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Wij zijn gespecialiseerd als aankoopmakelaar, vinden de juiste 
droomwoning voor je én behoeden je voor de nodige risico’s.

Kantoor in Marina Botafoch |  www.ibizarealestatebdk.com |  info@ibizarealestatebdk.com |  +34 663867332

“De Nederlandse 
aanpak, helderheid 
en duidelijkheid, 
in combinatie met 
het geduld en de 
knowhow van Ibiza 
Real Estate BDK, 
waren voor ons 
de sleutel tot ons 
nieuwe apparte ment 
in Dalt Vila in 
Ibiza Stad.” 

Wytske Hartog
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’MAAK KENNIS 
MET NEDERLANDSE 
WERELDSPELERS’
Hier zie je Hollands Design. Hoe mooi een ontwerp ook 
is, het mag nooit teveel domineren. Breng dynamiek in je 
huis door oud met nieuw te combineren en bewaar rust 
door de grote lijnen in het oog te houden, qua vormen en 
kleurstelling. Maak het persoonlijk. Vind je het simpeler 
klinken dan het is? Wij houden ervan om samen met jou je 
interieur onder de loep te nemen. 

Herken jezelf bij MEIJSWONEN. RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM
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VOORWOORD/AUGUSTUS

op la Isla Blanca zijn dan ook full speed aan het werk om al deze 
mensen de tijd van hun leven te bezorgen. En toch... toch maken ze 
nog steeds tijd om ons even te woord te staan en meer te vertellen 
over wat ze zoal doen onder de Ibicenco zon.

Zo lees je in deze tweede editie van Ibiza Bruist onder andere meer 
over Moos Salad Delivery, The BUTCHER Ibiza en Reinvent Yourself. 
Daarnaast geven we je ook dit nummer weer een aantal tips over wat 
te doen met je kids en delen we onze favoriete strandjes voor rond 
zonsondergang. Zeker even lezen dus als je ook een romantisch 
avondje wil plannen tijdens je verblijf op het eiland.

En verder? Lees het vooral zelf! Dan beginnen wij achter de schermen 
ondertussen met de voorpret voor de volgende editie...
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Wat wennen sommige dingen toch snel. Dit is pas de tweede editie 
van Ibiza Bruist, maar zo voelt het niet. Eigenlijk voelt het alsof we 
er al veel langer mee bezig zijn. Misschien wel door alle positieve 
reacties die we de afgelopen maand hebben gehad en door ons 
eigen enthousiasme tijdens het maken van dit magazine.

Want Ibiza is mooi, Ibiza bruist, Ibiza leeft. Helemaal in deze 
zomerse maanden als talloze Nederlanders in het vliegtuig 
stappen voor de korte vlucht naar het eiland. De vele ondernemers 

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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SANT ANTONI DESANT ANTONI DE
PORTMANYPORTMANYISLA CONEJERA

SANTA AGNSANTA AGNÉSS

SANT MATEUSANT MATEU

SANT MIQUEL

SANTA 
GERTRUDIS

SANT LLORENCSANT LLORENC

SANT JOSEP

SAN AUGUSTIN

Een bezoek aan Ibiza is pas compleet als je 
de echte hotspots van Ibiza ontdekt. Die hele 

bijzondere plekjes die nog niet iedereen kent of 
de plekken waar locals graag komen. Bruist laat je 

kennismaken met de mooiste plekjes van Ibiza. Hotspots
Internationale jetset bij The Jockey Club

The Jockey Club biedt een lekker mediterraans menu, 
een exclusieve wijnkaart, vanaf negen uur ontbijt op het 
strand, ligbedden en een fruit- en cocktailbar. Dagelijks 
draaien er verschillende dj’s die voornamelijk house & 
techno draaien. Ook kun je in de Jockey-winkel je 
perfecte beach outfi t en leuke accessoires shoppen. 
Dit winkeltje is van april tot oktober geopend en zeker 
de moeite om even te gaan kijken!

Het is heerlijk om de laatste paar uurtjes van je vakantie 
nog even wat zon mee te pakken op dit mooie strand bij 
deze heerlijke strandtent. The Jockey Club ligt namelijk 
dicht bij het vliegveld. De Jockey club en Las Salinas 
Beach zijn een absolute aanrader!

Bij The Jockey Club Salinas vind je alle diensten en de kwaliteit 
van een restaurant zonder de essentie van een levendige en 
originele chiringuito (buitenbar) te verliezen.

Ibiza

Playa Salinas, s/n, 07818 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 39 57 88  |  www.jockeyclubibiza.com

SANT JOSEP

SAN AUGUSTIN

SANT JORDISANT JORDISANT JORDI

SA TALAIA

SAN 
FRANCISCOFRANCISCO

ES CUBELLS

HoSANT MIQUELHoSANT MIQUELHoHoHoSANT LLORENCHoSANT LLORENCHoHo
SANTA 

Ho
GERTRUDIS

HoSANT MIQUELHoSANT MIQUELHoSANT MIQUELSANT MIQUELSANT MIQUELHoSANT MIQUEL

SANTA SANTA SANTA SANTA 
GERTRUDISGERTRUDISGERTRUDISGERTRUDIS

HoSANT LLORENCHoSANT LLORENCHoSANT LLORENCSANT LLORENCSANT LLORENCHoSANT LLORENCHoHo
BRUISENDE/HOTSPOTS

Hotspots
Op slag verliefd bij Los Enamorados
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CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SANT CARLES

SANTA EULARIA
DES RIU

SANT LLORENC

JESÚS

SANT JOSEP

SANT JORDI

SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AUGUSTIN
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ES CANAR

Dit boutique hotel, beach bar en restaurant is van ex-basketballer Pierre Travesier 
en de Nederlandse Rozemarijn de Witte. Het stylish terras geeft uitzicht over de 
rustige baai, binnen vind je een kleurrijke bar te midden van een kleine urban 
jungle. Via een houten schuifdeur loop je de shop binnen waar je vele bijzondere 
en kleurrijke items vindt voor je interieur of je garderobe. Aan de achterkant van 
het hotel is een compleet ingerichte binnentuin vol kleurrijke meubels, cactussen, 
vetplanten en mediterrane planten. 

Portinatx ligt in het noorden van Ibiza, ver weg van het feestgedruis in het zuiden 
van het eiland waardoor je als je hier logeert een compleet andere ervaring hebt. 
En dat terwijl het slechts zo’n veertig minuten rijden is vanuit Ibiza Stad!

Los Enamorados is een van de mooiste bohemian plekjes 
op het eiland. Een plek om volledig tot jezelf te komen, op 
een erg mooie locatie. Alles is tot in de puntjes gestyled.

Los Enamorados 103, Calle de Portinatx  07810 Portinatx, Ibiza, Spain  |  +34 971 337 549  |  losenamoradosibiza.com
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Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je het echte 

vakanti egevoel. Onze luxe studio’s en appartementen 

met hun grote balkons zijn in 2018 compleet 

vernieuwd en royaal ingericht. Wij bieden onze gasten 

nu eenmaal nét dat beetje meer. Koppels, gezinnen, 

senioren, vrienden, sporti evelingen: allemaal hebben 

ze de ti jd van hun leven. Kom het ook ervaren op het 

weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het leven kan zijn. 

Boek nu!

www.apartamentos-catharinamaria.eu     La calle Kilimanjaro 41     CP 07849 de cala Llonga     Ibiza     +34 (0)6 798 209 35     info@apartamentos-catharinamaria.eu

Adembenemend mooi 

Zie jij je al zitt en, 
met een wijntje in de 
hand, in de uitbundig 
stralende zon op een 
van deze hagelwitt e 

balkons, genietend van het fantasti sche 
uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

ACM adv 324x162mm.indd   1 03-07-18   13:31
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 Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Judica Verbaas en ik 
ben al meer dan 35 jaar werkzaam in de schoonheidsbranche.  
 Het is mijn passie om een heerlijke behandeling te geven en ik krijg energie als 
een cliënte weer ontspannen en relaxed de salon verlaat. Judica Skincare werkt 
met twee prachtige merken: Valmont & Décleor. Ik ga daar in een volgende 
uitgave verder op in tijdens mijn maandelijkse column in Bruist.

Enkele jaren geleden heb ik voor het eerst kennisgemaakt met het prachtige 
eiland Ibiza. Sindsdien geniet ik enorm van dit prachtige relaxte eiland dat zoveel 
te bieden heeft. Ik heb er altijd van gedroomd om naar Spanje te vertrekken en 
daar ook een schoonheidssalon op te starten. 

Dit jaar heb ik eindelijk de sprong gewaagd om mijn droom te verwezenlijken en 
sinds kort is mijn salon op Ibiza geopend. Mijn salon in Haarlem is uiteraard ook 
nog actief en ik ga daar maandelijks heen om mijn trouwe cliëntes te behandelen. 

Vragen zijn altijd welkom & tot de volgende column! 

bij Judica Skincare
Relax & Beauty 

COLUMN/JUDICA VERBAAS

Judica Skincare
Beauty treatments

skinspecialist
+31 612 86 55 75

Besos Judica
LOS OTROS TOWN
Carrer de sa cala 15 
07810 Sant Joan
971333468

LOS OTROS HARBOUR
Puerto de Deportivo 1a

07840 Sant Eularia
971349059

WWW.LOSOTROSIBIZA.COM

HEALTHY FOOD & LOVELY PEOPLEHEALTHY FOOD & LOVELY PEOPLE
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sinds kort is mijn salon op Ibiza geopend. Mijn salon in Haarlem is uiteraard ook 
nog actief en ik ga daar maandelijks heen om mijn trouwe cliëntes te behandelen. 

Vragen zijn altijd welkom & tot de volgende column! 

bij Judica Skincare
Relax & Beauty 

COLUMN/JUDICA VERBAAS

Judica Skincare
Beauty treatments

skinspecialist
+31 612 86 55 75

Besos Judica
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Bent u verrast door de combinatie van auto’s 
en kunst? Dat begrijpen we. Echter, deze stijl 
sluit naadloos aan bij het ruimdenkende en 
innovatieve karakter van Du Parc.

Los van onze liefde voor hedendaagse kunst 
blijft Du Parc een ervaren en prettige partner 
in de verkoop van klassieke en exclusieve 
automobielen. Deskundigheid en professionaliteit 
koppelen wij voor u eenvoudig aan een ‘personal 
touch’.  

Wij regelen uw transport van Nederland
naar Ibiza en verzorgen uw gehele administratie 
met betrekking tot invoer op Spaans registratie-
bewijs. Transport van Du Parc Art naar Ibiza 
verzorgen wij ook voor u.

Onze gehele voorraad Automobielen 
en Art vindt u terug op 
WWW.DUPARC.NL

Rob de Koster

Cars & Art 
een inspirerende combinatie

met betrekking tot invoer op Spaans registratie-
bewijs. Transport van Du Parc Art naar Ibiza NU

TE KOOP
OP IBIZA
Land Rover 

Defender Softtop

Bouwjaar 2014 
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Het schuurtje
“Ik ben al van jongs af aan creatief 
bezig”, vertelt Bart enthousiast. “School 
was niet echt mijn ding; ik houd meer 
van ondernemen.” Twee jaar geleden 
kreeg hij van zijn ouders de kans om 
in hun schuurtje te beginnen met de 
professionalisering van zijn passie. “En 
al gauw werden mijn eerste stukken, 
streetart op canvas, verkocht.” Bart 
groeide uit het schuurtje en inmiddels 
heeft hij dan ook een prachtig eigen 
atelier in hartje Tilburg.

Wereldwijd
Wat klein begon is in 
een razend tempo groot 
geworden. “Mijn stukken 
zijn nu zelfs wereldwijd te 
bewonderen, mede dankzij 

mijn samenwerking met 
Cobra Art. Daarnaast heb ik 
ook kunstwerken neer mogen 

“Een kunstenaar 
van deze tijd”, zo 

omschrijft Bart 
Stillekens zichzelf. 

Zijn schilderijen, 
photo art en 

bewerkte sculpturen 
weerspiegelen 
stuk voor stuk 

zijn persoonlijke 
stijl. “Must haves 
voor iedereen die 

geïnteresseerd is in 
‘high end

luxury art’.”

Wereldwijd
Wat klein begon is in 
een razend tempo groot 
geworden. “Mijn stukken 
zijn nu zelfs wereldwijd te 
bewonderen, mede dankzij 

mijn samenwerking met 
Cobra Art. Daarnaast heb ik 
ook kunstwerken neer mogen 

voor iedereen die 
geïnteresseerd is in 

‘high end
luxury art’.”

zetten bij Du Parc in Oisterwijk. Mijn streven 
is dat straks de hele wereld van mijn kunst 
kan genieten en dat zoveel mogelijk mensen 
mijn werk zien en er blij van worden.”

Beleving
Alles wat hij maakt heeft volgens Bart 
een echte b-art twist. “Ik ben 24/7 bezig 
met het verzinnen van nieuwe ideeën 
voor kunstwerken. Het is voor mij dus niet 
alleen een job, het is een fulltime lifestyle. 
Daarnaast werk ik ook in opdracht als 
mensen zelf een idee hebben dat ze uit 
willen laten werken op canvas, sculpturen 
of photo art. Als je bij mij een kunstwerk 
aanschaft, koop je meteen een beleving.” Een 
beleving die volgens de kunstenaar perfect 
past in moderne huizen en appartementen 
zoals je die ook op Ibiza ziet. “Mijn kunst 
straalt luxe uit, net als Ibiza. Met de ‘high 
end luxury art’ van b-art maak je het plaatje 
voor jezelf dan ook compleet.”

High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens | Spoorlaan 336-338 Tilburg | +31 6-30845174        www.b-art.com

ook kunstwerken neer mogen 
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High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens | Spoorlaan 336-338 Tilburg | +31 6-30845174        www.b-art.com

MIJN KUNST STRAALT  
LUXE UIT, NET ALS IBIZA

BRUISENDE/ZAKEN

b-art twist
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bloemibiza@gmail.com | www.bloemapartmentsibiza.com
 www.facebook.com/bloemibiza

Annemieke: +34 648 628 299 

Carrer de Pere Escanellas 2  |  07800 Figueretas Ibiza
+34 642126679  |  +31 623938558

Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt 
en lunch, Hollandse snacks en heerlijke huisgemaakte 
gerechten. Maar ook healthy food, zumos en smoothies.

Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt 
en lunch, Hollandse snacks en heerlijke huisgemaakte 

Etienne Transport Ibiza
Voor al uw transport 
van en naar Ibiza

Etienne Transport Ibiza is een  
gespecialiseerd en zeer ervaren  

transportbedrijf op Ibiza. 
Wij zijn servicegericht, betrouwbaar, 

snel en gaan zorgvuldig met 
uw goederen om. 

Onze vrachtwagens rijden 2 tot 3 keer  
per maand vanuit Nederland-Amsterdam 

naar Ibiza en terug. 

Voor meer informatie, vragen of 
prijsopgave helpen wij u uiteraard 

graag verder. 

www.transportibiza.nl
info@transportibiza.nl
+31 6 20 68 93 66



DITJES/DATJES

 Vanaf Schiphol ben je in slechts 2 uur vliegen op Ibiza
  zodat je snel kunt genieten van zon, zee en strand.
 In 1999 heeft UNESCO het eiland Ibiza uitgeroepen
tot een werelderfgoedstaat en monument van de mensheid. 
 In de zomer is het gemiddeld 27 graden Celsius.
  Je bent dus altijd verzekerd van zonnig weer.
 Kolonisten ontdekten in 654 voor Christus het Spaanse eiland 
en gaven het de naam Ibossim die verwijst naar de god
   van dans en muziek. Toeval, of niet?
 Es Vedra is een eiland 2 kilometer ten westen van Ibiza.
Het heeft een zeer hoge concentratie van mineralen en metalen,
 waardoor dit eiland de derde meest magnetische plek ter 
wereld is. Daardoor hangt er ook zo’n bijzondere sfeer op het eiland.
 Ibiza heeft een oppervlakte van 575 vierkante kilometer 
met daarop 5 gemeenten: Ibiza Stad, Sant Antoni de Portmany,
  Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia
    en Santa Eulalia del Río.
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TOERISTEN EN LOCALS  “Kennelijk was er nog niemand op dit idee gekomen 
en dat terwijl er wel degelijk behoefte aan is.” Iets wat alleen al blijkt uit het feit 
dat sinds de officiële opening in april meer en meer mensen een bestelling 
plaatsen bij Moos Salad Delivery. “Zowel toeristen als locals. Spanjaarden moeten 
er weliswaar even aan wennen, maar als ze onze salades en bowls eenmaal 
geproefd hebben, zijn ook zij ervan overtuigd dat dit heerlijke maaltijden zijn.”

VERS EN LOKAAL  Voorlopig kan er nog alleen binnen 
een bepaald verspreidingsgebied besteld worden. 
“Maar binnen dat gebied bezorgen we ook 
daadwerkelijk overal, desnoods bij je strandbedje. 
De bedoeling is overigens dat we op den duur het 
hele eiland gaan bedienen, iets wat we nu al wel 
doen voor de zakelijke markt. 

EN WAT WE DAN BEZORGEN? Gezonde salades en bowls, bereid met verse, 
lokale en zoveel mogelijk organic ingrediënten. Voor iedereen wel wat wils, 
van vegans tot vleesliefhebbers, en alles is te bestellen via onze website. 
Gemak dient de mens!”

Eigenaar: Moosa Azadmanesh  |  www.moosibiza.com

BRUISENDE/ZAKEN

Wat je ook maar wilt
eten, op Ibiza kun je het 

ongetwijfeld ergens 
krijgen. Toch zagen 

Moosa Azadmanesh 
en twee vrienden op 

foodgebied nog een gat in 
de markt op het eiland: 

het bezorgen van gezonde 
salades en bowls.

“WE BEZORGEN 
ZELFS BIJ JE 

STRANDBEDJE”

Gemak 
  dient de mens



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 
iedere maand hun visie over 

het leven op Ibiza.

Ontdek zelf de pracht
van Ibiza

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

Het lijkt wel of tegenwoordig iedereen naar Ibiza 
moet. Natuurlijk... want gedreven door de enorme 
media-aandacht krijgen mensen het idee dat je 
op iedere vierkante meter een BN’er tegen het lijf 
kunt lopen! Zelfs de internationale sterren zou je er 
kunnen spotten. Nou, forget it.

Op Ibiza kun en moet je hele andere dingen ontdekken. Dat is wat Ibiza 
is. Je komt er tijd te kort. Een must is een auto, zie meer informatie 
hierover op onze website. Ontdek daarmee de prachtige cala’s en 
gezellige plaatselijke barretjes. 

Maak het je niet te gemakkelijk door alleen de bekendste hotspots op te 
zoeken, maar ontdek op je eigen manier de restaurantjes, barretjes en 
beachclubs waar ook de locals graag komen. In de buurt van Cala Vadella, 
in het westen, vind je er La Sardina Loca. Of in het noorden bij Cala 
San Vicente is daar On the Beach en Can Sulayetas in de buurt van San 
Miquel. Deze zaakjes horen absoluut bij onze favorieten. 

Net boven St. Eularia heb je de stranden Cala Niu Blau, Cala Pada en Cala 
Martina. Heerlijk relaxed en geen opgeklopt gedoe. Ga deze beslist eens 
opzoeken, want hier ontdekten ook wij ‘de andere kant van Ibiza’.
Al deze favorieten staan uiteraard ook beschreven op onze website.

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips
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BLOODY DELICIOUS BURGERS



Passeig Joan Carles I, 1  |  07800 Ibiza  |  THE-BUTCHER.COM
info@THE-BUTCHER.com  |  T +34 871 182 527

Volg THE BUTCHER op   @thebutcher_official

Na Amsterdam en Berlijn opende THE BUTCHER in 2017 zijn volgende 
Europese hotspot met THE BUTCHER Ibiza. De burgerbar is klaar voor 
een tweede zomer van haute fastfood en verkoelende cocktails na het 
succesvolle seizoen van vorig jaar. “Ik creëer geen restaurants, ik creëer 
belevingen.” - Yossi Eliyahoo, oprichter en mede-eigenaar.

Zoals het een ware ‘butcher’ betaamt, werken de chefs alleen met de beste kwaliteit 
Aberdeen Angus beef. Elk aspect van de burgers krijgt de aandacht die hetverdient; 
van de juiste mix van kruiden en het beste vlees tot de geheime BUTCHER-saus en het 
semi-brioche brood. Wie naast hongerig ook dorstig is, probeert de verschillende 
speciaalbieren en huisgemaakte Boozy Milkshakes:
• DARK RUM N CHOCOLATE, rum, hazelnut & chocolate ice cream.
• ESPRESSO MARTINI, vodka, espresso, vanilla ice cream & co ee liqueur.
• COOL BREEZE, Jameson, mint syrup & vanilla ice cream.

Na het succesvol openen van meerdere locaties in Amsterdam, Berlijn en Ibiza, start awardwinnaar THE BUTCHER een 
franchiseregeling. THE BUTCHER heeft op dit moment zes vestigingen in Europa (naast de award winnende foodtruck 
‘THE BUTCHER On Wheels’) en in de toekomst loopt de teller op tot maar liefst tachtig vestigingen wereldwijd. 

BRUISENDE/ZAKEN

BLOODY DELICIOUS BURGERS



24/7 BEREIKBAAR

Persoonlijk
    reisadvies 
        op maat

ALLE SOORTEN REIZEN
“Ik heb altijd in de reisbranche gewerkt, maar negen jaar geleden begon het te 
kriebelen. Het moest anders kunnen dan bij de standaard reisbureaus. Ik sloot me 
aan bij The Travel Club en regel sindsdien als persoonlijk reisadviseur alle soorten 
reizen die je maar wil. Of het nu gaat om een zomervakantie, wintersport, 
stedentrip, luxe vakantie, weekendje weg, avontuurlijke wereldreis of een 
romantische huwelijksreis, ik kan je helpen en adviseren bij het boeken van je 
reis.”

SERVICE
Is dit dan duurder dan wanneer je het zelf regelt? “Zeker niet. Bij mij boek je je 
reis tegen dezelfde tarieven als op internet, vaak zelfs nog goedkoper. Ik maak 
gebruik van Duitse touroperators, dit kan honderden euro’s schelen.  Als je mij 
eenmaal een reis hebt laten regelen, wil je ook nooit meer anders. Voor mij staat 
namelijk centraal waar jij naar op zoek bent tijdens je vakantie, want iedere reis 
behoort een onvergetelijke ervaring te zijn. Bovendien zet ik altijd net een stapje 
extra: ik check je in, regel cadeautjes voor de kinderen, print van tevoren 

kofferlabels et cetera. Zelf hoef je dus 
niets anders te doen dan genieten.”

BOOTCAMPREIS IBIZA
Als allrounder kan Jane alle soorten 
vakanties voor je regelen, maar als ze 
dan toch één specialisme moet noemen, 
dan is dat wel Ibiza. “Sinds vorig jaar 
organiseer ik samen met BAS Bootcamp 
and Sports speciale bootcampreizen 
naar het eiland, meteen de eerste keer 
al een groot succes. Tijdens deze 
bootcampreizen verblijven we met een 
groep in La Hacienda Ibiza en gaan we 
elke dag sporten en ontspannen. Lijkt 
dat je ook wel wat, of wil je dat ik een 
andere reis op maat voor je samenstel? 
Informeer dan naar de mogelijkheden.”

The Travel Club Someren

Eigenaresse: Jane Linders

+31 6 50800850

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

BRUISENDE/ZAKEN

Wil je op vakantie, maar heb je geen zin of tijd om zelf het internet af te speuren of om langs te 
gaan bij een reisbureau? Maak dan een afspraak met Jane Linders van The Travel Club. “Op een 
locatie en tijdstip naar wens regel ik je vakantie van a tot z.”

Persoonlijk
    reisadvies 
        op maat
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BRUISENDE/ZAKEN

Wil je op vakantie, maar heb je geen zin of tijd om zelf het internet af te speuren of om langs te 
gaan bij een reisbureau? Maak dan een afspraak met Jane Linders van The Travel Club. “Op een 
locatie en tijdstip naar wens regel ik je vakantie van a tot z.”

Persoonlijk
    reisadvies 
        op maat
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YOGA IS VOOR IEDEREEN
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. Yoga doet 
zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een aantal houdingen 
gaat doen die je nog nooit gedaan hebt. Ook de ontspannings-
oefeningen zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. Eén 
proefles is te weinig om goed te kunnen bepalen of je het 
wat vindt of niet. Ons advies is: geef jezelf drie maanden 
de tijd om de positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel is 
belangrijk in je keuze voor een specifieke yogavorm.
Wil je vooral een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? Er zijn namelijk 
vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning, maar 
ook op spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste yogavorm, 

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.
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is de leraar/lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat 
deze persoon een voor jou prettige stem heeft, ‘jouw taal 
spreekt’ en jou op een fijne manier kan begeleiden. Als je deze 
klik niet hebt, zegt dat niets over de professionaliteit van de 
leraar, maar blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom 
aan te raden om een proefles bij verschillende scholen in jouw 
buurt te volgen. Zo ben je lekker breed georiënteerd en kun je 
de juiste keuze maken over wat jij prettig vindt. Ook als je al 
wat ervaring met yoga hebt, kan het soms fijn zijn om af en toe 
nog ergens anders een yogales te volgen.

WAT HEB IK NODIG?
Naast gemakkelijk 
zittende kleding, zijn in de 
meeste yogastudio’s alle 
benodigdheden aanwezig. 
Soms moet je een matje 

huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te gebruiken. 
Ook is het fijn om eventueel een flesje water mee te nemen.

Yoga leert je om bewuster om te gaan met je lijf en je hoofd.
En dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd. BEN JIJ 
ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER HET VOLGEN VAN 
JE EERSTE YOGALES? In dit magazine en op de website 
van Ibiza Bruist vind je vast een yogastudio die bij jou past.

Waar  moet ik beginnen?

BRUIST/BODY&MIND

CREËER ONTSPANNING EN 
RUST IN JOUW DRUKKE LEVEN
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Als je op Ibiza bent, is het een mooie 
ervaring om naar de zonsondergang 

te kijken. Er zijn genoeg mooie en 
leuke strandjes waar dit kan! Je kunt 

naar een bekende plek voor de 
zonsondergang gaan (café Del Mar) 

of naar een rustige baai of strand. 
Hierbij onze aanraders.

stranden
HOE

ROMANTISCH 
WIL JE HET

HEBBEN?

BEACH/IBIZA

stranden
rond zonsondergang

1. Cala Comte
Cala Comte lijkt altijd net een stukje Caribbean, 
helderblauw water en wit zand. Overdag is het hier altijd 
erg druk! Probeer voor de zonsondergang een plekje te 
bemachtigen bij restaurant Sunset Ashram of nestel je 
met een lekker hapje en drankje op de rotsen. Als de zon 
langzaam ondergaat, krijgt alles een prachtige, zachte 
gloed. Perfecte plaats voor de beste vakantiefoto’s!

2. Cala d’Hort
Vanaf het strand van Cala d’Hort heb je een geweldig uitzicht 
op Es Vedra. Zeker rond zonsondergang is het de moeite waard 
om hierheen te gaan. 

3. Cala Benirrás
Cala Benirrás is een erg bijzonder strand. Op zondag komen 
hier hippies trommelen tijdens de zonsondergang. Tip: kom 
op tijd als je in het hoogseizoen gaat, want anders staat er 
een lange fi le naar het strand. Voor je het weet bekijk je dan 
de zonsondergang vanuit je auto.

IBIZA
EIVISSA

SANT RAFEL

SANT ANTONI DE
PORTMANYISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SANT MIQUEL

SANT JOAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SANT CARLES

SANTA EULARIA
DES RIU

SANT LLORENC

JESÚS

SANT JOSEP

SANT JORDI

SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AUGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

De beste
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helderblauw water en wit zand. Overdag is het hier altijd 
erg druk! Probeer voor de zonsondergang een plekje te 
bemachtigen bij restaurant Sunset Ashram of nestel je 
met een lekker hapje en drankje op de rotsen. Als de zon 
langzaam ondergaat, krijgt alles een prachtige, zachte 
gloed. Perfecte plaats voor de beste vakantiefoto’s!

2. Cala d’Hort
Vanaf het strand van Cala d’Hort heb je een geweldig uitzicht 
op Es Vedra. Zeker rond zonsondergang is het de moeite waard 
om hierheen te gaan. 

3. Cala Benirrás
Cala Benirrás is een erg bijzonder strand. Op zondag komen 
hier hippies trommelen tijdens de zonsondergang. Tip: kom 
op tijd als je in het hoogseizoen gaat, want anders staat er 
een lange fi le naar het strand. Voor je het weet bekijk je dan 
de zonsondergang vanuit je auto.
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De beste



Ben je op zoek naar 
Hollandse gezelligheid 

met een flinke 
vleug Mediterranee, 
dan ben je bij Café 

de Hoeck zeker aan 
het juiste adres. 

Eigenaren Manuela 
en John heten 

iedereen van 
harte welkom.

Stukje Nederlandse  gezelligheid op Ibiza
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Internationale twist
“Café de Hoeck is al vijftien jaar het 
enige bruine café op Ibiza”, vertelt 
Manuela enthousiast. “Drie jaar geleden 
hebben wij de zaak overgenomen en er 
iets meer een internationale twist aan 
gegeven. Maar het blijft hét adres voor 
een stukje Nederlandse gezelligheid op 
het eiland.”

Homemade soulfood
Die internationale twist is vooral 
merkbaar aan de daghappen die ze 
serveren. “Naast allerlei Nederlandse 
snacks, hebben we tegenwoordig 
namelijk ook Surinaamse, Indische of 
bijvoorbeeld Thaise daghappen. Die 
vallen zowel bij onze Nederlandse 
gasten als bij de buitenlandse toeristen 
en locals bijzonder in de smaak.”

Iedereen is welkom
Café de Hoeck staat jaarrond open voor een zeer breed publiek en dat 
is meteen de kracht van het café. “Iedereen is welkom; op slippertjes 
of in pak, het kan allemaal. We horen ook telkens weer van onze 
gasten dat ze zich hier meteen thuis voelen, waaronder menig 
bekende Nederlander en ook die komen telkens weer graag terug. 
Een groter compliment kun je eigenlijk niet krijgen. Dat is dan ook 
waar wij het voor doen: zorgen dat onze gasten zich welkom voelen 
en het naar hun zin hebben. Kom het gewoon zelf eens ervaren!”

 “Jouw huis 
weg van huis”

Eigenaren: Manuela en John Rombaut  |  Café de Hoeck
Carrer de Formentera 13 Figueretas Ibiza  |  +34 6 39073487   |  www.cafedehoeck.com

Stukje Nederlandse  gezelligheid op Ibiza



LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden 

zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je 

gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 Ibiza’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Top 
Indiana Gypsy 
Terracotta t.w.v. 55,97
Top van Sundress met laag 

uitgesneden rug, bezet met 

franjes en munten. De top 

kan naar wens in de nek 

gestrikt worden en heeft 

elastiek in de mouwen.

Ibizamode.nl 

Enjoy

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#1 Ibiza’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Feel the heat of Ibiza met unieke 
collecties vol fashion, footwear, 

bikini's, jewels en accessoires van de
mooiste merken. Ga naar www.ibizamode.nl

óf kom naar de Ibizamode Store aan de 
Vughterstraat 30 in Den Bosch! SHOP NU MET 

€10 KORTING* MET ACTIECODE: IBIZAMODE10
(*bij besteding vanaf € 75)

SLAAP ZACHT 
Wanneer je door de zomerse 
temperaturen de warmte in huis  
maar moeilijk kwijt kunt, kan dit 
voor slapeloze nachten zorgen. 
Solis heeft de oplossing: de Easy 
Breezy is de stilste ventilator voor 
in de slaapkamer en zorgt voor een 
verkoelende nachtrust. Goodnight! 
Solis, Easy Breezy, € 139,90
www.solis.com/likeapro

Maak kans op Sandals 
Double Tassle Turquoise t.w.v. € 87,50
Sandalen van Gado Gado 
met kleurrijke kralen en 
neon gekleurde kwasten.
Het voetbed is gemaakt 
van leer, hierdoor lopen de 
sandalen zeer comfortabel.
Ibizamode.nl
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SHOPPING/NEWS

EVERYTHING YOU LIKE FROM IBIZA
Ontwerpster Mirella Cloosterman ademt mode, fashion en design.
Voor Gipsy Ibiza maakt zij van exclusieve modestoffen de mooiste 
Ibiza kleding. Lekkere beachwear voor op het strand of zwembad, 

hippe partywear voor een gaaf feest of festival. Je vindt alles 
in de online webshop van Gipsy Ibiza.

BESTEL NU MET 20% KORTING MET ACTIECODE: BRUIST.
www.gipsyibiza.nl  |   gipsyibiza  |   gipsy_ibiza_

summerEnjoy
GIPSY IBIZA

LACE KIMONO
Multifunctionele kimono, 
tevens geschikt als bikini 
cover up. One size fits all, 

lengte 80 cm.
€ 39,95

GIPSY IBIZA 
ARMBAND

 Mooie handgemaakte armband 
met edelstenen met een lengte 

van 40 cm. € 84,90

 ZILVEREN BUDDHA 
KETTING

Verzilverde ketting, 80 cm,
met een originele buddha.

€ 44,95 

MORNING JUICE
Een zonnige ochtend: tuindeuren open, muziekje op de achtergrond, 
ontbijtje en een verse juice! Dat is toch een ultiem geluksmoment? 

De dubbele sapkegel van de Solis Citrus Press Pro zorgt ervoor dat je ook 
alle andere citrusvruchten probleemloos verwerkt. Heerlijk verfrissend! 

Solis, Citrus Press Pro, € 249,90  www.solis.com/likeapro

EEN ZOMERSE MIX
Heerlijk voor een zomerse 
avond: een lekkere cocktail. 
Met de producten van 
Leopold Vienna heb je de 
juiste tools in huis om iedere 
cocktail te kunnen maken. 
Leopold Vienna, Bar 
Collectie, vanaf € 3,95
www.leopold-vienna.nl 



Calle via Punica 3 
07800 Ibiza



Herontdek jezelf
met Yoga op Ibiza

Zit je niet goed in je vel? Sta je op het punt een belangrijke stap te zetten in je leven? 
Ervaar je stress, angst of een overweldigende emotie? Verlang je naar innerlijke rust of wil 
je meer energie? Katja van REINVENT YOURSELF kan je hierbij helpen. 

Met yoga help ik mensen die bij mij aankloppen te gaan leven vanuit hun kernkracht. 
Iets wat ik persoonlijk ook ervaarde toen ik de zekerheid van mijn oude leven in 
Nederland losliet en het avontuur ben aangegaan op Ibiza. 

Ik ben ervan overtuigd dat yoga zowel je lichaam als je geest flexibel en gezond 
maakt. Met een gezond lichaam heb je meer energie waardoor je ups en downs  
beter aan kunt. Een flexibele geest denkt bovendien niet in problemen, maar ziet 
juist uitdagingen en oplossingen.

Ik heb inmiddels twaalf jaar ervaring in het lesgeven van diverse 
yogastijlen zoals yin yoga, vinyasa flow yoga en Ashtanga en werk 
hierbij heel persoonlijk en intuïtief. Elke les is weer een unieke 
combinatie van yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en 
meditatie, volledig afgestemd op jouw wensen of die van de 
groep. Overigens is het niet nodig om flexibel te zijn als je aan 
yoga wilt doen! 
 
Wil je ook het diepgaande effect van yoga ervaren 
tijdens je verblijf op Ibiza? 

COLUMN/KATJA WILLEMS

katja@reinventyou.me
www.reinventyou.me
Instagram: reinventyou.me
Whatsapp + 34 603524009

NEEM
VRIJBLIJVEND
CONTACT OP
VOOR MEER 
INFORMATIE
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Wist je dat Ibiza heel veel te bieden heeft voor kinderen?
Op Ibiza vind je veel stranden, accommodaties, restaurantjes 

én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 
Bruist bespreekt iedere maand leuke kindvriendelijke uitjes.

Op stap met

Air Zone Ibiza is een 
zone die je niet wilt 
missen!

de Kids

Air Zone Ibiza is het allereerste opblaasbare bollenpark van 
Spanje en wel 1500 m² groot en 65 m lang! In het park 
hebben ze de grootste Capsules, Cyclonen en Draaikolken. 
In de draaikolk is zelfs plaats genoeg voor een tweede 
persoon! In de cycloon kun je de berg afrollen op je hoofd 
of op je rug. Lef is hierbij het belangrijkste!

Zoek je eerder naar een activiteit waar je je evenwicht kan 
testen? Loop dan eens over water zonder nat te worden in 
het Anfi bios. 

Heb je altijd de wereld al eens willen 
zien draaien? Dan is dit je kans! 
Beleef een onvergetelijk en grappig 
avontuur bij ‘Airzone Park’.

KIDS/TO DO

Of houd je toch meer van een spelletje? Overtuig dan 
je vrienden om met je mee te gaan in de Botser! 
In de Botser is het de bedoeling om te duwen, te 
springen en onophoudelijk te draaien. 

Er worden twee groepspakketten aangeboden 
waarmee bezoekers twee uur kunnen genieten van 
het volledige park, een welkomstshot en natuurlijk een 
gratis drankje. Klanten krijgen ook een souvenir in de 
vorm van een foto die wordt genomen met een go-pro 
tijdens elke activiteit waaraan ze deelnemen. Dit 
arrangement zal zeker ook alle vrijgezellenfeesten en 
grote groepen op vakantie in Ibiza aanspreken.

Durf jij een van deze uitdagingen aan? 
Ga dan zeker eens langs bij Airzone 
Park en beleef de middag van je leven!

de Kids

Cami Des Molí 3, 07820 Sant Antoni De Portmany, Spain  |  678832418  |  airzoneibiza@gmail.com  
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Wist je dat Ibiza heel veel te bieden heeft voor kinderen?
Op Ibiza vind je veel stranden, accommodaties, restaurantjes 

én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 
Bruist bespreekt iedere maand leuke kindvriendelijke uitjes.

Op stap met

Air Zone Ibiza is een 
zone die je niet wilt 
missen!

de Kids

Air Zone Ibiza is het allereerste opblaasbare bollenpark van 
Spanje en wel 1500 m² groot en 65 m lang! In het park 
hebben ze de grootste Capsules, Cyclonen en Draaikolken. 
In de draaikolk is zelfs plaats genoeg voor een tweede 
persoon! In de cycloon kun je de berg afrollen op je hoofd 
of op je rug. Lef is hierbij het belangrijkste!

Zoek je eerder naar een activiteit waar je je evenwicht kan 
testen? Loop dan eens over water zonder nat te worden in 
het Anfi bios. 

Heb je altijd de wereld al eens willen 
zien draaien? Dan is dit je kans! 
Beleef een onvergetelijk en grappig 
avontuur bij ‘Airzone Park’.

KIDS/TO DO

Of houd je toch meer van een spelletje? Overtuig dan 
je vrienden om met je mee te gaan in de Botser! 
In de Botser is het de bedoeling om te duwen, te 
springen en onophoudelijk te draaien. 

Er worden twee groepspakketten aangeboden 
waarmee bezoekers twee uur kunnen genieten van 
het volledige park, een welkomstshot en natuurlijk een 
gratis drankje. Klanten krijgen ook een souvenir in de 
vorm van een foto die wordt genomen met een go-pro 
tijdens elke activiteit waaraan ze deelnemen. Dit 
arrangement zal zeker ook alle vrijgezellenfeesten en 
grote groepen op vakantie in Ibiza aanspreken.

Durf jij een van deze uitdagingen aan? 
Ga dan zeker eens langs bij Airzone 
Park en beleef de middag van je leven!

de Kidsde Ki

Cami Des Molí 3, 07820 Sant Antoni De Portmany, Spain  |  678832418  |  airzoneibiza@gmail.com  
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Doordat het aanbod van rescue hondjes de laatste tijd helaas aanzienlijk is 
toegenomen, zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met
Juliette Smeets, eigenaresse van 
hondenpension Dog Space Ibiza.

Recent nog kwam een groep 
van tien honden binnen die 
het grootste gedeelte van hun 
leven met teveel honden in 
een te kleine kooi leefden. Ook 
deze konden we natuurlijk niet 
weigeren. Maar omdat het aardig 
vol begint te raken, moeten we 
nu echt een aparte ruimte voor 
alle geredde honden creëren. 
Dit en de verzorging van de nieuwe groep 
kost natuurlijk veel, heel veel geld.

Veel mensen voelen zich gelukkig betrokken en 
helpen zo goed ze kunnen. Zo ook Patty Brard, 
die ook op het eiland woont. Zij besloot ons te 
helpen en heeft recent een bezoek gebracht 
aan onze opvang en probeert middels de nodige 
publiciteit voor onze stichting en het goede werk de 
nodige financiele steun te werven en mensen attent 
te maken op onze adoptiemogelijkheden.

Steun ons ook met een donatie via onze 
Facebookpagina All Animals.

De stichting All Animals, 
gerund door Indira 

Hijman op Ibiza, trekt 
zich het lot aan van de 

dieren op het eiland. Ze 
halen bijvoorbeeld dieren 

uit nare leefsituaties 
en proberen ze met 

(medische) verzorging, 
veel liefde en een veilige 
leefomgeving een beter 

leven te geven.

Liefde voor alle dieren

Stichting All Animals  |  info@all-animals.nl  |  +31 651315721  |  all-animals.nl

BRUISENDE/ZAKEN

  |  info@all-animals.nl  |  +31 651315721  |  all-animals.nl

Steun ons

met een donatie

via onze

Facebookpagina

All Animals

Tim Collins Photography
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Marble Stella Maris is één van 

    de pareltjes van Ibiza
Bij Corendon waren ze erg blij dat Ibiza drie jaar geleden aan het 
aanbod kon worden toegevoegd. Met de realisatie van het eigen 
viersterren Marble Stella Maris hotel ging er nóg een Corendon-droom 
in vervulling. Het Personal All Inclusive hotel is uitgegroeid tot één 
van de meest favoriete bestemmingen onder Corendon klanten. 

Marketingdirecteur Martin de Boer reist de 
hele wereld over en bezoekt dan de meest 
fraaie accommodaties. Maar als hij verblijft 
in het prachtig op een berg gelegen Marble 
Stella Maris, maakt zijn hart toch even een 
extra sprongetje: “Dit hotel hebben we drie 
jaar geleden zelf kunnen kopen. Na een 
complete renovatie is er sprake van een 
ultraluxe resort met 313 kamers verdeeld 
over 22 gebouwen. Het is echt één van de 
pareltjes van Ibiza. Daar zijn we trots op.” 

Met vier zwembaden, een eigen strand, 
tennisbanen, een voetbalveld en nog veel 
meer faciliteiten is Marble Stella Maris een 
zeer goed geoutilleerd resort. Natuurlijk 
ontbreken bij het ontbijt de pindakaas en 
hagelslag niet en zijn ook de oer-Hollandse 
bitterballen verkrijgbaar. De Boer vertelt: 
“We krijgen geweldige reviews en hoge 
beoordelingen. Het gaat echt fantastisch. 
Alles klopt hier. Dus we hopen nog heel 
veel gasten te mogen verwelkomen.”

Corendon | Marble Stella Maris Ibiza  | Ctra. Cap Negret, 16, 07820  
Sant Antoni de Portmany, Illes Balears  |  www.corendon.nl

TIP: kijk op WWW.CORENDON.NL voor alle informatie over Marble Stella Maris
en de andere 

Ibiza-accommodaties uit het aanbod van 
Corendon.
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BRUISENDE/ZAKEN

“Het doel is om mensen te helpen 
om zo goed en zo lang mogelijk van 
hun leven te genieten”

Accompany
  ontzorgt
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Nadat hij zelf eerder een coachtraject volgde, raakte Wim Hoes zo gegrepen door dit 
vak dat hij besloot om ‘therapeutische vitaliteit coaching’ te gaan studeren en tot op 
heden te blijven updaten om zo ook anderen optimaal te kunnen ondersteunen en 
‘beter’ te maken.

ACCOMPANY is gespecialiseerd in vergezellen, begeleiden,
(ont)zorgen en ondersteunen van de klant om zo te komen tot 
optimale vitaliteit op het gebied van gezondheid en welzijn.

Ondersteuning
Wim vertelt wat hij allemaal kan betekenen vanuit ACCOMPANY: 
“Totale ontzorging aan de hand van privé en/of zakelijke en 
praktische ondersteuning, begeleiding bij huiselijke bezigheden, 
assistentie in en rond het huis, vergezellen buitenshuis, als 
sporttrainer, manager of manusje-van-alles en ook als 
gezondheids- en wellnesscoach.” Wim is inmiddels meer dan 
vijfentwintig jaar werkzaam in de hulpverlening, de zorg, de 
gezondheidssector en ook voor Justitie als trainer, personal coach, 
therapeut, consultant en manager.

Exclusief
In 2012 startte hij als coachend zorgondernemer. Sinds 2018 
is Wim ook in te huren op projectbasis als exclusief ‘thuis-
ontzorger’ voornamelijk bij klanten in Zuid-Nederland, Vlaanderen/
België en op Ibiza aan huis of vakantieverblijf als internationaal 
personal-, sports- en vitality & healthcare-coach.

24/7 TOP-concept
“Het gaat dus om praktische ondersteuning in de breedste zin 
van het woord, voor iedereen die bijgestaan wil worden tijdens 
vakanties of die woonachtig is op Ibiza. Voor een veilig gevoel is 
het tevens mogelijk om voor het ‘24/7 TOP’-concept te kiezen. 
ACCOMPANY is dan permanent en een langere periode intern 
aanwezig om het woon- en leefgenot te optimaliseren door 
persoonlijke ondersteuning binnen- en buitenshuis en het samen 
ondernemen van dagelijkse activiteiten. Je moet dan ook denken 

aan persoonlijk vergezellen, chauffeursdienst en 
persoonlijke beveiliging tijdens uitgaan, shoppen, 
sporten, boottochtjes et cetera", aldus  Wim. 

Medio september is 
ACCOMPANY weer
op IBIZA voor 
persoonlijke 
ontmoetingen.

gezondheidssector en ook voor Justitie als trainer, personal coach, Accompany
  ontzorgt

ACCOMPANY Ibiza  |  +31 6 51540280  |  accompanyibiza@gmail.com  |   AccompanyIbiza

Benieuwd naar
de vele klantgerichte 

mogelijkheden?
Neem dan vrijblijvend 

contact op.



Ervaar een complete 
  retreat beleving
  in één dag met One Day Retreat Ibiza 

BEKIJK DE VERSCHILLENDE 
MOGELIJKHEDEN OP DE 
WEBSITE EN CHECK FACEBOOK 
VOOR DE NIEUWSTE EVENTS



Er is 'iets' met Ibiza.
Zelfs de meest nuchtere 
persoon zal dat beamen. 

Of het nu komt door de 
vele vrije geesten die op 
het eiland komen of het 
magnetische Es Vedra: 

mensen van over de hele 
wereld worden letterlijk 

naar Ibiza gezogen.

Het eiland van de yoga retreats
Door de vele mythes rondom het magische eiland en de prachtige natuur is Ibiza 
de plek voor een retreat. Waar de meeste een week duren, heeft One Day Retreat 
Ibiza het antwoord voor iedereen die een dag volledig wil ontspannen, maar 
geen tijd heeft voor een week retreat. Tijdens One Day Retreat Ibiza ervaar je in 
één dag wat yoga, verbintenis en de helende natuur van Ibiza met je doen.

Van super sportief tot zenner than zen
Tijdens deze dag staan verschillende soorten yoga en een waanzinnige 
wandeling door de bijzondere natuur van Ibiza centraal. Daarnaast kun je kiezen 
uit drie pakketten die inspelen op je behoeftes. Vind je het prettig om jezelf 
eerst in het zweet te werken met een pittige training, voordat je kunt mediteren? 
Of wil je ervaren wat stilte en mindfulness met je doen? Bij One Day Retreat 
Ibiza krijg je precies waar je behoefte aan hebt.

Denk minder, voel meer
Je hoeft deze dag even aan helemaal niets anders te denken dan aan jezelf. 
De groepen zijn klein en hierdoor krijg je alle aandacht van de twee liefdevolle 
begeleiders die verschillende diploma's hebben op het gebied van yoga, sport en 
fysiotherapie. De oprichters kennen de mooiste plekken van het eiland en nemen 
alle tijd voor je. Naast volledige aandacht word je deze dag verwend met 
gezonde snacks, een lichte lunch en verse sapjes. Zodat je aan het einde van 
deze dag hetzelfde voldane én gelukzalige gevoel ervaart alsof je een week lang 
op retreat bent geweest.

www.onedayretreatibiza.nl  
@onedayretreatibiza

BRUISENDE/ZAKEN
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Tulp Beach Café  |  Carrer de s'llla Des Bosc I 07820, Sant Antoni de Portmany, Ibiza  |  +34 971 34 35 89  |  tulpibiza.com

TULP BEACH CAFÉ
brengt verschillende culturen samen

 |  Carrer de s'llla Des Bosc I 07820, Sant Antoni de Portmany, Ibiza  |  +34 971 34 35 89  |  tulpibiza.com

NET ALS 
NEDERLANDS 
GROOTSTE 
EXPORTPRODUCT

Wij kijken ernaar 

uit je welkom te 

heten op ons lounge 

terras met relaxte 

Balearic beats bij 

Tulp Beach Café. 
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Dat Paul's ambities al zo snel werkelijkheid 
worden, is wellicht (ook) aan Ibiza te danken. 
Nergens ter wereld kan het zo snel gaan als hier. 
Net zoals Paul voelen veel mensen het dan ook 
meteen als ze op het eiland aankomen. Dat vrije 
gevoel van mogelijkheden is lastig uit te leggen, 
dat kun je alleen ervaren. 

Van een dubbeltje naar de Tulp
Met geleend geld en dankzij een voormalige 
werkgever, komt Paul Hopman dertig jaar 
geleden, samen met zijn vrouw, aan op Ibiza. Ze 
beginnen een kleine horecagelegenheid in San 

Antonio, maar willen allebei meer. Met amper een dubbeltje 
voor verf, krijgen ze toch steeds meer gedaan en nu runnen 
ze al dertien jaar de Tulp. Het stel barst van de creativiteit 
en dat is iets wat het eerste opvalt wanneer je Tulp Beach 
Café, Tulipan of The Tulp binnenkomt. De sfeer past bij het 
vrije gevoel van Ibiza en wie zich verdiept in de historie van 
tulpen, zal hier meteen de fijne mengelmoes van culturen 
voelen en zien.

Van Ibiza en Indonesië tot Holland
Het interessante interieur zorgt ervoor dat je ogen te kort 
komt: van Arabische lampen, die refereren aan de oorsprong 
van tulpen, tot gekke stoeltjes en dat alles met een 
hemelsbreed uitzicht over het strand. Bij Tulp Beach Café 
voelen veel mensen zich thuis en dat vindt Paul Hopman 
ontzettend belangrijk. Het is zijn levensdoel om iedereen 
tevreden te houden en dat zijn zaak precies aansluit bij dat 
waar vakantievierende mensen naar op zoek zijn. Bij De 
Tulp kun je naast heerlijke cocktails met vers fruit ook 
terecht voor Spaanse tapas, zoals gambas al ajillo, carpaccio 
of Indonesische bami. 
Natuurlijk ontbreken de gerechten die bij zijn Brabantse 
roots horen niet: frikandellen en een uitsmijter vind je hier 
terug op het menu. Ja, bij de Tulp maak je een klein rondje 
rondom de wereld, maar dan in een relaxte sfeer en zonder 
die vervelende jetlags. 

BRUISENDE/ZAKEN

TULP BEACH CAFÉ
brengt verschillende culturen samen Paul Hopman droomt op jonge leeftijd al groots. Terwijl hij op zijn veertiende begint met het 

schoonmaken van kelders in horecazaken, intrigeert het hem hoe je een mooie zaak kunt opbouwen. 
Hij wil een bijzondere horecagelegenheid in het buitenland én een huis met zwembad. 
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Enkele jaren geleden ben ik hier komen wonen met een héél duidelijke missie: 
mensen gelukkig maken door hen van de perfecte Ibiza/Formentera trip te voorzien.

Met Ibiza Inside Out creëer ik unieke ervaringen 
en zorg ik voor unieke accommodaties, dit alles op 
basis van persoonlijkheid. Je vertelt me dus wat jullie 
vakantie perfect zou maken en ik zet dit om naar de 
realiteit. Het leven kan simpel zijn, toch?
Of het nu gaat om een sightseeing tour naar de meest 
verborgen parels van het eiland, bedrijfsevenementen, 
eropuit met een boot of yacht, een gastronomische 
tour, een hike, het huren van een villa of appartement, 
... alles is mogelijk!
Hierbij zorg ik steeds voor het transport, leuke foto’s 
en/of video’s en vooral een onvergetelijke en unieke 
ervaring.

Zo heb ik dit al gedaan 
voor Tomorrowland, 
Ibiza Magazine, Ibiza 
Xperience en vele 
andere Nederlanders, 

Belgen en Amerikanen.

Kristof van Tendeloo

Je zit nu waar-
schijnlijk heerlijk 

te genieten van de 
zon op dit prachtige 

eiland. En terecht! 
Of je hier nu voor de 
eerste keer komt of 
jezelf als Ibiza guru 

beschouwt: Ibiza 
heeft voor ieder wat 
wils en blijft boeien.

Welkom op Ibiza!

Eigenaar: Kristof van Tendeloo  |  +34 603 244 003  |  contact@ibizainsideout.com
www.ibizainsideout.com  |  Facebook: Ibiza Inside Out  |  Instagram: Ibiza Inside Out  |  Vimeo: Ibiza Inside Out

COLUMN/IBIZA INSIDE OUT

Zo heb ik dit al gedaan 
voor Tomorrowland, 
Ibiza Magazine, Ibiza 
Xperience en vele 
andere Nederlanders, 

Belgen en Amerikanen.

Kristof van Tendeloo

Wil jij ook
het maximale uit je

vakantie halen?
Bel dan

+34 603 244 003



plça de sa Riba 11  |  07800 Ibiza  |  at the end of the port Ibiza town! 
for reservations:  +34 689 153 445  |  +31 653 555 491 



Tijdens de opleiding begon het pas 
echt te kriebelen om een eigen 
ijssalon te kunnen beginnen. Maar 
voordat ze deze stap zette, wilde ze 
graag nog praktijkervaring opdoen bij 
een ervaren ijsbereider die net als haar 
ideologie het ijs écht zelf maakt. Dat 
heeft ze gevonden bij Kees Raat van 
Metropolitan  in Amsterdam.

Na daar een jaar gewerkt te hebben 
besloot Ursula de stap te wagen naar 
Ibiza. In het voorjaar van 2014 opende 
ze haar ijssalon Antarctica in Marina 
Botafoch, de jachthaven van Ibiza 
Stad. Het was niet de perfecte locatie, 
maar het begin was er. Via via kwam 
ze drie jaar later aan een pand in 
Santa Eulalia aan de boulevard, een 

droomlocatie voor een ijssalon. 
Uitzicht op zee en een 
wandelpromenade 

voor de deur.

Zo’n acht jaar geleden 
zei Ursula Potters 

haar kantoorbaan op 
om iets totaal anders 

te gaan doen. Ze 
besloot een opleiding 
tot ijsbereider te gaan 
volgen in Bologna aan 

de Carpigiani Gelato 
University.

Wat het ijs van Ursula echt anders maakt, 
is het feit dat alle producten vers zijn. 
Er komt geen halffabricaat aan te pas. De 
hazelnoten en pistache bijvoorbeeld,  
worden eerst geroosterd voordat er een 
pasta van wordt gemaakt. Voor het fruit 
worden zoveel mogelijk vruchten van het 
eiland gebruikt: citroen, sinaasappel, 
meloen, watermeloen, vijgen, bramen, 
noem maar op. Al het fruitijs is lactose- 
en glutenvrij.

De basismix voor het roomijs bestaande 
uit melk, slagroom en suiker wordt eerst 
gepasteuriseerd waarna een smaak wordt 
toegevoegd. Daarna wordt het ijs in een 
traditionele Italiaanse ijsmachine gedraaid. 
Vervolgens eindigt het ijs in een zogeheten 
‘pozzetti’, een dichte vitrine met deksels 
waarbij weliswaar het ijs niet zichtbaar, 
maar de kwaliteit wel gegarandeerd is.  
Uiteraard mag er altijd eerst geproefd 
worden, graag zelfs!

Dr�mlocatie voor een ijssalon

Paseo Maritimo local 7  |  07840 Santa Eulalia del Rio
Openingstijden van 11.00 tot 23.00 uur

Botafoch, de jachthaven van Ibiza 
Stad. Het was niet de perfecte locatie, 
maar het begin was er. Via via kwam 
ze drie jaar later aan een pand in 
Santa Eulalia aan de boulevard, een 

droomlocatie voor een ijssalon. 
Uitzicht op zee en een 
wandelpromenade 

voor de deur.
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Jules Verneweg 24, Tilburg  |  info@johnmacdonald.nl  |  +31 13 8500193  |  +31 6 41497278  |  www.johnmacdonald.nl

John MacDonald Interiors - Outdoor,
een full service design studio gevestigd in het zuiden van 
Nederland. Het door John MacDonald in 2010 opgerichte 

bedrijf richt zich op het ontwerpen en realiseren van 
onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor zowel 

particuliere als zakelijke opdrachtgevers.
 

Door de bijzondere combinatie van interieur- en outdoor 
design onder één dak bent u bij John MacDonald Interiors 

- Outdoor aan het perfecte adres voor uw totaalproject.

Jules Verneweg 24, Tilburg  |  info@johnmacdonald.nl  |  +31 13 8500193  |  +31 6 41497278  |  www.johnmacdonald.nl

“Mijn visie, ik vind 
het belangrijk dat 
een interieur je 
omarmt. Je moet je 
er bij binnenkomst 
direct goed voelen. 
Ik houd van een 
persoonlijk interieur 
of buitenruimte met 
een goede balans 
en een luxe gevoel. 

Puurheid in materialen en oog voor 
detail en vernieuwing vind ik erg 
belangrijk. Alleen op deze manier creëer 
je een onderscheidend interieur.” 
John MacDonald
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Wat denk je dat er gebeurt als je een week je tanden niet poetst? 
Wat gebeurt er als je een maand lang geen douche neemt? 
Waarom poets je wel elke dag je tanden, douche je elke dag, maar 
besteed je geen of weinig tijd aan het reinigen van de binnenkant 
van je hoofd, je mind?

Meditatie brengt je geest tot rust én geeft je energie. Het is een 
heerlijk gevoel. Zeker in ons drukke bestaan is het noodzaak om 
elke dag een moment de tijd te nemen om je mind op te schonen 
voor een heldere geest.

Ik doe dat elke dag. Elke ochtend als ik wakker word, ga ik aan de 
waterkant zitten en geniet van de rust en de stilte van het mooie 
Ibiza. Een ‘Meditation Moment’. Doe dat zelf voortaan ook. Elke 
dag een paar minuten je aandacht richten op je ademhaling en 
genieten van de rust en de stilte in jezelf. Of doe mee met mijn 
‘Secret Meditation Moments’ die ik deze zomer doe op Ibiza.

Foto Ralf Czogallik

Ibiza mediteert
Even tijd voor rust in je hoofd. Even de wirwar 
aan gedachten opschonen.

Michael  Pilarczyk

De beste manier om van de zee en stranden van Ibiza en Formentera te genieten

IBIZA RIB BOATS                www.ibizaribboats.com  | +34 639820837
Nederlands/English/Español/Français/Deutsch
Rib rental with or without captain up to 12 pax, free snorkels.
Ski's and wakeboard available.

IBIZA RIB BOATS                www.ibizaribboats.com

  ibizaxxl  |  www.ibizaxxl.com

Voor meer info en 

leuke Ibiza tips kijk op

www.ibizaxxl.com 

of mail naar
info@ibizaxxl.com

IBIZA XXL REGELT H
ET VOOR JOU!

Een mooie tijd beleven op 
La Isla Blanca?

TIP Wij verzorgen tevens
unieke zeil- en boottrips naar 
Formentera en rondom Ibiza! 

Carrer de Formentera 13
Figueretas Ibiza
+34 6 39073487
www.cafedehoeck.com

Een stukje 
Nederlandse 

gezelligheid
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Behalve alle feestjes, relaxte beach clubs, mooie 
stranden, heerlijke restaurants en indrukwekkende 
musea, beschikt Ibiza ook nog over een beschermd 
natuurgebied dat is opgenomen op de UNESCO lijst. 
Namelijk de zoutvelden in het zuiden van Ibiza!

Ses Salines is een beschermd natuurgebied met 
prachtige zoutmeren. Deze zorgen voor een enorme 
zoutwinning die hier al eeuwenlang plaatsvindt. Het was 
eerst de belangrijkste industrie van het eiland totdat het 
toerisme toenam. Het wordt ook het ‘witte goud’ van 
Ibiza genoemd. Wanneer je langs deze zoutmeren rijdt, 
is het zeker de moeite waard om even uit te stappen. Je 
komt er namelijk ook een mooi duingebied, pijnbomen 
en het strand ‘Platja de Salines’ tegen.

Je kunt een dagje strand dus prima combineren met 
een bezoekje aan de zoutmeren. Het strand is 
gedeeltelijk bestemd voor nudisten. Het is een lang 
zandstrand (1,5 km en 30 meter breed) dus er is ook 
genoeg ruimte voor mensen die graag in badkleding 
op een handdoekje willen liggen! 
De zoutproducten worden verkocht op Ibiza zelf, 
in een erg leuk winkeltje met een mintgroen gekleurde 
buitenkant dat je tegenkomt wanneer je vanaf Ibiza Stad 
naar Sant Eularia rijdt.

DAGJE UIT/ZOUTVELDEN

in het zuidenSes  SalinesBezoek de

WIJ HELPEN 
GRAAG EEN 
HANDJE..

G EEN 
OF TWEE!
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Blue Marlin is hét voorbeeld van het VIP-leven op Ibiza. 
Het staat bekend om de goede feesten, het heerlijke 
eten en het hoge uitgavepatroon! Tijdens de zomer-
maanden treden diverse bands op en draaien er dj’s om 
het feest compleet te maken. Naast de dj’s zijn er 
speciale Blue Marlin dames die het publiek vermaken.
www.bluemarlinibiza.com

Op de locatie van de oude Club Space vind je nu de 
supermoderne club Hï-Ibiza met een voortreffelijk sound 
systeem, de mooiste lichtshows, 3 zalen, 2 terrassen en 
zelfs vinyl-dj’s op het toilet. Deze zomer kun je losgaan op 
de muziek van dj’s als Black Coffee, Armin van Buuren, 
Jonas Blue, Roger Sanchez en Hardwell.  
www.hiibiza.com

ELKE VRIJDAG 
MAGDALENA PRESENTS SHADOWS 

ELKE ZATERDAG 
POP YOU UP!

ELKE WOENSDAG 
ARMIN VAN BUUREN,
SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO

ELKE ZONDAG 
CREAM IBIZA MET O.A. STEVE ANGELLO, 
AFROJACK EN OLIVER HELDENS
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CLUBEVENTS/AUGUSTUS

Lio presenteert zichzelf als 'club restaurant cabaret' en 
daar is geen woord van gelogen. Je komt hier niet voor 
het eten, maar voor de belevenis. In een soort Cirque 
du Soleil-achtige stijl worden shows opgevoerd van het 
hoogste niveau. Na het eten wordt de tent omgebouwd tot 
club en kunt u dansen tot in de vroege uurtjes.
www.lioibiza.com

Privilege Ibiza is ’s werelds grootste discotheek (volgens 
het Guinness Book of Records). Met een capaciteit van 
10.000 mensen willen we dat best geloven. De grote zaal 
heeft de grootte van een vliegtuig hangar met een 25 meter 
hoog dak en een zwembad. Een van de bekendste feesten 
is SupermartXe, ook wel “The best world party” genoemd.
www.privilegeibiza.com

MAANDAG + ZATERDAG 
LIAME

ELKE VRIJDAG 
VINTAGE BY SEBASTIAN GAMBOA

ELKE DINSDAG 
RESISTANCE
MET ELKE KEER ANDERE DJ’S
 
ELKE DONDERDAG 
SUPERMARTXÉ
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Plaça La Mar, Cala Tarida Nord, Sant Josep de sa Talaia Ibiza
www.xaxarestaurant.com

Het smaakt altijd 
        naar meer bij




