteren ze je hier meerdere avonden per 
week op livemuziek en een superfijne vibe.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS
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gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Accompany
Ondersteuning en advisering voor meer 

welzijns- en vitaliteitverbetering 

Ook op Nederland en andere landen
 Doeleinden: accompany consulting voor advies, training & coaching

.

At your service!

Tot jou� dienst

Wim Hoes

+31 6 51540280  |  WWW.ACCOMPANY-IBIZA.COM
      accompany consulting        accompanyconsult
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Let’s jump!
September, de maand waarin de temperaturen over het algemeen 

weer iets minder extreem hoog zijn. En dus ook de perfecte maand 
om wat meer actieve dingen te gaan ondernemen op het eiland. 

Natuurlijk het liefst in combinatie met een verfrissende duik in zee, 
want ook in september is het nog steeds heerlijk warm op Ibiza. De 

perfecte activiteit wat ons betreft: cliff diving!

Cliff diving? De naam zegt 
eigenlijk al genoeg: van een 

rots springen. In de zee om precies 
te zijn. Een (extreme) sport die op 
Ibiza al jarenlang razend populair 
is, mede doordat een aantal van de 
beste springplekken van Europa op 
Ibiza te vinden zijn. Als je de kustlijn 
bekijkt is dat ook niet zo vreemd. Er 
zijn immers tal van indrukwekkende 
rotsen waar je vanaf kunt springen 
in het kristalheldere en azuurblauwe 
water van de Middellandse Zee.

Lijkt jou dat ook wel wat, cliff diving? 
Houd er dan wel rekening mee dat 
het niet zomaar een kwestie is van 

een rots zoeken en daar simpelweg van 
af springen. Bij een extreme sport als 
cliff diving is een ongeluk immers zo 
gebeurd. Wil je toch zelf, zonder begelei-
ding, deze uitdaging aangaan, kies dan 
altijd voor een plek waarvan je weet dat 
er vaker gesprongen wordt en controleer 
voor je springt altijd goed of het water 
wel diep genoeg is en of je jezelf nergens 
aan kunt verwonden tijdens je sprong. 
Om nog meer op safe te spelen kun je 
er ook voor kiezen om mee te gaan met 
een georganiseerde cliff dive activiteit of 
om een privé instructeur in te huren die 
precies weet waar en hoe je het beste 
kunt springen.

C

353535

ONTDEK
STEEDS IETS BIJZONDERS



3736

www.nederlandbruist.nl TAG #STOEL

SHOP
TILL YOU DROP!

*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.

BRUIST
Deals

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.

TYPISCH 
SPANJE  

Een bundel met fascinerende 
verhalen over uiteenlopende 

onderwerpen: architectuur, beeldende 
kunst, literatuur, muziek, tradities, 

natuur, steden, sport, film…  
Al die verschillende cultuuruitingen 

vormen de identiteit van Spanje, leggen 
de ziel ervan bloot, tonen het land in al zijn 

schakeringen. Elk verhaal wordt verteld 
vanuit een verrassende invalshoek. Voor elke 

Spanjeliefhebber valt er iets nieuws te 
ontdekken.

MANTON
De Manton is een omslagdoek met een bloemen-
borduursel en afgewerkt met franjes. Hij wordt 
gebruikt in elke flamencovoorstelling door de 
cantaora (zangeres) als onderdeel van haar kostuum 
en bij de bailaora (danseres) als attribuut om  
haar dansact eleganter en kleurrijker te maken.  
De Manton wordt beschouwd als een van de 
vrouwelijkste en sierlijkste accessoires van de 

vrouwelijke flamenco en is vooral typerend voor de  
Sevillaanse stijl. De extensie van de armen  
geeft een beeld van een vuurvogel en de  
poses lijken op die van een Torero.

NAPARBIER
Naparbier is een Spaanse micro- 

brouwerij in de buurt van Pamplona 
(Navarra). Deze werd in 2009 in 

Navarra, Spanje, opgericht door Juan 
Rodríguez, Josu Tañine, Txerra Aiastui en 

José Javier Rodríguez. Ze kenden elkaar 
van hun vorige baan in hun voormalige 

bedrijf, maar na een reorganisatie zijn ze  
hun baan kwijtgeraakt. Daarna, en met het 

geld dat ze kregen van hun werkloosheids-
uitkeringen, besloten ze Naparbier op te richten als 

brouwerijcoöperatie. Ze worden beschouwd als een van de beste 
Spaanse ambachtelijke brouwerijen en zijn in 2016 en 2017 door 
Ratebeer beoordeeld als de beste brouwerij in Spanje.

ROSALES. TORTAS 
VAN WERELDFAAM

Vandaag de dag kent heel Spanje de tortas van 
Rosales, want hun heerlijke smaak heeft ze beroemd 

gemaakt. Toen oprichtster Ines Rosales bijna honderd 
jaar geleden begon met bakken, waren ze nog een 

plaatselijke specialiteit van de streek rond Sevilla.  
Tot op de dag van vandaag worden ze met de hand 
gemaakt volgens het originele recept van Ines Rosales 

en individueel verpakt in papier om ze langer vers te 
houden. Om ze te eten, worden de tortas in grove stukken 

gebroken voordat ze op tafel worden geserveerd.

Iets unieks!

PORRON 
Deze typische spaanse glazen wijnkruik komt 

oorspronkelijk uit Catelonië. Dankzij deze 
uitvinding kan iedereen uit hetzelfde 

gebruiksvoorwerp drinken zonder het met de 
lippen aan te raken. Het bevordert gemeenschappelijk 

drinken bij voedsel, hoewel het enige vaardigheid 
vereist om ervoor te zorgen dat de wijn in de mond 
komt en om te voorkomen dat het op kleding morst. Tot 

het midden van de twintigste eeuw was het heel 
gewoon in huizen, maar de traditie gaat 

nu langzaam verloren. 
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LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens bijdraagt 
aan wat belangrijk is: een eerlijke wereld voor 
iedereen. In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij per 
verkochte fles 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien is de wijn 
100% biologisch, vegan & hartstikke lekker. 
Daarom is The Good Wine, goed voor jou en voor 
een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

SCAN DE QR-
CODES VOOR 
MEER INFO
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MAGDALENA PIRKLBAUER
Assistentie & Verkoop

Magdalena is 
geboren in 
Freistadt/Oostenrijk 
en kwam in 2015 
naar Ibiza. 
Zij woont hier met 
haar zoon en is 
goed geïntegreerd 
op het eiland. 
Ze wil vooral de 

tolerantie niet missen die men op 
Ibiza ervaart. Magdalena werkt al 
vijf jaar in de makelaardij. Met haar 
expertise en detailgerichte manier 
van werken, is zij een verrijking voor 
het KENSINGTON Ibiza team. 
Administratieve taken worden altijd 
accuraat uitgevoerd en door haar 
uitstekende talenkennis in het 
Duits, Spaans en Engels is zij 
goed geplaatst om contacten te 
onderhouden met cliënten. 
Advies voor nieuwe bewoners 
van het eiland: mis de winterse 
zonsondergangen op Experimental 
Beach niet.

Dit luxueuze en bijzondere verbouwingsproject, strekt zich uit over een 
woonoppervlakte van 900 m². Het perceel beslaat een adembenemende 

15.000m², dat volledig omheind is om extra privacy en veiligheid te bieden. 
Het ontwerp van het huis is gedaan door Blakstad Architects. Dankzij de 

reeds goedgekeurde licenties is het mogelijk onmiddellijk met de 
omschakeling te beginnen. De tijd is rijp om uw eigen ontwerpwensen 

in te brengen en te realiseren.

 

Indrukwekkende woning 
met Blakstad project en 

verbouwingsvergunning in Jesús

SANTA EULALIA DES RIU
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Gelegen tussen Santa Eulalia en Es Canar, ligt de villa dicht bij vele 
populaire stranden. Het hoogtepunt van de villa is echter het enorme 
dakterras, vanwaar u een fantastisch uitzicht heeft over de zee en dat 

kan worden omgetoverd tot een spectaculaire chill-out ruimte. Een goed 
onderhouden tuin en het volledig omheinde perceel maken het pand 

aantrekkelijk om te kopen.
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Een modern landhuis in fi nca-stijl 
met prachtig uitzicht op zee

FABRIZIO ZAMPETTI
Senior Verkoopadviseur

Fabrizio weet 
al het reilen 
en zeilen bij 
KENSINGTON 
en heeft vele 
jaren ervaring
 in de vastgoed-
sector. Hij reist al 
sinds 1990 naar 
ons prachtige 

eiland, en in 2014 besloot hij, mede 
door de prachtige natuur van het 
eiland, het hele jaar door op Ibiza te 
gaan wonen. Fabrizio spreekt zes 
talen (Italiaans, Engels, Frans, Duits, 
Spaans en Catalaans). De 
internationaliteit wordt versterkt door 
zijn Italiaans/Belgische afkomst. Een 
echt multi-talent en zeer waardevol 
in het werken met de vele 
internationale cliënten.  Ongeveer 
90% van de klanten zijn niet-lokaal 
en waarderen het advies ten 
zeerste. Het multiculturele contact 
met de klanten doet hem bijzonder 
veel plezier en is een onmisbaar 
onderdeel van zijn dagelijkse werk. 
Zelfs in vroegere jaren, toen hij als 
exportmanager werkte, was dit het 
deel van het werk dat hij het leukst 
vond. Fabrizio raadt nieuwkomers 
op het eiland aan Spaans te leren, 
omdat dit het leven op het eiland 
veel gemakkelijker maakt.

Prijs: € 1.700.000,-
Leefruimte: 200 m²   |  Perceeloppervlak: 418 m²

SANTA EULARIA DES RIU
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Na de verkoop werd de vastgoedbeheermaatschappij Trusta Desarrillos 
Urbanísticos S.L. (TDU) aangesteld om het huis te beheren. De all-round 

service omvat, onder andere: - Schoonmaken - Onderhoud, inbedrijfstelling 
van reparatiewerkzaamheden - supervisie tijdens afwezigheid.
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Dit eigendom werd verkocht 
door het KENSINGTON team

NICOLE WILK
Verhuur & Huishouding

Nicole woont sinds 
augustus 2018 
permanent op het 
zonnige eiland. Ze 
houdt van het 
typische eilandleven 
en belichaamt dat. 
In haar vrije tijd 
brengt Nicole graag 
elke gelegenheid 

door in de zon en op de prachtige 
stranden van Ibiza. Een ander punt dat 
haar heeft overtuigd om hier te gaan 
wonen is de bijzonder ontspannen 
houding van de mensen, die je op alle 
gebieden tegenkomt. Nicole is geboren 
in Düsseldorf/Duitsland en spreekt 
Duits, Pools, Engels en Spaans. Zij vindt 
het vooral leuk om bij KENSINGTON te 
werken omdat het mogelijk is om met 
veel verschillende nationaliteiten te 
werken. Nicole vindt graag een 
passende en bekwame oplossing voor 
elk probleem.In haar functie is zij 
verantwoordelijk voor het beheer van de 
eigendommen van de cliënten. Hier 
ontstaan elke dag nieuwe taken die een 
individuele oplossing vereisen. Met haar 
altijd vriendelijke en open manier van 
doen, voelen de klanten zich bij haar in 
goede handen. Zij raadt de nieuwe 
bewoners aan om het eiland bijzonder 
goed te leren kennen en alles na te 
streven wat hun hartje begeert, want 
op Ibiza is alles mogelijk.

Deze exclusieve dienst wordt vaak door cliënten gebruikt, omdat het voor 
internationale cliënten bijzonder moeilijk is om op eigen houtje een huis te 
onderhouden. Problemen kunnen niet van een afstand worden ontdekt. 
Daarom is het van groot belang om schade direct door het personeel ter 

plaatse te laten herstellen. Aangezien tweede woningen vaak langere 
onderhoudsperiodes hebben, mogen werkzaamheden zoals het onderhoud 
van het terras na zware regenval niet worden verwaarloosd. Te lang wachten 

kan schade en achteruitgang aan het huis veroorzaken.
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Dit herenhuis met twee verdiepingen en gebouwd in mediterrane fl air, is al 
gereserveerd en wacht op zijn nieuwe eigenaren. De villa was zeer gewild en 

stond bijzonder kort op de markt. De nieuwe expositie is gemaakt door 
Ariane en gepubliceerd op de website van KENSINGTON. 

Het duurde minder dan een week voordat het aanbod van de 
enthousiaste klanten er al was.
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Gemoderniseerde en goed 
onderhouden herenhuis

ARIANE BUECHNER
Marketing & Verkoop

Ariane is in 
april van dit jaar 
naar het eiland 
verhuisd, 
nadat zij eerder 
pendelde tussen 
het eiland 
Mallorca en Ibiza. 
De vastgoed-
sector is een 

perfecte plaats om op het eiland te 
werken, aangezien het mogelijk is 
het hele jaar door te werken. Ariane 
werkte voorheen in de toeristische 
sector en zij was zich ervan bewust 
dat het eiland zeer sterk door het 
toerisme wordt gekenmerkt, wat 
betekent dat veel banen alleen op 
seizoensbasis beschikbaar zijn. 
Wat haar vooral bevalt aan Ibiza is 
dat het een geweldige plek is om 
dromen waar te maken en doelen 
na te streven. Er kunnen vele 
opties en mogelijkheden worden 
gevonden en benut. Een tip voor 
nieuwkomers op het eiland: houd 
altijd een plan B klaar en verken 
de natuur buiten de toeristische 
trekpleisters.

VERKOCHT!
Leefruimte: 700 m²   |  Perceeloppervlak: 355 m²

SANTA EULARIA DES RIU
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De woning stond onder toezicht van Fenja Klinger. Een heel bijzonder 
eigendom aan de westkust van het eiland. De verkoop bracht enkele 

uitdagingen met zich mee, die werden opgelost door deskundigheid en 
empathie. 

 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

De villa in Cala Tarida 
is verkocht in juni 2022

FENJA KLINGER
Verkoopadviseur

Fenja is geboren in 
Keulen, Duitsland. 
Zij heeft een goede 
lokale kennis van 
Ibiza, aangezien zij 
regelmatig met haar 
familie op vakantie 
naar Ibiza kwam 
toen zij jong was. 
Tijdens haar studies, 
Bedrijfskunde en 

Rechten, pendelde zij tussen Ibiza en 
Duitsland en liep in die tijd verschillende 
stages bij vastgoed-bedrijven. Na met 
succes te zijn afgestudeerd, besloot 
Fenja de stoute schoenen aan te 
trekken en verhuisde naar Ibiza. Ze 
maakt al meer dan vier jaar deel uit 
van het KENSINGTON team. Begonnen 
als stagiaire, heeft zij in de loop der tijd 
veel geleerd en viert zij nu succes als 
zelfstandig vastgoed-adviseur in de 
verkoop. Fenja spreekt vloeiend Duits, 
Engels en Spaans, waardoor ze met veel 
vertrouwen kan werken met cliënten van 
verschillende afkomst. Wat Fenja 
bijzonder waardeert aan Ibiza zijn de 
vele nationaliteiten die op het eiland 
vertegenwoordigd zijn. Hierdoor ontstaat 
een bijzondere gemengde cultuur die 
verschillende gebruiken en talen 
combineert. Zij raadt nieuwkomers aan 
altijd vriendelijk en eerlijk te blijven. 
Authentiek gedrag wordt op het eiland 
zeer gewaardeerd en zorgt voor nieuwe 
connecties.

SOLD
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SARA MOBERG
Verkoopadviseur

Sara is geboren in 
Göteborg/Zweden 
en is een 
vrijheidslievend 
persoon. Zij 
verhuisde naar 
Spanje toen zij al 
19 was en werkte 
eerst in de reis- en 
organisatiesector. 

Zij heeft gewoond in het Verenigd 
Koninkrijk, Noorwegen, Italië en 
Zweden. De laatste 10 jaar wordt de 
Zweed echter steeds weer naar het 
mooie Ibiza getrokken, omdat het 
hier vooral goed is om de strenge 
werkdag van 8.00 tot 17.00 uur te 
ontvluchten. Wat zij vooral waardeert 
aan het werken in de makelaardij is 
dat elke dag anders is en het contact 
met klanten. De mensen met wie ze 
werkt zijn zeer verschillend, wat het 
bijzonder interessant maakt. Sara 
helpt haar klanten graag bij het 
vinden van een huis op het eiland.
Op Ibiza kun je een heel individuele 
levensstijl leiden, wat zij bijzonder 
waardeert. Bovendien is de natuur 
uniek en is de aard van veel mensen 
ontspannen. Sara spreekt Zweeds, 
Engels en Spaans. Sara’s advies voor 
het leven op Ibiza is: “Ibiza zit vol 
verrassingen, iedereen moet altijd 
een open geest hebben. (“Go with 
the fl ow”)

Deze moderne designfl at is gelegen in een van de meest exclusieve 
woongebouwen van Ibiza, Es Pouet. Het is ontworpen door het 
gerenommeerde Spaanse architectenbureau A-CERO-Joaquín 

Torres Architects.

 

Elegante woning met prachtig uitzicht 
over de baai van Talamanca en de oude 

stad van Ibiza.

Prijs: € 3.150.000,-
Leefruimte: 267 m² 

CAP MARTINET
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NOELLE POLITIEK
Franchise Eigenaar

Het hoofd van 
het Kenington-
kantoor op Ibiza 
woont sinds 1992 
op het eiland. 
Zij is geboren in 
Heerlen en vierde 
afgelopen juli haar 
30-jarig jubileum 
op het eiland.

Werken in onroerend goed en wonen 
op Ibiza is door verschillende 
toevalligheden ontstaan. Des te 
bijzonderder is het grote succes dat 
Noelle Politiek in haar beroep heeft 
gehad. Dankzij haar uitstekende 
reputatie op het eiland komen 
cliënten graag terug en bevelen zij de 
samenwerking vaak aan bij vrienden 
en kennissen. Noelle’s kantoordeuren 
staan altijd open en ze is blij om 
gasten te ontvangen. De eigenares 
heeft in haar leven al veel gereisd en 
in verschillende landen gewoond. Als 
gevolg daarvan heeft zij een bijzonder 
grote talenkennis. Deze omvatten 
Nederlands, Duits, Spaans, Engels, 
Grieks en Frans.Wat Noelle het meest 
fascineert aan Ibiza is de enorme 
verscheidenheid aan persoonlijk-
heden en de natuur die er te vinden 
is. Een advies van Noelle voor nieuwe 
mensen op het eiland: koop een 
woning bij KENSINGTON. 

Dit gezellige landhuis in fi nca-stijl ligt op een berg in een rustige omgeving. 
Gelegen tussen Santa Eulalia en San Lorenzo, is de villa een centraal 

vertrekpunt om alles snel te bereiken.

 

Een modern landhuis in fi nca-stijl 
met prachtig uitzicht op zee

Prijs: € 3.450.000,-
Leefruimte: 222 m²  |  Perceeloppervlak: 7.000 m²

SAN LORENZO
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Nick wordt meteen enthousiast als hij het 
over ‘zijn’ hotel heeft. “Het is zo’n mooie 
uitdaging om een hotel als dit op de kaart 
te mogen zetten en te zien dat we daar 
met het hele team ook bijzonder goed in 
slagen”, vertelt hij. “Met Boutique Hotel Ter 
Zand hebben we een uniek hotelconcept 
neer weten te zetten op een unieke locatie.” 
Uniek aan het concept zijn onder andere de 
32 Garden Suites die zich verspreid over het 
terrein bevinden. En ook de 53 kamers in 
het hotel zelf vormen een goede reden om 
hier vaker terug te keren. “Ze zijn sowieso 
gloednieuw en van alle mogelijke gemakken 

Culinair 
onthaasten 
in Zeeland
Op een unieke locatie in Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand van Westerschouwen, 
vind je sinds circa anderhalf jaar het luxe Boutique Hotel 
Ter Zand. “De perfecte plek om uit te waaien en culinair 
te onthaasten aan de Zeeuwse kust”, aldus operations 
manager Nick Peeters.

voorzien. Doordat de kamers over drie 
panden zijn verdeeld, voelt het hier 
bovendien toch aan als een kleinschalig 
hotel waar je als gast alle aandacht krijgt 
die je verdient.” Dat laatste lijkt overigens 
niet alleen zo, het is ook daadwerkelijk het 
geval volgens Nick. “Iedereen die bij ons 
werkt heeft oog voor onze gasten.”

Faciliteiten
Los van de luxe kamers en Garden 
Suites, kunnen de gasten van Boutique 
Hotel Ter Zand nog gebruikmaken 
van diverse andere faciliteiten. “Zo 
verhuren we fi etsen voor onze gasten 
waardoor ze heerlijk de omgeving kunnen 
verkennen en ook zijn gasten (van binnen 
en buiten het hotel) welkom in ons 
restaurant Le Poirier waar verrassende 
gerechten worden bereid met de mooiste 
streekproducten.” Daarnaast kunnen 

BRUISENDE/ZAKEN

ze gebruikmaken van de wellness en de 
fi tness die zich op slechts tweehonderd 
meter van het hotel bevinden. “Dit alles 
maakt het tot het perfecte hotel voor 
leisure gasten, maar ook zakelijke gasten 
zijn bij ons meer dan welkom.”

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede
Tel. 0111-764799
Operations manager: Nick Peeters
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

HET PEREFCTE HOTEL 
VOOR ZOWEL 

LEISURE GASTEN ALS 
ZAKELIJKE GASTEN
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Slaap lekker!
Bij Ibiza denken veel mensen al snel aan de meest 

luxueuze villa’s en stijlvol ingerichte hotels als het op 
overnachtingsmogelijkheden aankomt. En inderdaad, daar zijn 
er heel wat van te vinden op het eiland. Daar tegenover staat 
echter dat er ook meer dan genoeg alternatieve slaapplekken 
worden aangeboden, bijvoorbeeld op een van de campings die 

het eiland rijk is.

an slapen in je eigen tentje tot 
wegdromen in een nostalgische 

caravan of bijvoorbeeld in een yurt 
met uitzicht op zee. Back to basic 
met een wc-rol onder je arm naar 
het toiletgebouw of net iets luxer met 
alle voorzieningen voor jezelf. Wakker 
worden, buiten leven en genieten 
van de gemoedelijke sfeer die zo 
kenmerkend is voor het campingleven.

Lopen bij het idee aan kamperen de 
rillingen bij voorbaat al over je rug? No 
worries! Kamperen is een van de vele 
opties op Ibiza, maar dan wel eentje 
die niet voor iedereen is weggelegd. 

Gelukkig biedt het eiland – we kunnen 
het niet vaak genoeg benadrukken – 
voor ieder wat wils. Al helemaal voor die 
personen die wel van wat meer luxe en 
comfort houden. Behoor jij tot die groep? 
Laat dat inchecken bij een camping dan 
maar aan je voorbijgaan (hoewel het je 
nog zal verbazen wat voor luxe verblijven 
je ook op de campings aantreft) en check 
gewoon in bij een heerlijk comfortabel 
hotel of reserveer een luxe villa of 
een appartement voor je verblijf. Het 
belangrijkste is immers dat je geniet en 
dat doet iedereen nu eenmaal lekker op 
zijn of haar eigen manier. Slaap lekker… 
waar dat ook is!

V

STOP
EN KOM TOT RUST!

555555
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STOP
EN KOM TOT RUST!

HOTEL TORRE DEL MAR Ook dit viersterrenhotel 
bevindt zich direct aan het strand van Playa d’en 
Bossa, op loopafstand van Ibiza Stad. De ruim 
tweehonderd kamers zijn van alle gemakken voorzien 
en datzelfde geldt eigenlijk voor het hele hotel. Dankzij 
het grote zwembad, het eigen wellnesscentrum en 
diverse mogelijkheden op sportgebied is Hotel Torre 
del Mar de perfecte plek om te genieten van een 
ontspannen vakantie op Ibiza. Het hotel zelf is vrij 
rustig gelegen, maar wil je wat meer actie, dan sta je 
zo midden in het bruisende Playa d’en Bossa.

HACIENDA NA XAMENA
In Sant Joan de Labritja kun 
je als gast inchecken bij 
het indrukwekkende hotel 
Hacienda Na Xamena. Het 
hotel beschikt onder andere 
over een fitnessruimte, 
een tennisbaan en drie 
zwembaden en bevindt 
zich op iets meer dan een 
kwartier lopen van het 
strand. Ook het bijbehorende 
wellnesscentrum, La 
Posidonia, is de moeite van 
het vermelden meer dan 
waard. Dit wordt dan ook 
veelvuldig bezocht, zowel 
door gasten van het hotel als 
door daggasten. Een verblijf 
staat zonder twijfel garant voor 
ultieme ontspanning.

HOTEL AGUAS DE IBIZA Wie op zoek is 
naar een luxe verblijf op Ibiza, kan zijn hart 
ophalen bij het vijfsterrenhotel Aguas de Ibiza. 
Een heerlijke accommodatie, vlak bij Santa 
Eulalia en op slechts een paar minuten lopen 
van het strand. Alles in dit designhotel ademt 
luxe. Van de stijlvol ingerichte kamers tot de 
Revival Spa en van het rooftop zwembad tot 
het eten en drinken dat hier wordt geserveerd 
aan gasten van het hotel. Als je hier eenmaal 
hebt ingecheckt, is de kans bijzonder groot 
dat je nooit meer wilt uitchecken.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

HARD ROCK HOTEL Mei 2014 
opende het eerste Hard Rock 
Hotel van Europa zijn deuren op 
Ibiza, om precies te zijn aan het 
strand van Playa d’en Bossa. 
Dit superluxe hotel beschikt 
over maar liefst 493 kamers, 
twee buitenzwembaden, een 
schitterende spa, een exclusieve 
privé beachclub, een groot 
openluchtpodium, zes eigen 
restaurants en verschillende trendy 
bars. Ook aan de jongste gasten 
is gedacht: voor hen is er een 
glijbaan in het kinderzwembad, de 
superleuke Hard Rock Roxity Kids 
Club, een kleurrijke speelruimte en 
een uitdagende gameroom.

HOTEL ME IBIZA Hotel Me Ibiza is dé perfecte locatie voor 
een onbezorgd verblijf op Ibiza. Je vindt dit vijfsterrenhotel 
vlak naast de bekende beachclub Nikki Beach en direct 
aan het strand. De kamers zijn van alle mogelijke gemakken 
voorzien en bieden stuk voor stuk een prachtig uitzicht 
vanaf het balkon. Een zo mogelijk nog mooier uitzicht heb 
je vanaf het dak van het hotel, waar je niet alleen een terras 
aantreft, inclusief zwembad, maar ook een moderne spa.
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Kunstenares Grace Spiegel  |  Galerie Grace Spiegel, Glipperweg 94, Heemstede (op afspraak) 
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel

Het zat er altijd al in, de wens om te 
tekenen en te schilderen, te experimenteren 
met technieken, materialen en stijlen. Ze volgde masterclasses en 
een deeltijd opleiding aan de kunstacademie, maar niet eerder 
voelde Grace Spiegel het verlangen om zelf kunst te maken zo 
sterk als de afgelopen paar jaar. 

In haar sfeervolle atelier schildert ze en ontvangt ze bezoekers. 
Aziatische kimono’s en kleden, Chinese muiltjes, Japanse 
kwasten en aardenwerk servies tonen in één opslag waar ze haar 
inspiratie vandaan haalt. In de etalage prijken schilderijen van 
Aziatische vrouwen die de gratie en gereserveerdheid uitstralen 
die we kennen uit hun cultuur. 

De portretten van Grace kunnen zowel expressief als introvert, 
trots als melancholiek zijn, maar nooit onderdanig. Ze tonen 
zowel jongere als oudere vrouwen die zich bewust zijn van 
zichzelf, ongeacht hun leeftijd of achtergrond. 

Dankzij haar talent en geheel eigen signatuur slaagt Grace 
erin het wezen van de Aziatische vrouw op overtuigende en 
eigentijdse wijze tot Ieven te brengen. Met respect en aandacht 
voor hun diepste wezen, dat tijdloos en universeel is.

TE BEWONDEREN 
BIJ ETC DESIGN 

CENTRE IN 
CULEMBORG 

De Aziatische vrouwen 
van Grace Spiegel

“Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het 
schilderen van Aziatische vrouwen in hun kimono’s en los van hun context. Het onderwerp 
verveelt me nooit. Integendeel, ik ontdek steeds weer nieuwe elementen die me helpen om 
de schoonheid en sereniteit waar zij voor staan en waarnaar ik op zoek ben te onthullen.” 
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KRACHT + KRACHT = 

Individueel zijn ze sterk, samen zijn ze nog sterker! 
Yvanka van Eeken (eigenaresse van De Veilige Hut) en Yoska Merkx (eigenaresse van Hypnotherapie 

KomPassie) zijn onlangs op Ibiza komen wonen om hier samen hun krachten te bundelen. 

Yvanka en Yoska: “Samen kunnen we nog meer 
met mensen echt de diepte in, om te komen tot de 
kern en het vinden van antwoorden op belangrijke 
levensvragen. De energie van het krachtige eiland 
Ibiza helpt daarbij. Wij hebben onze plek op Ibiza 
helemaal gevonden. Onze samenwerking is heilzaam; 
wij vullen elkaar naadloos aan.”

Hoewel het tweetal overlap heeft qua werkgebieden, 
beschikken ze ook duidelijk over hun eigen kwaliteiten. 
Yoska (www.hypnotherapie-kompassie.nl) is 
gespecialiseerd in hypnotherapie en coaching. 
Yvanka (www.deveiligehut.nl) is paardencoach, 
hypnotherapeut, reikimaster en kindertolk. Zo sluiten 
zij aan bij de behoefte van de klant op dat moment. 
Zij hebben vaardigheden in elkaars vakgebieden, 
maar laten elkaar vooral doen waar hun kracht ligt 
en weten elkaar zo te versterken.”

Individueel & samen
Voor elke sessie of (halve) dag coaching en elke klant 
hebben zij een passend aanbod. In overleg is er veel 
mogelijk. Een hele fi jne, open werkwijze. 

Je kunt met één van hen een afspraak boeken of met 
beiden. Alleen of met je partner, vriend of vriendin of kind. 
Moeder/dochter, vader/zoon. Ook voor wie hier met vakantie 
is, is het mogelijk één of meerdere sessie(s) te boeken. 

Woon je op het eiland of kom je er vakantie houden? 
Wil je aan jezelf werken of ervaar je belemmeringen, 
waarvoor je nu de tijd hebt om daar aandacht aan te 
besteden? 

Wil je een coaching met paarden, Reiki behandeling, hypnose 
of aandacht voor een probleem van je kind (kindertolk)?

Neem contact met ons op! Yoska en Yvanka

Hypnotherapie KomPassie
Yoska Merkx

Tel. +31641444024 

SAMEN STERKER

De Veilige Hut
Yvanka van Eeken 
Tel. +31653143180 

www.deveiligehut.nl www.hypnotherapie-kompassie.nl

Nu op Ibiza!
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Cala Tarida
Aan de westkant van Ibiza vind je Cala Tarida, een fijn 

familiestrand waar jong en oud zich volop kan vermaken. Op 
het strand, in de zee, met een van de watersportactiviteiten 

of heerlijk bij een van de restaurants of beachclubs die je hier 
aantreft. Het mag dan misschien geen ‘party strand’ zijn, het 

bruist hier wel van het leven.

e baai van Cala Tarida is 
eigenlijk verdeeld in twee 

verschillende stranden: Cala Tarida 
Noord en Cala Tarida Zuid. Voor 
welke van deze twee stranden je ook 
kiest – of waar je ook maar een plekje 
kunt vinden om je handdoek neer te 
leggen of een ligbedje te bezetten – 
beide zijn het echte aanraders (Zuid 
is over het algemeen wel wat rustiger 
dan Noord). Het azuurblauwe en 
kristalheldere water wordt slechts heel 
geleidelijk dieper waardoor het strand 
ook heel geschikt is voor een lekker 
dagje aan zee met je kids. Zij kunnen 
zich heerlijk in het water en op het 
strand vermaken, terwijl jij geniet van 

de zon en de zee. Doordat het met 
name in de zomermaanden een zeer 
populair strand is, zowel onder locals 
als toeristen, kan het hier behoorlijk 
druk worden, maar op het driehonderd 
meter brede zandstrand is eigenlijk 
altijd nog wel een plekje te vinden.

Behalve van de zon en de zee kun je 
hier ook genieten van het prachtige 
uitzicht, de authentieke vissershutjes, 
de rotspartijen waar je van af 
kunt springen en de verschillende 
restaurants en beachclubs die Cala 
Tarida rijk is. Kortom: je vindt hier dus 
alles wat je maar nodig hebt voor een 
heerlijk dagje aan zee.

D
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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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Festival club
Op Ibiza valt heel wat te zien en te bewonderen. Van opvallende 

kunstwerken tot mooi uitgedoste mensen en van musea tot 
unieke ruïnes. Zo vind je in de heuvels bij Sant Josep Festival 
Club, de enige club die 365 dagen per jaar geopend is en dat  

24 uur per dag. Maar dan alleen niet om te feesten…

oit was dit echter wel dé 
plek voor als je van een 

feestje hield. Al in 1969 werd 
begonnen met de bouw van deze 
enorme openluchtdiscotheek die 
uiteindelijk in 1972 haar deuren 
opende. De plannen waren groots, 
net zoals Festival Club zelf. In deze 
gigantische openluchtdiscotheek 
in de vorm van een amfitheater 
bevond zich namelijk zelfs een 
echte arena voor stierengevechten. 
Alles kon en mocht immers nog 
in deze tijd. De feesten waren 
dan ook groots en de optredens 
spectaculair. Zelfs de Rolling 
Stones hebben hier ooit nog op het 
podium gestaan.

Het enorme succes van Festival Club 
was helaas van korte duur. Slechts twee 
jaar later gingen ze failliet, mede dankzij 
de oliecrisis, en moesten ze de deuren 
alweer sluiten. Doordat er vervolgens 
geen nieuwe eigenaar werd gevonden 
om een doorstart te maken, raakte de 
club in verval en veranderde in de ruïne 
zoals we die tegenwoordig kennen. Niet 
zomaar een ruïne, want Festival Club is 
ook vandaag de dag nog op zijn zachtst 
gezegd indrukwekkend. Zeker ook door 
de omvang en het verlaten sfeertje, maar 
vooral door alle graffiti kunstwerken die 
in de afgelopen decennia vrijwel alle nog 
overeind staande muren hebben gevuld. 
Ware kunstwerken waardoor je hier echt 
je ogen uitkijkt.

O

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD
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& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

VLOOIENMARKT SANT JORDI Al sinds 1995 wordt er 
in Sant Jordi elke zaterdag een vlooienmarkt georgani-
seerd, de Mercadillo de Sant Jordi. Als je hier voor de 
eerste keer komt, kijk je ongetwijfeld je ogen uit. Ver-
wacht geen hippiemarkt à la Las Dalias of Punta Arabi, 
maar een hippodroom gevuld met talloze kraampjes 
en auto’s waar de spullen gewoon vanuit de achterbak 
worden verkocht. En wat die spullen betreft, je kunt het 
zo gek niet bedenken of het is hier te koop. Het meren-
deel van de producten is tweedehands, maar daarnaast 
zijn er ook diverse kraampjes te vinden met nieuwe en 
zelfgemaakte spullen.

FORMENTERA Formentera, ook wel het kleine zusje van Ibiza, is zo mogelijk nóg mooier dan Ibiza zelf. Waar Ibiza in de 
zomermaanden volstroomt met toeristen, ervaar je op Formentera nog steeds de rust, hoewel toch steeds meer mensen dit 
kleine eiland op hun must-visit lijstje zetten. Het eiland staat bekend om de witte stranden en azuurblauwe, kristalheldere zee 
en kent, naast de meest bijzondere stranden, nog tal van andere bezienswaardigheden, zoals pittoreske dorpjes, oude vuurto-
rens, prachtige natuur, een mooi havengebied en tal van leuke restaurantjes, chiringuitos en barretjes.

DE RUÏNE BIJ CALA D’EN SERRA In het noorden 
van het eiland vind je, bij het strand van Cala d’en 
Serra, de ruïnes van een nooit afgemaakt luxe hotel. 
Nu zijn er op Ibiza wel meer ruïnes te vinden, maar 
deze plek is extra bijzonder doordat tal van (graffiti)
artiesten de muren in de loop der jaren hebben 
gevuld met hun kunstwerken. Al in 1969 werd 
gestart met de bouw van dit hotel, maar halverwege 
de jaren zeventig kwam de bouw door onbekende 
redenen stil te liggen. Het is uitgegroeid tot de bij-
zondere bezienswaardigheid van vandaag de dag.
 

CAP BERNAT Het 
strand van Benirràs 
staat om een paar 
dingen bekend: de 
prachtige zonson-
dergang en de trom-
melaars die de zon 
regelmatig met hun 
opzwepende ritme 
begeleiden tot deze 
langzaam ondergaat. 
Een andere eyecat-

cher in deze baai is de bijzondere rotsformatie midden in het water, 
het kleine eilandje Cap Bernat, door de inwoners van Ibiza ook wel 
‘de vinger van God’ genoemd dankzij de vorm van de rots. Je komt 
deze dan ook op heel wat foto’s tegen van mensen die de sunset zijn 
gaan bewonderen op het strand van Benniràs.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

SUNSET IN SAN ANTONIO Een van de belang-
rijkste bezienswaardigheden van Ibiza is zonder 
twijfel de zonsondergang. Volgens velen is de 
zonsondergang op Ibiza een van de mooiste van 
heel Europa en daar kunnen wij ze geen ongelijk 
in geven. Er zijn natuurlijk heel wat plekken op 
het eiland te vinden waar je van dit natuurspek-
takel kunt genieten, maar in San Antonio hebben 
ze dit echt tot een soort ‘kunstvorm’ verheven. 
Op de zogenaamde ‘Sunset Strip’ wordt de zon 
elke avond weer toegejuicht terwijl deze onder 
luid applaus in de zee lijkt te zakken.



Kom bij ons eten! 
Ons eten is leuk, lekker 
en voor iedereen.

We hebben heerlijke 
gerechten voor 
veganisten, vegetariërs 
of alleseters. 

Carrer Venda de Can Llatzer 19,
Santa Gertrudis de Fruitera
+34 607660240

Volg ons op Instagram: 
@lachickeriaibiza

LET’S GO HEALTHY
Een gezonde levensstijl voor jezelf én voor je kinderen, de juiste kennis over voeding 
doorgeven en ze gezonde gewoontes aanleren waar ze de rest van hun leven van kunnen 
profi teren: dat wil jij toch ook? Roxanne en haar dochter Casey Mae van Olst maakten 
samen het boek: Let’s go healthy kids om kinderen te leren waarom en vooral hoe ze 
gezond kunnen eten en leven op een leuke en plezierige manier.

Naast het boek Let’s go healthy KIDS hebben 
ze ook Let’s go healthy. Voor iedereen die een 
gezond, energiek en zoveel mogelijk klachtenvrij 
leven wil leiden. Je brengt je huidige levensstijl 
in beeld en gaat aan de hand daarvan op een 
praktische en vooral leuke manier aan de slag 
met de recepten, tips en het weekmenu. 

Gezond met Rox  |  Nijverheidsweg 42, Haarlem  |  06 419 961 39  |  www.gezondmetrox.nlwww.gezondmetrox.nl

Ga naar 
www.gezondmetrox.nl www.gezondmetrox.nl 

voor mee r informatie!

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Je moet je werk niet 
mee naar huis nemen,

tenzij je bij een
bierbrouwerij werkt

Vertrouwen 
in jezelf is het 

eerste geheim naar 
succes

KIJK VOOR MEER INFO & TICKETS OP
WWW.MARSJAVANKILSDONK.EXPERT

OF SCAN DE QR-CODE
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RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

INGREDIËNTEN
12 plakjes bladerdeeg

1 sjalot
2 knoflookteentjes

3 tomaten
2 takjes krulpeterselie

30 gram boter
olijfolie

300 gram kipfilet
100 gram magere 

spekreepjes
1 mespunt scherpe 

paprikapoeder
zout

peper 
1 deciliter witte wijn

1 ei

BEREIDING
Laat het bladerdeeg ontdooien. Snijd 
de kipfilet in kleine stukjes. Pel en 
snipper de sjalot en de knoflook. 
Halveer de tomaten, haal de 
zaadlijsten eruit en snijd ze in kleine 
blokjes. Hak de peterselie fijn.

Verhit de olie en de boter in een pan 
en fruit de sjalot en de knoflook 
gedurende 2 minuten. Voeg de kip en 
de bacon toe en bak alles al 
omscheppend op hoog vuur tot de 
spekreepjes knapperig zijn. Voeg de 
paprikapoeder en de peterselie toe. 
Breng het geheel op smaak met zout 

Als je het Spaanse woord ‘empanada’ letterlijk zou vertalen, 
dan zou je iets krijgen als ‘bebrood’, ‘door brood omgeven’ of 
‘gepaneerd’. Pan is dan ook het Spaanse woord voor brood. 

Heerlijk gevuld met kip 

Empanades

en peper. Voeg de wijn toe en laat 
alles doorkoken tot de wijn begint te 
verdampen. Roer op het laatst de 
tomaat erdoor.
Leg op het midden van elk plakje 
deeg een bergje van de kip-spek-
tomaat vulling. Klap het deeg dubbel 
en druk de randen goed aan, zodat 
ze dicht zitten. Klop het ei los en 
bestijk het deeg hiermee, voor de 
mooie gouden glans straks na het 
bakken in de oven.
Leg de empanadas op een bakplaat 
bedekt met bakpapier en bak ze in de 
oven gedurende 15-20 minuten op 
190 graden gaar en goudbruin.
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VOOR 4 PERSONEN
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JOUW PARTNER IN IBIZA

Ibiza

Formentera
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I B IZA
S P A N J ES P A N J E


