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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



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



RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

hollandesign
GESELECTEERD DOOR

BEEK
1920R
JACCO MARIS
PILAT&PILAT
WALTER KNOLL

MONTIS
ARCO
LAPALMA
CASSINA
ARTEMIDE
VITRA
LABEL
CARPET SIGN
SOHO COMPANY
BOB
MOOOI
ÉLITIS
GELDERLAND
FLOS

ONZE MERKEN

VITRA
LABEL
CARPET SIGN
SOHO COMPANY
BOB
MOOOI
ÉLITIS
GELDERLAND

’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/OKTOBER

Dat het aanbod aan de grote party’s even wat afneemt, betekent niet 
dat Ibiza in een winterslaap verkeert tot de eerste openingsparty’s weer 
geprogrammeerd staan. Integendeel zelfs. Ibiza bruist het hele jaar 
door. Hoewel een aantal clubs, restaurants en strandtenten hun 
deuren sluiten tijdens de wintermaanden, kiezen elk jaar meer 
ondernemers ervoor om gewoon open te blijven. Het eiland is namelijk 
ook in het najaar en de winter prachtig en de moeite van het bezoeken 
zeker waard. In oktober is de zeewatertemperatuur bovendien nog 
heerlijk en schijnt ook het zonnetje nog volop, dus ook voor een 
strandvakantie is ‘the white island’ dan nog steeds the place to be.

Maar ook voor mensen die houden van wat meer rust, van de natuur, 
van watersporten, van... Ibiza heeft immers alles. En hoewel een aantal 
deuren dus voorlopig gesloten is, zijn er nog meer dan genoeg 
geopend om jezelf ook op culinair vlak volledig in de watten te laten 
leggen. Ibiza is for life, not just for the summer!

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Ibiza staat in de zomermaanden bij veel mensen bekend als hét 
party-eiland. De ene club is nog spectaculairder dan de andere en 
feesten kan hier in principe 24/7. Voor mensen die specifiek 
daarvoor naar Ibiza trekken, is het hoogseizoen inmiddels wel weer 
zo’n beetje voorbij. Hoewel je met een beetje mazzel nog een aantal 
mooie closing party’s mee kunt pakken de eerste weken van oktober.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750748



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
Heerlijk ontspannen bij Atzaró Spa 

Het spa gedeelte in Atzaró is ontworpen als een open 
ruimte omgeven door de natuur waar je volop kunt relaxen 
in diverse gedeeltes. De spa biedt een uitgebreid aantal 
behandelingen, zowel voor het gezicht als voor het hele 
lichaam, waarbij oosterse en westerse producten en 
behandelingen met elkaar worden gecombineerd.

In Atzaró Spa vind je onder andere een traditionele 
Hammam, een Zweedse Sauna, een groot zwembad en 
een yoga- en meditatietempel. Ook kan je bij Atzaró  
terecht voor diverse yoga- of Pilateslessen. Er zijn in totaal 
acht Balinese massage- en behandeltempels. 

Na al dat feesten lekker een dagje bijkomen op een van de 
meest bijzondere plekjes van Ibiza? Bij Atzaró kun je terecht 
voor spa, beauty en wellness, maar het is daarnaast ook een 
hotel met mooie kamers, een goed restaurant en een mooie 
lounge waar je de lekkerste sushi kunt eten.

Ibiza
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Hotspots
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

Carretera de Sant Joan KM15  |  07840  |  +34 971 338 838  |  www.atzaro.com

Atzaró is van maart tot en met oktober
elke dag geopend:
• Maart, april, oktober: 10.00 tot 18.00 uur
• Mei, juni, september: 10.00 tot 21.00 uur
• Juli en augustus: 10.00 tot 22.00 uur
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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

JOHN MACDONALD INTERIOR - OUTDOOR 
is een full service designstudio gevestigd in het zuiden 
van Nederland. Het door John MacDonald opgerichte 
bedrijf richt zich op het ontwerpen en realiseren van 
onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor 

zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers



Ondertussen heb ik weer een heel aantal 
mensen gelukkig mogen maken, door hen de
mooiste plekken van het eiland te tonen, mee 
te nemen naar de leukste restaurants, bars en 
clubs, van de leukste boten en accommodaties 
voorzien, enzovoorts.
Ondertussen heb ik ook mijn vaarbewijs 
gehaald zodat ik je zelfs de mooiste plekken 
van Ibiza en Formentera vanaf zee kan tonen.
De boekingen voor de komende maanden en 
2019 beginnen ook al binnen te komen, dus
wacht zeker niet om via Ibiza Inside Out het 
maximale uit Ibiza te halen en boek nu.

Wil jij een unieke ervaring op basis van je 
persoonlijkheid? Je eigen business-event op
Ibiza? Of ben je op zoek naar een leuke boot 

of accommodatie? Contacteer mij en ik 
zorg hier met alle plezier en liefde voor!

Volg Ibiza Inside Out op Instagram, 
Facebook, Vimeo en bekijk onze website 
voor het allerlaatste nieuws.

      
  Kristof Van Tendeloo

Het is bijna midden 
september als ik dit schrijf 

en het is lekker aangenaam 
buiten. De grootste drukte 
is voorbij en dat maakt het 

gewoon perfect om te 
genieten van alle mooie 

aspecten van dit
prachtige eiland!

Jij komt toch
        ook nog?

Ibiza Inside Out | +34 603 244 003 | contact@ibizainsideout.com | www.ibizainsideout.com
Ibiza Inside Out |      Ibiza Inside Out |       Ibiza Inside Out 

COLUMN/IBIZA INSIDE OUT

Ibiza Inside Out |      Ibiza Inside Out |       Ibiza Inside Out 

Ibiza? Of ben je op zoek naar een leuke boot 
of accommodatie? Contacteer mij en ik 

zorg hier met alle plezier en liefde voor!

Volg Ibiza Inside Out op Instagram, 
Facebook, Vimeo en bekijk onze website 
voor het allerlaatste nieuws.

  

Wil jij ook
het maximale uit je

vakantie halen?
Bel dan

+34 603 244 003
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Eigenaar: Bart van der Meijs  |  Ringbaan-Zuid 251 Tilburg  |  + 31(0)13 - 535 94 64  |  www.meijswonen.com

Of je nu op zoek bent naar één enkel 
meubelstuk of je complete interieur 
wil laten restylen, bij Meijs Wonen in 
Tilburg ben je voor beide aan het 
juiste adres. We spraken met eigenaar 
Bart van der Meijs.

Laat je inspireren
VAN ÉÉN MEUBELSTUK TOT 
HET COMPLETE PAKKET

Het begin
“Mijn vader is dit familiebedrijf in 1990 begonnen. Wat 
destijds kleinschalig begon met een winkeloppervlak van 
‘slechts’ 500 m2 is inmiddels uitgegroeid tot maar liefst 3.000 
m2 aan woonbeleving waar je je ogen uitkijkt. Maar we doen 
nog steeds waar het ooit allemaal mee begon: bij ons kun je 
zowel terecht voor slechts één meubelstuk als voor je gehele 
interieur en alles wat daarbij komt kijken.”

Goed advies
Bart omschrijft de stijl van Meijs Wonen als trendy in de 
breedste zin van het woord. “Dus van stoer eigentijds 
tot modern minimalistisch. Een collectie waar zowel de 
jongere als de wat oudere klant mee uit de voeten kan. 
Uiteraard helpen we onze klanten graag bij het doen van de 
juiste aankoop. Het geven van een goed advies is ook iets 
waardoor wij ons weten te onderscheiden en wat door de 

Eigenaar: Bart van der Meijs  |  Ringbaan-Zuid 251 Tilburg  |  + 31(0)13 - 535 94 64  |  www.meijswonen.com

klanten bijzonder wordt gewaardeerd. Indien gewenst 
komen we bij de mensen thuis om ter plekke de situatie 
te inventariseren, zodat we op basis van die informatie 
een interieurplan op maat kunnen presenteren. Inclusief 
stoffering, inrichting en accessoires. Maar net wat de 
klant wil.”

In eigen beheer
“Bij Meijs Wonen staan we voor kwaliteit. Dat geldt 
niet alleen voor mijzelf, maar zeker ook voor de rest van 
het team. Die kwaliteit kunnen we mede garanderen 
doordat we alles in eigen beheer doen: van het inkopen 
tot het verkopen, van het uitleveren tot het plaatsen en 
installeren en ook de service achteraf is top. De klant 
staat bij ons bovendien voorop en krijgt dan ook alle 
aandacht die hij of zij verdient. Loop dus gewoon eens 
binnen in onze showroom en laat je inspireren.”

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM
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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.

Laat je inspireren
BRUISENDE/ZAKEN



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! 

Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je 
het echte vakantiegevoel. 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, 
sportievelingen: allemaal hebben ze de tijd van hun leven. Kom 
het ook ervaren op het weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het 
leven kan zijn. Boek nu!

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

www.apartamentos-catharinamaria.eu
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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 
iedere maand hun visie over 

het leven op Ibiza.

De charme van
de winter op Ibiza

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

Het is oktober. De rust keert terug op het eiland 
en Ibiza begint haar natuurlijke ritme weer terug 
te vinden. Het is rustiger en intiemer, de hectiek is 
voor een tijdje verdwenen.

Hier en daar komen de uitnodigingen al binnen voor een barbecue. 
Ja, want daar is de winter voor, tenminste... op Ibiza. We gaan weer 
tijd krijgen voor mooie wandelingen of lopen langs verlaten stranden, 
uiteraard met onze hond Okkie. In de winterperiode is het extra 
genieten van de pracht van de natuur. De rust op het eiland geeft het 
een extra boost. We verlangen er nu al naar. 

De horecaondernemers hebben meer tijd voor je en je kunt iets gemakkelijker 
afspreken met vrienden of bekenden. In de zomerperiode is daar namelijk 
nauwelijks tijd voor. Het zeewater heeft in oktober nog een aangename 
temperatuur en dankzij de warmte van de zon is een duik in zee zeer 
aantrekkelijk. Ook zijn er in oktober folkloristische feesten onder andere 
in Sant Rafael en Es Cubells.

Voor velen slaapt Ibiza in de winter, maar niets is minder waar. Over het hele 
eiland zijn er strandtenten die 365 dagen per jaar open zijn. Ook zijn er 
verschillende beachclubs die in het weekend geopend zijn. Sowieso zijn er in 
alle plaatsen genoeg bars en restaurants open. De locals moeten immers ook 
doorleven! Onze tip: bezoek Ibiza ook eens in de winter!
Zie ook www.mijntipsibiza.nl/winter-op-ibiza/ 

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips
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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 registratiebewijs. Transport van 
Du Parc Art naar Ibiza verzorgen wij 
ook voor u.

Rob de Koster

Cars & Art 
een inspirerende combinatie

administratie met betrekking tot invoer op 

Onze gehele 
voorraad 

AUTOMOBIELEN 

EN ART vindt u 

terug op 

WWW.DUPARC.NL
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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



DITJES/DATJES

 Op zo’n 10 minuten loopafstand van het centrum van
San Carles vind je een mooie, historische hippiemarkt. 
 Ibiza is maar 575 vierkante kilometer groot met 132.637 
inwoners. Toch komen er jaarlijks zo’n 2,8 miljoen toeristen langs. 
  Ushuaïa is niet alleen een te gekke club, 
 maar tevens een hotel met ruim 400 kamers.
Een steeds vaker voorkomend fenomeen zijn de Ibiza boat parties. 
  Je kunt Ibiza niet verlaten zonder één van de   
 legendarische boat parties te hebben meegemaakt.
Op het eiland betaal je met de euro. Creditcards worden overal  
  geaccepteerd. En pinnen kan op erg veel plekken. 
 De populaire hippiemarkt Punta Arabí viert haar 45-jarig 
bestaan en is uitgegroeid tot dé toeristische attractie van Ibiza.
 Het eiland heeft geen waterleidingen door het eiland lopen
  en dus ook geen zuiverend watersysteem. Houd het
 dus bij de fl esjes water die je kunt kopen in de winkels.

Voor wie wel wil, maar geen tijd 
heeft om een week lang op retreat 
te gaan, is er nu: One Day Retreat 
Ibiza. Het hele jaar door.

Ervaar complete rust
Bij One Day Retreat Ibiza ervaar je hetzelfde gevoel 
als wanneer je een week lang op retreat bent 
geweest, maar dan in één dag. Tijdens deze retreat 
staan verschillende soorten yoga en een 
waanzinnige wandeling door de bijzondere natuur 
van Ibiza centraal. Daarnaast kun je deze dag naar 
jouw wensen en behoeftes invullen. 

www.onedayretreatibiza.nl  |  @onedayretreatibiza  |  +31 6 143 848 95

Ervaar een complete
  retreat beleving

MET ONE DAY RETREAT IBIZA

Wil je bijvoorbeeld een pittige work-out toevoegen of een 
privétennisles? Het kan allemaal bij One Day Retreat Ibiza.

Privé of Mix & Meet
De one day retreat kan plaatsvinden in jouw (vakantie)villa 
of in de prachtige natuur. Met je 
eigen gekozen groep (privé) of meld 
je aan voor de Mix & Meet retreat. 
Deze wordt elke donderdag 
georganiseerd en leent zich perfect 
om andere gelijkgestemden te 
ontmoeten. Lees meer over de 
Mix & Meet op de Facebookpagina.

in een dag
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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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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

viersterren Marble Stella Maris hotel ging er nóg een Corendon-droom 

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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BIJ BEACH CLUB 
TROPICANA KRIJGT 

IEDEREEN EEN 
STERRENSERVICE.

T R O P I C A N A
-  B E A C H  C L U B  -



Stap voor stap
Eind jaren tachtig besluit de 
familie achter Tropicana dat het 
zonde is om niets met het 
prachtige stuk land aan zee te 
doen. Helaas is de grond niet 
vruchtbaar en kan er niets 
groeien. Dat er toen wel degelijk 
een prachtig zaadje geplant is 
dat uitgroeide tot Beach Club 
Tropicana, kon toen nog niemand 
weten. De familie start het 
restaurant en samen laten ze 
Tropicana elk jaar groeien. De 
beachbar komt erbij, met heerlijke 
strandbedden en de typerende, 
tropische parasols. Tropicana 
mondt uit tot een waar begrip.

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

Relaxte sfeer en 
uitstekende service
Wie bij Tropicana aankomt zal gelijk 
de fijne sfeer voelen. De relaxte vibe 
trekt mensen van over de hele wereld 
aan. Al is Tropicana vanaf het begin 
al een geliefde spot bij veel 
Nederlanders. Niet alleen onbekend 
Nederland, maar ook menig BN’er 
weet de weg naar de beachclub 
feilloos te vinden. 

Zeebaars en sangria
Bij Beach Club Tropicana krijgt 
iedereen een sterrenservice. De obers 
komen overal vandaan gerend om je 
te serveren aan je strandbed. Wil je 
echt iets bijzonders bestellen? Ga dan 

voor de zeebaars in zoutkorst met 
sangria van cava en vers fruit. Deze 
worden aan je tafel geprepareerd. 
Dit gecombineerd met het prachtige 
zeezicht, zorgt voor een wow-factor 
waar je u tegen zegt.

Bootservice
Calla Jondal leent zich perfect om aan 
te doen met de boot. Voor wie vanaf 
zijn jacht wil worden opgehaald, biedt 
Tropicana een bootservice aan. Ook 
kun je eten laten bezorgen door het 
restaurant, mocht je op je jacht willen 
blijven. En ja, ook dat kunnen we 
begrijpen, want het uitzicht vanaf de 
boot naar Tropicana is minstens zo fijn 
als andersom.

BRUISENDE/ZAKEN

Toen Cala Jondal nog een vrijwel verlaten strand was en de Blue Marlin nog niet 
bestond, opende in 1988 familierestaurant Tropicana. Bijna dertig jaar later is 
het restaurant uitgegroeid tot één van de meest relaxte beachclubs van Ibiza. 
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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

Dat Paul en zijn vrouw barsten van de 
creativiteit 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 tekort 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 direct thuis 
en dat vindt Paul ontzettend belangrijk. Bij De 
Tulp kun je naast heerlijke cocktails met vers 
fruit ook terecht voor Spaanse tapas, zoals 
gambas al ajillo, carpaccio of Indonesische 
bami. En 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.

TULP BEACH CAFÉ
     brengt verschillende culturen samen

Paul Hopman droomt op jonge leeftijd al groots. Hij wil een bijzondere horecagelegenheid in het 
buitenland én een huis met zwembad. Dat Pauls ambities al zo snel werkelijkheid worden, is wellicht (ook) 
aan Ibiza te danken. Dat vrije gevoel van mogelijkheden is lastig uit te leggen, dat kun je alleen ervaren.

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

Wij kijken ernaar 

uit je welkom te 

heten op ons lounge 

terras met relaxte 

Balearic beats bij 

Tulp Beach Café. 
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Ze vroegen haar welk nut een leven in stilte 
en afzondering had. De zuster zei: “Kijk 
in deze bron en vertel me wat je ziet.” Het 
tweetal keek naar het wateroppervlak en 
vroeg: “Wat moeten we zien?” Na enkele 
minuten herhaalde de non haar vraag. 
“Kijk nog eens in de bron en vertel me 
wat je ziet.” De reizigers keken nogmaals: 
“We zien de weerspiegeling van onszelf.”
“Dat is de kracht van stilte”, legde de zuster 
uit. “Door de emmer in het water was het 
even onrustig. Doordat het nu weer tot rust 
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Ibiza geeft kracht
Een kloosterzuster die bezig was een emmer water uit een bron te 
scheppen, kreeg op een dag bezoek van twee reizigers.

Michael  Pilarczyk

is gekomen, kunnen jullie jezelf zien. Door de stilte 
van meditatie kun je jezelf zien.”
Het tweetal overdacht de woorden van de kloosterlinge 
die na enkele ogenblikken opnieuw het woord nam. 
“Kijk nu nog een keer in de bron.” De reizigers tuurden 
de diepte in en riepen: “We zien de stenen op de 
bodem.” De zuster glimlachte en knikte. “Je geest is 
als water. Bij onrust is het moeilijk om door de 
oppervlakte heen te kijken, maar in volledige rust 
wordt alles helder.”



Ibiza heeft vele kleine en een aantal 
grotere stranden. Er zijn wel meer dan 

zeventig verschillende stranden te 
vinden op het eiland en vele zijn de 
moeite van een bezoekje waard! De 

stranden van Ibiza vormen een van de 
grote trekpleisters van het eiland. Bruist 

helpt je graag een eindje op weg.

Ba� aCala

BEACH/IBIZA

Ba� a
Cala Bassa is een populaire baai in Ibiza die zowel 
geschikt is voor stellen, groepen als gezinnen. Het is 
één van de favoriete stranden van vakantiegangers 
op Ibiza, mede door het heerlijke water en doordat 
het zeer kindvriendelijk is. Cala Bassa is gelegen in 
het zuidwesten van Ibiza.

ÉÉN VAN DE FAVORIETE 
STRANDEN VAN 
VAKANTIEGANGERS

De zee wordt hier geleidelijk dieper en lijkt door de 
azuurblauwe kleuren bijna op een zwembad! Het strand 
is ongeveer 250 meter lang, maar ondanks dat lig je in 
het hoogseizoen wel dicht met je bedje tegen de buren 
aan. Uiteraard kun je ook gewoon met je handdoek op 
het strand een plekje opzoeken.

Achter het strand vind je mooie palmbomen en kun 
je een drankje drinken of uitgebreid lunchen bij de 
Cala Bassa Beach Club. Je hebt hier de lekkerste 
gerechten en voor ieder wat wils! Tevens kun je zowel 
bij de beachclub als op het strand genieten van de 
muziek die er gedraaid wordt. Achter het strand bij 
de dennenbomen staan ligbedjes, hier kan je lekker 
vertoeven in de schaduw. Al bij al is het een strand 
waar voor iedereen iets te beleven valt!

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
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het zeer kindvriendelijk is. Cala Bassa is gelegen in 
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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.

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

Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt 

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist 
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) 
welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie? Stuur een
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 

Dat is

 handig!



Hét hotel waar jij
naar op zoek bent!

EEN MODERN HOTEL
MET ALLURE,
DIRECT AAN ZEE

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

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

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,-

Handgemaakte 
lederen portemonnee 
van PH&T met 
studs, kwast 
en stiksels.
ibizamode.nl

Maak kans op een
Mini Dress Cielo 
Belair Jaase - 
Vintage Blue
t.w.v. € 59,95 

Korte off shoulder jurk

van Jaase met ruched 

mouwen en 
tijdloze print.
ibizamode.nl

Maak kans op een Leather Wallet Studs PH&T - Camel t.w.v. € 49,95

 van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden 

Handgemaakte 
lederen portemonnee 
van PH&T met 

Maak kans op een Leather Wallet Studs PH&T - Camel t.w.v. € 49,95

EEN NIEUWE KLEUR IN HUIS 
Ben je op zoek naar een kalmerende kleur die zorgt voor een 
rustig hartritme en een gevoel van sereniteit? Kies voor blauw! 
Het krijtverfmerk Amazona heeft een mooie ‘Jeans’ 
kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige stoffen, 
antiallergisch, ademend en nat afwasbaar.
Amazona Krijtverf, kleur Jeans. 
Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

Ben je op zoek naar een kalmerende kleur die zorgt voor een 
rustig hartritme en een gevoel van sereniteit? Kies voor blauw! 
Het krijtverfmerk Amazona heeft een mooie ‘Jeans’ 
kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige stoffen, 
antiallergisch, ademend en nat afwasbaar.

MINI ELLY
Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal 
voor het bewaren van verschillende kleine spulletjes, 

zowel voor de slaapkamer, de keuken als elders in huis.
Wesco, Classic Line Mini Elly, 

L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. 
Verkrijgbaar in acht kleuren, € 39,90

www.wesco-shop.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 bij het 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_

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#3

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#3 Ibiza’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GIPSY IBIZA
HAUTE ATELIER

SALE 
Schitterende tuniek van 
Gipsy Ibiza gemaakt van 

100% zijde chiffon viscose van 
Cavalli. De Haute Atelier tunieken 

zijn allen one size fits all.
Nu van € 250,-
voor € 125,-

GIPSY IBIZA
BRAZIL ARMBAND
 Mooie armband in helder 

turquoise. Sluiting met 
drukknopen, vrolijke fringes en 
bedeltjes. De band is 3,5 cm 

breed en de lengte zonder 
fringes is 21 cm.

Nu voor slechts € 19,90

I AM PASSION
CHAKRA ARMBAND 

Handgemaakte Chakra 
sieraden op spirituele basis. 
Gemaakt van rozenhouten 

kralen en edelstenen om jou 
weer in je kracht te zetten.

€ 69,90 

I AM PASSION

Maak kans op een
Bohemain dress /
Ibiza tuniek t.w.v. € 44,95 

Bewerkt met kleurrijk gehaakte 

halslijn. Streelzacht, luchtige 

en rekbare one size.

www.gipsyibiza.nl

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl
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Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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Geef JE-ZELF
aandacht met yoga

Vanuit haar bedrijf Reinvent Yourself biedt Katja yogales en coachingtrajecten aan op Ibiza.

Katja is een yogadocent die, met haar unieke vaardigheden bestaande uit zowel 
levenservaring en kennis van de menselijke psyche en van het fysieke lichaam, 
inzicht heeft in de beperkingen en mogelijkheden van haar studenten. Haar 
doel als docent is anderen begeleiden in hun ontwikkeling en groei via hetzelfde 
transformatieve proces als zijzelf deed. 

“Tijdens jaren van intensieve beoefening toen ik een burn-out had, heb ik me 
gespecialiseerd in yin yoga en de meer restoratieve manier van yoga beoefening 
waarbij asana (yogahoudingen) wordt uitgevoerd op een zachte, vloeiende en 
meditatieve manier”, aldus Katja. 

Deze benadering van yoga brengt rust en balans voor degenen met een drukke 
carrière of een veeleisende levensstijl. Het helpt sport- en zakenmensen, 
moeders en iedereen met een hectisch en stressvol leven. 

Tijdens een yogales maak je tijd vrij voor JE-ZELF waardoor je contact 
maakt met je innerlijke stem. Hiernaar luisteren en je eventuele 
beperkingen leren respecteren in plaats van over grenzen heen gaan 
(wat burn-out tot gevolg kan hebben), maakt herstel van binnenuit 
mogelijk. 

Wil je weten wat yoga voor jou kan betekenen? 
Neem gerust vrijblijvend contact met me op. 

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

Jeep Safari Ibiza,
als je op zoek bent 
naar avontuur!

de Kids

Deze geweldige tour om het eiland, langs enkele van de geheime ruige rijstroken van Ibiza, neemt je mee naar 
uitkijkpunten en stranden waarvan je nooit had durven dromen. Het Ibiza Jeep Safari-team verzekert je dat je op 
elk terrein veilig bent in de jeeps. Je wordt tussen 9.30 en 10.00 uur opgehaald bij je accommodatie. Tijdens de 
rondleiding delen de meertalige gidsen verhalen en informatie over de geschiedenis en fl ora en fauna van Ibiza. 
Er zijn stops om de schoonheid van het eiland in je op te nemen, dus neem je camera mee. Hier maak je 
namelijk de mooiste vakantiefoto’s!

Als je denkt dat je alles op Ibiza 
hebt gezien of de andere kant van 
het eiland wilt ontdekken, is deze 
tour echt iets voor jou. Een 
geweldige en leuke manier om de 
safaristijl van Ibiza te ontdekken. 

KIDS/TO DO

Er is een lunchpauze die bij de prijs is inbegrepen.
Een goed belegd broodje op het strand of een maaltijd 
in een populair lokaal restaurant. Vegetarische optie 
mogelijk.

Na de lunch gaat de tour verder en is het tijd voor een 
verfrissende duik in de zee bij een van de mooiste 
stranden in het noorden. Je kan hier even ontspannen 
en genieten van de mooie natuur die het eiland je te 
bieden heeft!

Je kunt kiezen uit twee verschillende opstaptijden: 9.30 
en 10.00 uur. Ook kan je kiezen uit twee verschillende 
soorten tours: een kleine tour van 4,5 uur of een grote 
tour van 6 uur.

de Kids

Carretera Sta Eulalia, Km 3,3   |  07840 Santa Eulària des Riu, Islas Baleares, Ibiza  |  www.ibiza-jeep-safari.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

Jeep Safari Ibiza,
als je op zoek bent 
naar avontuur!

de Kids

Deze geweldige tour om het eiland, langs enkele van de geheime ruige rijstroken van Ibiza, neemt je mee naar 
uitkijkpunten en stranden waarvan je nooit had durven dromen. Het Ibiza Jeep Safari-team verzekert je dat je op 
elk terrein veilig bent in de jeeps. Je wordt tussen 9.30 en 10.00 uur opgehaald bij je accommodatie. Tijdens de 
rondleiding delen de meertalige gidsen verhalen en informatie over de geschiedenis en fl ora en fauna van Ibiza. 
Er zijn stops om de schoonheid van het eiland in je op te nemen, dus neem je camera mee. Hier maak je 
namelijk de mooiste vakantiefoto’s!

Als je denkt dat je alles op Ibiza 
hebt gezien of de andere kant van 
het eiland wilt ontdekken, is deze 
tour echt iets voor jou. Een 
geweldige en leuke manier om de 
safaristijl van Ibiza te ontdekken. 

KIDS/TO DO

Er is een lunchpauze die bij de prijs is inbegrepen.
Een goed belegd broodje op het strand of een maaltijd 
in een populair lokaal restaurant. Vegetarische optie 
mogelijk.

Na de lunch gaat de tour verder en is het tijd voor een 
verfrissende duik in de zee bij een van de mooiste 
stranden in het noorden. Je kan hier even ontspannen 
en genieten van de mooie natuur die het eiland je te 
bieden heeft!

Je kunt kiezen uit twee verschillende opstaptijden: 9.30 
en 10.00 uur. Ook kan je kiezen uit twee verschillende 
soorten tours: een kleine tour van 4,5 uur of een grote 
tour van 6 uur.

de Kidsde Ki

Carretera Sta Eulalia, Km 3,3   |  07840 Santa Eulària des Riu, Islas Baleares, Ibiza  |  www.ibiza-jeep-safari.com
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Je wordt met

     de
leuker!

lach



Het naseizoen is inmiddels begonnen en we gaan de rustigere 
tijd in. Mijn dagen zijn gevuld met nazomer tripjes; even de zon 
opzoeken, een stad bezoeken, de eerste boekingen voor de 
kerst-, mei- en zomervakantie zijn al weer gemaakt.

Zelf ben ik nu druk met het invullen van de bootcamp reizen op Ibiza.
Ik kijk er elke keer naar uit om op de luchthaven van Ibiza te staan en de 
enthousiaste mensen op te halen.

Denk jij ook al na over je volgende vakantie?
Ik wel! En ik heb veel klanten/vrienden om me heen die dit ook doen! Waar 
mensen vroeger zeiden “Ik wacht wel op een last minute”, zie ik nu steeds 
meer mensen vroeg boeken. Waarom? Mensen willen de keus hebben, er 
zeker van zijn dat ze op een leuke plek zitten en voordeliger uit zijn. Ik zeg 
altijd: “Er is geen grotere korting dan vroeg boeken, vroeg boeken loont 
echt!” We kunnen zoeken naar een gunstige vliegtijd en de leukste 
accommodatie.

Neem gerust contact met me op voor een offerte. Ik denk met je mee 
en neem alles van A tot Z uit handen. Inspiratieloos? 
Ik heb ideeën genoeg en deel deze graag met jullie! 
Uiteraard maak ik altijd een prijsvergelijking zodat 
je echt het voordeligst uit bent! Kun je van het 
voordeel lekker een drankje doen op je 
vakantiebestemming!

Groetjes & tot de volgende column!
Jane

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

COLUMN/JANE LINDERS

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.”

 De allermooiste vakantie? 
Vroeg boeken loont       

Samen de 
allermooiste 

vakantie 
uitkiezen? 

NEEM CONTACT
MET ME OP! 
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Dream Wedding
“ELKE BRUILOFT 

IS SPECIAAL”
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Dream Wedding
Ik heb afgesproken met Yvonne Boekholt. Toen ik rond ging vragen met wie ik het beste 
kon gaan praten over trouwen op Ibiza, werd haar naam genoemd. Ibiza Dream Wedding 
heet haar bedrijf en ‘dream weddings’ is precies wat ze al meer dan zestien jaar verzorgt 
voor bruidsparen die Ibiza als hun trouwlocatie hebben gekozen.

Een goede weddingplanner kent alle locaties en 
heeft een goede relatie met leveranciers. En ook 
heel erg belangrijk, zij is op de hoogte van de regels 
en wetgeving. De tijd dat de politie hier een oogje 
dichtkneep, is zeker voorbij. 

Alles moet perfect zijn, de locatie, de organisatie 
en de styling. En als je het zo zegt, lijkt het net 
alsof wij alleen maar hele grote bruiloften doen, 

feesten van meerdere dagen met honderd 
gasten. Ja, die doen we ook, maar er 
zijn ook regelmatig kleine, intieme 
ceremonies. Ibiza Dream Wedding is 

geen ‘one fits all’, elke bruiloft is 
speciaal. Er zijn bruiloften waar je 

meer dan een jaar vooraf mee moet starten, zoals 
die van Wendy van Dijk en Erland Galjaard. Grote 
meerdaagse feesten met veel gasten op de mooiste 
locaties. Om te zorgen dat die beschikbaar zijn, 
moet je ze op tijd reserveren en gelijk beginnen met 
de planning. Met veel bruiden heb ik nog steeds 
goed contact, Kirsten Schilder, Lucy Woesthoff en 
Sonja Bakker spreek ik nog regelmatig. Dat maakt 
mijn werk zo bijzonder.
We zitten in Spanje, op een eiland, hier zit niet op 
elke hoek een bloemenzaak. Maar Sylvia die bij ons 
de styling en bloemen verzorgt, kan voor elk 
budget iets moois creëren. Het mooiste van mijn 
werkt blijft elke keer dat ik de droom van een 
bruidspaar mag helpen verwezenlijken. 

IBIZA DREAM WEDDING
IBIZA WEDDING PLANNER

www.ibizadreamwedding.com 

BRUISENDE/ZAKEN

Yvonne Boekholt

alsof wij alleen maar hele grote bruiloften doen, alsof wij alleen maar hele grote bruiloften doen, 
feesten van meerdere dagen met honderd feesten van meerdere dagen met honderd 

gasten. Ja, die doen we ook, maar er 
zijn ook regelmatig kleine, intieme 
ceremonies. Ibiza Dream Wedding is 

geen ‘one fits all’, elke bruiloft is 
speciaal. Er zijn bruiloften waar je 

Yvonne Boekholt
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DAGJE UIT/FESTIVAL

IBIZA Light Festival 2018 @ LA MARINA IBIZA 
12 en 13 oktober van 20.00 tot 24.00 uur 

Ibiza Stad is UNESCO erfgoed en heeft talloze 
monumenten, straten, pleinen en karakteristieke 
gevels die tijdens het festival tot leven komen via 
verlichting, video, dans en theater. Hierdoor ontstaat 
een vleugje magie in deze prachtige stad.
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ES CANARLight  FestivalLight  Festival
Ibiza

Zie de stad
tot leven komen!

Light  Festival

Dit culturele project transformeert het karakteristieke oude havengebied van Ibiza door middel 
van verlichting, video, geluid en performance art. Het licht is hierbij het belangrijkste element 
dat twee nachten voor een unieke visuele sfeer zal zorgen.
Ibiza Light Festival is een openbaar evenement waarbij bezoekers een unieke wandeling maken 
langs de straten van La Marina waar de artistieke werken tot leven komen. Het publiek is 
eveneens onderdeel van de show via interactieve installaties.

Ibiza Light Festival is een 
cultureel project geproduceerd 
door kunstenaars, video-
kunstenaars en lichtontwerpers. 
Het zal voor de eerste keer 
worden gehouden in Ibiza Stad.

Light  FestivalDat Ibiza veel meer is dan alleen maar een party-eiland, 
dat weten de meeste mensen inmiddels wel. Naast feesten, 

zee en strand heb je bijvoorbeeld ook dit bijzondere
festival dat elk jaar in oktober wordt georganiseerd.
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HOROSCOOP/OKTOBER

Schorpioen 23-10/22-11
Stop met dat uitstelgedrag en 
pak die zaken eens goed aan! 
Je zal de maand afsluiten 
zonder stress en drama. 
 
Boogschutter 23-11/21-12
Je staat er alleen voor deze 
maand en je zult ervaren 
hoe fi jn dat is! Zo leer je 
persoonlijk geluk te vinden. 

Steenbok 22-12/20-01
Een rustige maand 
zonder problemen en 
alleen maar leuke dingen 
in het vooruitzicht! 

Waterman 21-01/19-02
Je bent deze maand erg 
snel in het bedenken van 
oplossingen. Gebruik de tijd 
die je over hebt goed, je zult 
zien dat je het nodig hebt. 

Vissen 20-02/20-03 
Soms is het goed om eens 
terug te kijken op het 
verleden. Hoe heb je dit 
aangepakt en valt het 
nog aan te passen? Je 
hebt hier nu de tijd voor.

Ram 21-03/20-04
Het is niet nodig om je 

energie te verspillen aan 
negatieve omstandigheden. 
Gebruik je energie voor 
belangrijke dingen waar je 
plezier en positiviteit aan 
beleeft. 

Stier 21-04/20-05
Fouten zijn er om te maken 
én om van te leren. Wees 
niet te koppig en neem ook 
de leermomenten mee,
je zult vanzelf de goede 
weg weer volgen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Er staat je een verrassing te 
wachten deze maand van 
iemand die erg belangrijk 
voor je is. Het gaat vooral 
om de inhoud. 

Kreeft 21-06/22-07
Deze maand ben je niet 
bezig met jezelf, maar met 
het motiveren van de 
mensen om je heen. Een 
goed moment om nieuwe 
contacten te leggen. 

Leeuw 23-07/22-08
Wat voor ervaringen heb jij 
in het leven al mogen 
verzamelen en wat heb je 
hiermee gedaan? Denk hier 
eens goed over na en zorg 
voor verandering. 

Maagd 23-08/22-09
Deze maand barst je van 
het doorzettingsvermogen. 
Laat zien wat je in huis hebt 
en dat je het aankan!

H O R O S C O O PWEEGSCHAAL 23-09/22-10

Het is tijd voor verandering. 

Kijk deze maand eens anders 

naar je taken en zie wat het met 

je resultaten doet. 

  www.moosibiza.com

Gemak 
  dient de mens

Heerlijke salades op bestelling. Waar wacht je op?
Over het hele eiland wordt bezorgd.



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.

ACCOMPANY Ibiza
+31 6 51540280

info@accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany

ACCOMPANY Ibiza ondersteunt klanten 
met zorg of huiselijke zaken door te 
motiveren en te ondersteunen. Dit kan 
waar u dat wenst; (thuis) aan huis of op 
het tijdelijk verblijfadres op Ibiza.

Aan de andere kant kan de klant ook kiezen 
voor meer actieve diensten zoals vitaliteit & 
life coaching, training, hulp of fysieke onder -
steuning in huis. Het doel is om de klant 
zodanig te ontzorgen dat men voor een korte 
of lange periode, aan huis of vakantieadres, 
zoveel mogelijk activiteiten kan 
ondernemen.

Er zijn vele mogelijkheden die ACCOMPANY 
Ibiza u kan bieden voor een prettig en 
relaxed verblijf. Van minimaal zeven 

dagdelen per week tot een langere 
periode, tot 24 uur per dag. Speciale 
persoonlijke wensen, zoals 
huishoudelijke werkzaamheden, kunnen 
worden besproken en daar waar nodig 
door ACCOMPANY Ibiza voor u worden 
gerealiseerd. 

De all-in services zijn o.a. ondersteuning 
bij huishoudelijk en omgevings-
onderhoud, chauffeur/beveiliger, 
gezamenlijke sport en beweging.
Accompany/vergezellend & escorterend, 
gezondheid coaching, FIT training, 
veiligheid en beveiliging, vervoersdienst, 
persoonlijke zorgondersteuning, home 
& staffmanagement, persoonlijk 
manager, combi’s en/of the TOTAL 
CONCEPT 24/7.

Wim Hoes

BINNENKORT
meer op devernieuwde website 

van 
ACCOMPANY-IBIZA.com

Accompany Ibiza  
   cares for you!
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.

LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen
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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

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

Een stukje 
Nederlandse 

gezelligheid

bloemibiza@gmail.com | www.bloemapartmentsibiza.com
 www.facebook.com/bloemibiza

Annemieke: +34 648 628 299 



Het gezicht of gelaat is ons visitekaartje. Hoe leuk is het als er 
tegen je wordt gezegd: “Wat zie je er goed uit.” Het streelt je ego 
en je dag kan niet meer stuk. Bij mij wel in ieder geval :-)

Een goede tip om de dag mee te starten is het reinigen van de huid zoals 
gebruikelijk en het nemen van een masker. Wist je dat de huid het dan veel beter 
opneemt dan ‘s avonds? Je huid is fris en vol energie vanwege de nachtrust en 
herstelt beter, in tegenstelling tot ‘s avonds wanneer jij en je huid moe zijn en je 
het liefst je bed induikt.

Ik heb hiervoor een fantastisch masker 
van Valmont in de verkoop.

Het Renewing pack
Een enorme booster voor de huid qua vocht, werkt regenererend en het verbetert 
de structuur waardoor de huid een mooie glans krijgt. Daarom gebruik ik het zelf 
drie maal per week en ja, het werkt verslavend.

Wat ook een enorme boost geeft is het collageenvliesmasker.
Daarover de volgende keer meer.

Zuinig zijn
op jouw huid

COLUMN/JUDICA VERBAAS

Judica Skincare
Beauty treatments

skinspecialist
+31 612 86 55 75

Besos Judica
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LOOKING/GOOD

Gelukkige mensen houden van zichzelf. Daarom zien ze er 
vaak stralend uit. Als je van jezelf houdt, zorg je ook goed 
voor jezelf. Daarin schuilt de ware betekenis van 
schoonheid. Als je je gelukkig wilt voelen, besteed dan 
aandacht aan hoe je eruitziet. Verzorg jezelf, wees schoon 
op jezelf, ruik lekker en kleed je fleurig. Kleuren hebben 
heel veel invloed op hoe je je voelt.

Maar het is minstens zo belangrijk om aan je innerlijke 
schoonheid te werken. Kijk eens goed in de spiegel; wat 
stralen jouw ogen uit? Breng balans aan in je gevoelens en 
straal vrede met jezelf uit. Zelfvertrouwen is de basis voor 
een gelukkig leven. Ontwikkel jezelf, vergroot je kennis en 
je inzichten, verbeter je communicatieve vaardigheden. Al 
deze dingen maken je rijk vanbinnen.

Kies bewust voor positieve mensen om je heen en deel 
mooie dingen met elkaar. Van geven word je ook heel 
gelukkig. Dat kan een lieve kaart zijn, een klein cadeautje 
of gewoonweg jouw lieve glimlach. 

Schoonheid uitstralen is één van de geheimen voor een 
gelukkig leven.

Wat zie jij er goed uit!
Echte schoonheid zit vanbinnen. Als je gelukkig bent, straal je dit uit. Innerlijke en 
uiterlijke schoonheid dragen bij aan jouw geluk. Als er in jouw leven geen balans is 
tussen beide, is het onmogelijk om je 100% goed te voelen. 
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We are all about Ibiza
Organisatie Ibiza events:

Dj’s, exclusieve dranken, cocktailbar, 
locaties, licht & geluid, aankleding, catering, 

artiesten, sieraden en nog veel meer!

Heeft u een event, zakelijk of privé? I.T.C. is uw partner met de unieke ‘one step solution’. 
Eén partner voor al uw wensen. Vertel uw ideeën en start met uitnodigen. Wij doen de rest. 

Ibiza Total Concept, your partner in events. Cause throwing a party is not a crime!

Nieuw is de webshop met de 
dranken en producten van Ibiza!

Dat besteld relaxed!

www.ibizatotalconcepts.nl

Ron van der Veen
      06 39476299 



Wil je een aantal schatten gaan bewonderen? Ga dan op 
ontdekkingstocht in de onderwaterwereld van Ibiza. Het 
grote aanbod van onderwatergrotten, scheepswrakken en 
helderblauwe lokale wateren maken Ibiza één van de 
mooiste duiktrekpleisters van de Middellandze Zee.

Aan de westkant van het eiland ligt één van Ibiza’s 
mooiste duiklocaties. Vanaf hier kom je direct in het 
zeereservaat van Cala d’Hort en nog een aantal kleine 
eilandjes eromheen. Playa d’en Bossa, Cala Llonga en 
Port d’es Torrent zijn ook populaire en prachtige 
duiklocaties op het eiland. Eén van de onderwater-
schatten van Ibiza is het ‘Posidonia Oceanica’. Het is 
een uitgestrekt onderwater weiland van Neptunus gras 
en is onlangs opgenomen op de werelderfgoedlijst. 
Deze gave onderwaterschatten herbergen een grote 
variatie aan vissen en onderwater planten.
 
WRAKDUIKEN
Nog een onderwaterschat te ontdekken op Ibiza? In 
2007 zonk het vrachtschip ‘Don Pedro’ vlak bij het 
strand ‘Playa d’en Bossa’. Sinds juni 2008 is het 
scheepswrak open voor publiek. Met een diepte van 
43 meter en een lengte van 140 meter is ‘Don Pedro’ 
het grootste scheepswrak in het Mediterraans 
duikgebied. Dit scheepswrak is één van de beste 
duikplekken in de wereld. Mis deze magische ervaring 
zeker niet!

op IbizaDuiken DAGJE UIT/WATERSPORT

Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974
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Zoek je een stem?
John Kerstens Media zorgt ervoor!John Kerstens Media zorgt ervoor!

Vraag
vrijblijvend 

meer informatie 
of een

offerte aan.

Adelaarstraat 11, Nispen  |  +31 (0)6 28 80 67 60
info@johnkerstensmedia.nl  |  www.johnkerstensmedia.nl

Je wilt natuurlijk opvallen bij het grote publiek.
Met mijn stem geef ik jouw commercial, bedrijfsfi lm en 
zakelijke voicemail een unieke sound.
Zakelijk, enthousiast of wervend en altijd doeltreffend!
Dankzij onze eigen professionele geluidsstudio zijn wij 
in staat om jouw productie supersnel af te leveren.



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 
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Zakelijk, enthousiast of wervend en altijd doeltreffend!
Dankzij onze eigen professionele geluidsstudio zijn wij 
in staat om jouw productie supersnel af te leveren.



Eden is de tweede superclub van San Antonio 
en een paar jaar geleden kreeg het een complete 
architectonische, esthetische en muzikale make-over. 
Tegenwoordig heeft het een van de beste geluidssystemen 
(VOID) op het eiland. Eden is één van de weinige plekken 
in San Antonio met kwaliteits underground house en tech.
www.edenibiza.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

ZONDAG 7 OKTOBER 
DEFECTED IBIZA 2018
CLOSING PARTY

IN OUR HOUSE WE ARE ALL EQUAL

ZATERDAG 6 OKTOBER
FROM MIDNIGHT
CLOSING PARTY

BLACK COFFEE, HOUSEKEEPING
MORE TBA
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CLUBEVENTS/OKTOBER

Pacha is een wereldwijde keten van exclusieve clubs 
en Pacha Ibiza is daarbij toonaangevend. Hier draaien 
de beste en meest bekende dj’s van de hele wereld met 
als specialiteit house. Feesten als f*ck me I´m Famous 
van David Guetta en de avonden met Sven Väth of Bob 
Sinclar zijn een belevenis. 
www.pachaibiza.com

ZATERDAG 13 OKTOBER 
PURE PACHA | PARIS BY NIGHT
CLOSING PARTY

BOB SINCLAR, 2MANYDJS, TODD TERRY,
LUNNAS, MUCHO MUCHACHO

ZATERDAG 13 OKTOBER 
AMNESIA CLOSING PARTY
TRUE IBIZA SPIRIT... IN ONE HELL-OF-A 
FINAL PARTY

LINE UP TBA

Een bezoek aan club Amnesia geeft je de complete 
clubervaring zoals je die alleen op Ibiza tegenkomt. In 
de twee grote zalen kunnen tegelijkertijd verschillende 
feesten gegeven worden met dj’s als Carl Cox, Jamie 
Jones en Dennis Ferrer. Eén van de bekendste feesten 
waar iedereen bij aanwezig wil zijn is Espuma. 
www.amnesia.es
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