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

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

BAOBAB COLECTION
Bij MEIJSWONEN noemen we onze interieuraccessoires Mooie Meijsjes. De geurkaarsen 
van Baobab Collection maken deel uit van de Allermooiste Meijsjes; handgemaakt van 
pure ingrediënten zijn het stijlvolle sfeermakers met een diepe, elegante geur. Hoewel ieder 
exemplaar uniek is hebben ze allemaal dezelfde goede eigenschap: ze brengen gezellig-
heid in huis tijdens donkere winterdagen. Zeker zestig branduren lang. Een super cadeau 
voor zowel vriend als vriendin. Of hou hem lekker. Herken jezelf bij MEIJSWONEN. 
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cadeau voor de 
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VOORWOORD/NOVEMBER

Want er is zoveel meer dan alleen het nachtleven waar Ibiza óók om 
bekendstaat. Prachtige natuur, heerlijk eten en de bijzondere, warme 
bewoners van het eiland, om maar een paar dingen te noemen. Iets wat 
je ongetwijfeld ook meteen zelf ervaart als je een tripje maakt over het 
eiland. Dat kan natuurlijk met een (huur)auto of scooter en als je het wat 
sportiever aan wil pakken op de fiets. Maar er is nog een ‘vervoersmiddel’ 
dat je naar heel wat bijzondere plekjes kan leiden waar je met de auto 
niet kunt komen: het paard. Verderop in deze nieuwste editie van Ibiza 
Bruist lees je meer over paardrijden op ‘la isla blanca’.

Maar dat is natuurlijk niet het enige. We delen bijvoorbeeld ook maar al 
te graag wat van onze tips voor een bezoekje aan San Rafael met je. 
Daarnaast vertellen Clemens en Dianne van Mijn Tips Ibiza over hun 
plannen voor een Ibicenco winter en geniet ook Michael Pilarczyk van 
de stilte en rust op het eiland. En verder? Sla het magazine gewoon open 
en ‘see for yourself’. Hetzelfde geldt voor Ibiza in de winter: dat moet je 
gewoon een keer zélf ervaren!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Terwijl het in Nederland langzaamaan kouder wordt, is het op Ibiza nog 
altijd heerlijk toeven. Een aangenaam temperatuurtje, het zonnetje dat 
zich nog steeds regelmatig laat zien en een oase van rust vergeleken 
met het hoogseizoen. Eigenlijk dus het ideale moment om het eiland 
eens echt goed te gaan verkennen.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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SANT RAFEL

SANT ANTONI DESANT ANTONI DE
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SANT MATEU

SANT MIQUEL

SANTA 
GERTRUDIS

SANT LLORENCSANT LLORENC

SA TALAIA

ES CUBELLS

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. San Rafael
Prachtig handgemaakt keramiek en aardewerk

San Rafael biedt een aantal uitstekende eetgelegenheden die zowel 
typische lokale gerechten als meer exotische verwennerijen uit het 
Middellandse Zeegebied serveren. Can Pilot is een grote favoriet 
vanwege zijn uitstekende vlees; de zeer populaire chuletón kan je 
zelf aan tafel bereiden. Deze hotspot is populair bij de lokale 
bevolking en bij de toeristen. Es Tancó Pizzeria biedt traditionele 
gerechten met een moderne twist en wat velen beschouwen als de 
beste pizza's van het eiland. Net buiten San Rafael is Las Dos 
Lunas een droomachtige locatie met verse Italiaanse gerechten.

Zoals het geval is bij de meeste Ibiza-dorpen, wordt 
San Rafael gedomineerd door de achttiende-eeuwse 
witgekalkte kerk. Met prachtig uitzicht tot aan de kust 
heeft dit kleine dorpje veel te bieden. Het bestaat uit 
een mooie kerk, wat winkeltjes en restaurants en een 
paar huizen. Maar deze oase van rust is een geweldige 
plek om neer te strijken, zeker in de maand november.

SANT RAFEL

SA TALAIA

ES CUBELLS

Ontdek San San San San San San San San San San San San San San SANT MIQUELSan SANT MIQUELSANT MIQUELSANT MIQUELSan SANT MIQUEL
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SANT LLORENCSan SANT LLORENCSANT LLORENCSANT LLORENCSan SANT LLORENCSan San 
BRUISENDE/HOTSPOTS

San Rafael
Keramiek en aardewerk
Een ander belangrijk kenmerk van het dorp zijn de 
traditionele pottenbakkerswinkels en werkplaatsen. Prachtig 
handgemaakt keramiek en aardewerk worden verkocht in 
twee winkels in het dorp en in de vele bermwinkels op het 
hele eiland. Keramiekshop Icardi heeft een brede selectie 
aardewerk, gemaakt op precies dezelfde manier als toen het 
voor het eerst werd geïntroduceerd op het eiland door 
mediterrane indringers, duizenden jaren geleden.

Ontdek IBIZA STAD
(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT
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GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS
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Méér dan een vertaalbureau

Flow Languages B.V.  |  Professor Lorentzweg 8a, Waalwijk  |  +31 416 650 320  |  info@flowlanguages.nl  |  www.flowlanguages.nl

GEEN ENKELE 
TALENCOMBINATIE 

IS ONS TE GEK

FLOW LANGUAGES



BRUISENDE/ZAKEN

Alle talencombinaties
Je wilt er zeker van zijn dat je jouw producten 

of diensten op een goede en passende manier 
aanbiedt in het buitenland. Het gaat dus niet enkel om 
een vertaling van A naar B, maar er moet ook rekening 
worden gehouden met eventuele cultuur verschillen. 
De vertalingen moeten exact de juiste toon hebben die 
jij voor jouw markt wenst. Lisette Coolen, eigenaar van 
Flow Languages: “Wij kunnen je hierbij van dienst zijn: 
al onze vertalingen worden uitgevoerd door native 
speakers, we werken met vertaalgeheugens om 
terminologie consistent en juist te gebruiken en een 
kwaliteitscontrole van elke vertaling is standaard in 
ons vertaalproces. Zo kunnen we kwaliteit beloven én 
leveren. Daarbij is geen enkele talencombinatie ons te 
gek: we vertalen bijvoorbeeld zowel naar het Frans, 
Duits en Spaans, als naar het Russisch en Swahili.”

Taaltrainingen op maat
“In je eigen moedertaal voel je je vaak het 

meest op je gemak, dus het is logisch dat veel 
mensen het liefst in hun eigen taal spreken”, legt 
Lisette uit. “Het is echter verstandig om je juist in 
de taal van je gesprekspartner verder te bekwamen. 

Méér dan een vertaalbureau

Wanneer je je verdiept in de cultuur, manier van 
zakendoen en daarbij ook de taal, start je al met een 
goede eerste indruk.” Flow Languages biedt hiervoor 
taaltrainingen op maat aan. “Ga je naar een beurs in 
Duitsland en wil je je zakelijk Duits eventjes opfrissen? 
Dat kan! Of voel je je niet zelfverzekerd genoeg als je 
Engels spreekt en wil je zorgen voor een solide basis? 
Ook geen probleem. Wij passen onze taaltrainingen 
altijd aan jouw wensen en doelen aan. Bel of mail 
gerust eventjes om de mogelijkheden te bespreken.”

Als je internationaal zakendoet, wil je je horizon verbreden. Je wilt anderen kennis 
laten maken met jouw product of dienst, maar ook stappen zetten in voor jou misschien 
onbekende markten en nieuwe culturen. Wat je dan absoluut niet wilt is twijfelen aan 
je talenkennis. Flow Languages helpt je jouw boodschap goed over te brengen.
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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



De mensenmassa, hitte en feestjes maken plaats 
voor de lichtere varianten hiervan. We volgen het 
ritme van de natuur en het is tijd om even te 
deconnecteren en de batterijen weer op te laden 
met enkele weken welverdiende vakantie :-)
Privétours, business events en accommodaties 
blijven gewoon doorlopen in de komende
maanden.
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!
De boekingen voor de komende maanden en 2019 
komen binnen, dus wacht zeker niet om via Ibiza 
Inside Out het maximale uit Ibiza en Formentera te 
halen en boek nu.

Eind maart zal ik een Ibiza Inside Out 
evenement organiseren in Eindhoven. Blijf op 
de hoogte via onze social media kanalen voor 
meer informatie. Volg Ibiza Inside Out op 
Instagram, Facebook, Vimeo en bekijk onze 
website voor het allerlaatste nieuws.

Ik zie jou snel!
       Kristof Van Tendeloo

Het is november en 
het eiland komt weer tot 

rust na een drukke 
zomerperiode.

Het was een zomer 
vol enorm leuke 

momenten, vele nieuwe, 
interessante contacten

en mooie groei.

   Bedankt
voor een prachtig
  zomerseizoen!

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 

halen en boek nu.
Eind maart zal ik een Ibiza Inside Out 

evenement organiseren in Eindhoven. Blijf op 
de hoogte via onze social media kanalen voor 
meer informatie. Volg Ibiza Inside Out op 
Instagram, Facebook, Vimeo en bekijk onze 
website voor het allerlaatste nieuws.

Ik zie jou snel!

Wil jij ook
het maximale uit je

vakantie halen?
Bel dan

+34 603 244 003
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Eén worden
met de natuur

Ibiza Horse Valley
De paardenvallei is gevestigd in het noorden van het eiland. Je kan prachtige paardentrips maken, beginnend 
bij twee uur. Je kan ook kiezen om een halve dag of een hele dag rond te trekken met de paarden. Indien je 
een hele dag op pad gaat, kan je tijdens de lunchpauze eten op het strand gecombineerd met het zwemmen 
met de paarden of andere activiteiten zoals yoga, spa of een privé boottour maken.

Na lunchtijd rijd je het ene moment weer relaxed door de bergen om erna in volle galop het uitgestrekte 
landschap te gaan verkennen met de herderblauwe oceaan als uitzicht.
Meer informatie op www.ibizahorsevalley.com

Is er een betere manier om de romantische 
en rustgevende landschappen van Ibiza te 
verkennen dan tijdens het paardrijden? 
Een fabelachtig uitje is mogelijk dankzij 
het brede aanbod van paardentochten 
op Ibiza. Bruist geeft je drie tips.

Paardrijden 
Dat Ibiza veel meer is dan alleen maar een party-eiland, 

dat weten de meeste mensen inmiddels wel. 
Naast feesten, zee en strand vind je op Ibiza leuke 

activiteiten waar je heerlijk van kunt genieten.

DAGJE UIT/PAARDRIJDEN

Es Puig - Club Hípico
De Duitse Mario is een zeer ervaren en gepassioneerde paardrij-
instructeur op Ibiza, vlakbij San Antonio. De zachtheid in zijn karakter 
wordt ook weerspiegeld in zijn paarden. Hij vindt het belangrijk om 
mensen de raad mee te geven dat de communicatie met het paard 
van groot belang is. Het paard moet zich op zijn gemak en vertrouwd 
voelen, net als zijn rijder dat moet. ‘Club Hípico’ en zijn paarden 
begeleiden je naar de mooiste hoeken op Ibiza waar je volledig kan 
bezinnen en één worden met de natuur. Heel uniek is een paardenrit 
bij volle maan, zeker een aanrader!
Meer informatie op www.cuadrasespuig.jimdo.com

op Ibiza
IBIZA STAD
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PLAYA DE
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CALA BASSA

TAGOMAGO
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LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

Paardrijden 
North Ride Ibiza
De paardenstallen van North Ride Ibiza 
zijn gelegen in de bergen tussen het 
romantische zeezicht en de mooiste 
beschermde natuurgebieden van Ibiza. 
De meeste paarden zijn in Spanje 
gefokt en zijn kalm en betrouwbaar en 
daardoor perfect voor beginners. De 
gemotiveerde en levendige kant van de 
paarden is dan weer ideaal voor de 
gevorderde rijder. Er worden enkel 
privé-tours gegeven zodat je een 
perfecte begeleiding kan krijgen. North 
Ride Ibiza is het hele jaar geopend. 
Meer informatie op
www.northride-ibiza.com
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Eén worden
met de natuur

Ibiza Horse Valley
De paardenvallei is gevestigd in het noorden van het eiland. Je kan prachtige paardentrips maken, beginnend 
bij twee uur. Je kan ook kiezen om een halve dag of een hele dag rond te trekken met de paarden. Indien je 
een hele dag op pad gaat, kan je tijdens de lunchpauze eten op het strand gecombineerd met het zwemmen 
met de paarden of andere activiteiten zoals yoga, spa of een privé boottour maken.

Na lunchtijd rijd je het ene moment weer relaxed door de bergen om erna in volle galop het uitgestrekte 
landschap te gaan verkennen met de herderblauwe oceaan als uitzicht.
Meer informatie op www.ibizahorsevalley.com

Is er een betere manier om de romantische 
en rustgevende landschappen van Ibiza te 
verkennen dan tijdens het paardrijden? 
Een fabelachtig uitje is mogelijk dankzij 
het brede aanbod van paardentochten 
op Ibiza. Bruist geeft je drie tips.

Paardrijden 
Dat Ibiza veel meer is dan alleen maar een party-eiland, 

dat weten de meeste mensen inmiddels wel. 
Naast feesten, zee en strand vind je op Ibiza leuke 

activiteiten waar je heerlijk van kunt genieten.

DAGJE UIT/PAARDRIJDEN

Es Puig - Club Hípico
De Duitse Mario is een zeer ervaren en gepassioneerde paardrij-
instructeur op Ibiza, vlakbij San Antonio. De zachtheid in zijn karakter 
wordt ook weerspiegeld in zijn paarden. Hij vindt het belangrijk om 
mensen de raad mee te geven dat de communicatie met het paard 
van groot belang is. Het paard moet zich op zijn gemak en vertrouwd 
voelen, net als zijn rijder dat moet. ‘Club Hípico’ en zijn paarden 
begeleiden je naar de mooiste hoeken op Ibiza waar je volledig kan 
bezinnen en één worden met de natuur. Heel uniek is een paardenrit 
bij volle maan, zeker een aanrader!
Meer informatie op www.cuadrasespuig.jimdo.com

op Ibiza
IBIZA STAD

(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

Paardrijden 
North Ride Ibiza
De paardenstallen van North Ride Ibiza 
zijn gelegen in de bergen tussen het 
romantische zeezicht en de mooiste 
beschermde natuurgebieden van Ibiza. 
De meeste paarden zijn in Spanje 
gefokt en zijn kalm en betrouwbaar en 
daardoor perfect voor beginners. De 
gemotiveerde en levendige kant van de 
paarden is dan weer ideaal voor de 
gevorderde rijder. Er worden enkel 
privé-tours gegeven zodat je een 
perfecte begeleiding kan krijgen. North 
Ride Ibiza is het hele jaar geopend. 
Meer informatie op
www.northride-ibiza.com
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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.

We're going to Ibiza!

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

Het hele leven bestaat uit beslissingen nemen. 
Zo ook voor ons op dit moment. Voor een lange 
periode de winter beleven op Ibiza is namelijk best 
wel zoiets. Ja, we gaan het nu echt meemaken. 
Voorheen slechts rond de kerst- en nieuwjaars-
periode, maar nu gaan we toch echt ervaren hoe 
het is om vanaf november tot ver in 2019 op het 
eiland te zijn. Heerlijk lijkt ons dat hoor! 

Nog lang de warmte van de zon. Meer de lokale tentjes bezoeken. 
De heerlijke rust van het eiland opsnuiven. De stilte die als een soort 
warme deken over je heen komt. Weet je, je moet het ervaren om er een 
oordeel over te kunnen hebben. Zeker niet wat een ander ervan vindt, 
want het is zó persoonlijk. We gaan natuurlijk onze ervaringen met jullie delen 
op onze Facebookpagina. Overigens vind je op onze website al een verhaal over 
de winterperiode. Zie: www.mijntipsibiza.nl/winter-op-ibiza/

Als je jezelf openstelt voor anderen, kan het leven op Ibiza nog veel leuker 
worden dan je kunt vermoeden. Je ontmoet de locals, je maakt veel 
gemakkelijker een praatje, je hoort mooie verhalen, je leven wordt er echt rijker 
door! Als je dit alles wilt natuurlijk! 

En ben je nog niet zo ver om dit alles te kunnen doen, neem dan nu al wel de 
beslissing om zo snel mogelijk in het voorjaar naar Ibiza te komen. Zoek een leuk 
appartement, zie: www.mijntipsibiza.nl/onze-accommodaties/ en start 2019 op 
de enige juiste manier... Hey, we’re going to Ibiza.

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

19



B
O

RE
K

.E
U

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17

B
O

RE
K

.E
U

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17

20



B
O

RE
K

.E
U

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17

B
O

RE
K

.E
U

Bedri j fsweg 7 |  Oisterwi jk |  The Netherlands |  T  +31 (0)13 528 88 66 |  E  mai l@borek.eu |  info@maxluuk.com

PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN

MAXLUUK.COM

pure 
  enjoyment

BOR 180102 09 BOREK 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   16:17



WWW.DUCKSUNITED.COM
WWW.DUCKSUNITED.COM

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist
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B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

me
met rust

L aad

me
met rust

L aad

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.

 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

Dat is

 handig!
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Een van de delen van Ibiza Stad dat het hele jaar 
door levendig is, is Plaça del Parc. Het is gelegen 
aan de voet van de muur die de bastions Sant Joan 
en Sant Pere verbindt. 

Zoek je in november de gezelligheid, dan moet 
je bij de terrassen op Plaza del Parque zijn. In 
de straten die aan de Plaça del Parc grenzen 
zijn in november genoeg gelegenheden open. 
Op het plein zelf zitten de terrassen elke dag vol 
met locals en toeristen. Lekker in het zonnetje of 
eventueel onder de warmtelampen, met koffi e, 
een ontbijtje of tapas.

Dit gebied is vol met populaire terrassen, bars en 
restaurants, evenals een aantal winkels en 
bedrijven. Het voormalige busstation van de stad 
is nu een levendig plein.

Aan het einde van de 20e eeuw werd het 
gerenoveerd en kreeg het de structuur die het 
vandaag heeft, waaronder een 'walk of fame' 
met platen met de namen en handafdrukken 
van lokale beroemdheden. Op zomeravonden is 
het de thuisbasis van een kleine ambachtelijke 
markt.

op het pleinTerrassen DAGJE UIT/PLAÇA DEL PARC
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DITJES/DATJES

 Yoga heeft als doel het verbinden van lichaam en geest
   door middel van de ademhaling.
  Maar één op de tien yogi’s kunnen hun benen in hun nek leggen.
  Door de fysieke yogahoudingen worden je spieren
 opgerekt en sterker gemaakt. Het is niet voor niets dat veel
  (top)sporters hun sport combineren met yoga.
  Wist je dat wij in één week net zoveel prikkels te
  verwerken krijgen als onze voorouders in hun hele leven?
  We hebben gemiddeld 85.000 gedachten per dag,
  waarvan 80% terugkerend is. Best vermoeiend...
  Het juiste moment om te ontspannen,
    is wanneer je er geen tijd voor hebt.

 Wereldwijd zijn er 300 miljoen mensen die yoga beoefenen.
  Doe je yogaoefeningen buiten in de natuur. Je ontspant 
 nog meer als je vogels hoort fl uiten of een beekje hoort stromen.

Even tijd voor rust in je hoofd, ontspannen na het harde werken en 
weer in balans komen met jezelf.

De zon is onze grote vriend op het eiland en vijftien minuten zon per dag geeft 
genoeg aanmaak van vitamine D.

Het geeft je huid een gezonde, mooie, 
bruine teint en een positief gevoel.
Door te veel blootstelling aan de zon kan het zeker ook beschadiging, verbranding 
en overgevoeligheid veroorzaken.
Op lange termijn geeft het vroegtijdige huidveroudering, pigmentverstoring en 
beschadiging van het DNA (collageen).

In mijn vorige column had ik beloofd terug te komen op het Collageenvliesmasker 
van Valmont. Dit fantastische masker werkt op RNA en DNA en herstelt de huid 
van datgene wat ik hierboven geschreven heb.

Gun jezelf deze heerlijke behandeling in combinatie met een 
uitgebreide massage en collageenampul voor een optimaal resultaat, 
inclusief een giftset van Valmont cadeau.

Rustfase
  op het eiland

COLUMN/JUDICA VERBAAS

Judica Skincare
Beauty treatments

skinspecialist
+31 612 86 55 75

Besos Judica
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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



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

“Door de tochten over zee kreeg ik heldere 
inzichten. Ik was wel de baas over mijn 
boot, maar ik kon de omstandigheden 
niet veranderen; te veel wind, te hoge 
golven, te lange donkere nachten. Ik had 
alleen controle over hoe ik omging met die 
situaties. Bang of boos worden veranderde 
de omstandigheden niet, het zorgde alleen 
voor een andere beleving in mijzelf. De 
wind kon ik niet veranderen, dus ik paste 
de stand van mijn zeilen aan of ik verlegde 

Ibiza gaat overstag
Zeven Jaar geleden zeilde ik met mijn boot van Barcelona naar Ibiza.
In die periode schreef ik mijn roman Dansen in de Hemel. Een fragment.

Michael  Pilarczyk

mijn koers. Als je in het leven ergens wilt komen, 
moet je bereid zijn om overstag te gaan. En je moet 
een bestemming hebben, anders weet je niet waar je 
naartoe gaat. Maar vergeet onderweg niet te genieten 
van de reis. Het doel en de reis zijn even belangrijk. 
Zonder doel is er geen reis en zonder reis kan de 
bestemming niet bereikt worden.” 

Een mooie overdenking vanaf een rustig en vreedzaam 
Ibiza. Hasta la proxima.



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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Tijdens het schrijven van dit artikel is het oktober en oktober is 
cruisemaand! Sinds 1 oktober ben ik cruise specialist geworden, 
een specialisatie binnen The Travel Club.

Er zijn veel vooroordelen over cruises.
1. Het is alleen voor ouderen. Dit is al jaren niet meer zo. Zwembaden, glijbanen, 

tennisbanen, klimmuren, speelruimtes; alles is aanwezig.
2. Het is duur. Dit valt reuze mee als je dit vergelijkt met een all-inclusive vakantie. 

Bij sommige rederijen varen kinderen zelfs gratis mee als ze bij de ouders op de 
kamer verblijven. Alle maaltijden zijn inbegrepen en voor een klein bedrag per 
dag kun je upgraden naar all inclusive.

3. Het is saai. Het is juist alles behalve saai, op de schepen zijn alle faciliteiten 
aanwezig van fitnessruimte en spa tot casino en theater. En elke dag bent u op 
een andere bestemming waar u van boord kunt om een excursie te maken of 
zelf erop uit te trekken. 

Voor iedereen is er een cruise zeg ik altijd. U moet alleen de rederij vinden die bij 
u past. Kiest u voor een klein, intiem schip, een luxe 6 sterren schip of een schip 
met allerlei faciliteiten?

Hiermee help ik u graag! 
De route kan ook belangrijk zijn, een cruise in Azië of Caribbean of de 
Middelandse Zee, vanaf Venetië richting Kroatie en de kleinere 
Griekse eilanden of een cruise die naar Ibiza vaart? Uiteraard 
kan een cruise ook gecombineerd worden met een 
rondreis, hotel of appartement of camping. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact
met me op. Tot de volgende keer!

Groetjes, 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.”

Cruisen is
voor iedereen!    

Groetjes, Jane

Samen de 
allermooiste 

vakantie 
uitkiezen? 

NEEM CONTACT
MET ME OP! 



Calle via Punica 3 
07800 Ibiza www.ibizatotalconcept.nl

COLUMN/RONNY V.

Beste Ibiza lovers, hierbij mijn eerste column. In de vorige 
editie heb ik mijn bedrijf en Ibiza bizz toegelicht. 

Idee is elke nieuwe editie onderdelen van het concept eruit te pakken en 
te voorzien van relevante info, data etc. Deze eerste keer gaat over mijn dj-
werkzaamheden. Naast de eventmanager voor je Ibiza feest is de vraag naar 
het draaien sterk gestegen. Ik draai van kinds af aan en heb me de laatste 
jaren bij mijn boekingen voor festivals, clubs, maar zeker ook de corporate 
events en privéfeesten toegelegd op die typische Ibiza lounge. Je kent 
het wel, hapje, drankje en een dj die niet aanwezig is, maar waarbij je de 
volgende dag zegt: heerlijke muziek. Daarbij heb ik het laatste jaar de (Tech)
house erbij ontwikkeld om af te sluiten, indien het publiek zich daartoe 
leent, met een stampende Techno-set. Want je draait niet voor jezelf.

Als jullie dit lezen zit ik net bij te komen van een super editie van Delight 
in Nijmegen met onder andere Dj Jean, la Fuente en Orson Welsh. Met 
la Fuente stond ik ook bij Beachclub Deining in Castricum op een echt 
strandfeest. Ik ga niet alles opnoemen, maar wil wel in dit artikel de 
mensen bedanken die zo veel voor me doen, gedaan hebben en me hebben 
gebracht waar ik nu sta. 
Als resident Dj van de Ibiza Xperience in Eindhoven en mijn ontmoeting 
met ondernemers van Ibiza tijdens mijn eerste vakantie op the white island 
is het virus tot koorts gestegen en gaan mijn uren op aan draaien op te 
gekke events.

Op mijn website ibizatotalconcept.nl staat alle relevante info. Via het 
contactformulier kun je me boeken voor jouw event. Daarnaast kun je via 
de webshop Ibiza producten thuis laten komen. Maar gewoon even bellen 
kan natuurlijk ook...

Geniet van Ibiza, ter plaatste of in 
Nederland. Ik wil je er graag bij helpen.

Saludos Amigos,
Met muzikale groet,
Ron (Dj Ronny V.).

Ron van der Veen
        06 39476299 

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!

Best thing of being a DJ...? 
MAKING PEOPLE HAPPY!
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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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De wintermaanden op 
Ibiza zijn een goed 

bewaard geheim. Toch 
gaan we hier wat 

geheimpjes prijsgeven 
over hoe mooi de winter 

op Ibiza kan zijn.

winterIbiza in de 
Milde winter
De Balearen hebben een Middellands zeeklimaat. Het is hier het hele jaar 
door nooit echt koud en winterjassen zul je dan ook niet gauw nodig hebben. 
Je kunt zelfs een lekker kleurtje opdoen. Het is er in de winter meestal een 
graadje of 15 à 16, maar het kan ook zomaar met een beetje mazzel 20 
graden worden! Een duik in de zee? Daar is het waarschijnlijk wel wat te koud 
voor, al zal je altijd hier en daar een die-hard zien die de sprong waagt. Met 
een watertemperatuur van 15 graden kun je dat best een verfrissende duik 
noemen. Denk er overigens wel aan dat sommige accommodaties niet over 
verwarming beschikken en het wel vrij fris kan worden in de avond. Een paar 
goede truien en vesten zijn dan ook wel aan te raden! 

IBIZA/IN NOVEMBER

winter
DE ZONSONDERGANGEN 
ÉN DE ZONSOPKOMST 
ZIJN IN NOVEMBER 
SPECTACULAIRDER
DAN OOIT

Stranden
De stranden zijn rustiger dan ooit en je waant je 
vaak alleen in een prachtige sprookjesomgeving. 
Een groot voordeel van de winter is dat er geen 
strandbedjes of van die grote parasols zijn die je 
prachtige uitzicht bederven. Perfect om even 
helemaal tot jezelf te komen met een fl inke 
wandeling of misschien wel met een goede yoga 
sessie. Dan kun je daarna naar één van de 
strandtentjes gaan die nog open zijn en jezelf 
belonen met een heerlijk warme kop 
chocolademelk of koffi e! Klinkt goed toch?

Ben je een vroege vogel? Trakteer jezelf dan ook 
eens op een zonsopkomst. Deze zijn hier 
namelijk minstens zo spectaculair als de 
zonsondergangen. Zie je het al voor je? Een 
heerlijke wandeling tijdens het ochtendgloren en 
vervolgens ontbijten met een fantastisch uitzicht. 
Goede plekken om je dag te starten zijn Platja Es 
Figueral, Cala Pou de Lleo of Cala de Boix.

Ga eens op ontdekking
Ook al is het stukken rustiger, er is altijd wel wat 
te doen op Ibiza. Het leuke is dat je nu vooral 
omringd bent door locals en die genieten nu van 
het feit dat ze voor even het eiland weer voor 
zichzelf hebben. Vaak gaan gezinnetjes ook 
gezellig met elkaar naar het strand om te 
picnicken.
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Adverteren werkt niet?
Ons wordt vaak de vraag gesteld: “Werkt adverteren bij 
jullie?” Een vraag die begrijpelijk, maar niet altijd 
makkelijk te beantwoorden is.

Inmiddels bestaat Nederland Bruist meer dan 12,5 jaar, waarvan Marcel ruim 
tien jaar eigenaar is. In die 12,5 jaar zijn we gegroeid van één maandelijkse 
editie naar 33 edities en we groeien nog steeds door! Dit jaar zijn we gestart 
met Ibiza Bruist, Prinsenbeek Bruist en zijn we begonnen met de opstart van 
Marbella Bruist en Best/Oirschot Bruist. In sommige regio’s zoals Oisterwijk 
Bruist, ‘s-Hertogenbosch Bruist en Tilburg Bruist hebben we een 
advertentiestop gehad. Meer dan 72 pagina’s kunnen we niet laten drukken 
op de Bruist manier.

Je hebt tegenwoordig een heleboel manieren om te adverteren. Social media, 
online, kranten, huis-aan-huiskranten, folders, magazines en natuurlijk de 
magazines van Bruist. Dus ja, adverteren werkt! Echter is daarmee de vraag 
nog niet beantwoord.

Want wat werkt nu? 
Volgens ons is het heel belangrijk dat je de kern van je boodschap helder hebt 
en dat je die dan herhaalt. Het gaat er niet zozeer om waar je adverteert, de 
manier waarop je jouw bedrijf presenteert is veel belangrijker. Daarnaast is 
het ook belangrijk dat je actief betrokken bent bij je advertentie beleid. Dus 
de boodschap die je uitdraagt, bepaalt meer dan waar je adverteert. 

Wil je eens sparren over de manier waarop je adverteert en meer inzicht 
krijgen in mogelijkheden om het anders te doen? Neem dan contact met 
ons op. Eén van onze media-adviseurs maakt graag een afspraak met je.  

Kortom, wij bruisen al en we zoeken ondernemers die ook op een 
bruisende manier willen adverteren. Meer weten? Bel 076-7115340

Lea en Marcel Bossers
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  www.moosibiza.com

Gemak 
  dient de mens

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

HOROSCOOP/NOVEMBER

Boogschutter 23-11/21-12
Laat deze maand je humeur 
niet verpesten, je gaat een 
geweldige tijd tegemoet. 
Raak niet in paniek als je 
ziet hoeveel werk er nog 
gedaan moet worden.

Steenbok 22-12/20-01
Je zult merken dat de 
stappen die je gezet hebt 
zich gaan ontwikkelen 
deze maand. Blijf jezelf van 
je beste kant laten zien. 

Waterman 21-01/19-02
November brengt je op de 

goede weg. Houd dit pad 
ook aan, vanuit hier kun je 
verder je toekomst 
opbouwen.  

Vissen 20-02/20-03 
Plan alles precies zo in zoals 
jij wilt dat alles gaat. Je kunt 
deze maand het beste op 
jouw gevoel afgaan. 
Ontspan je, doe 
bijvoorbeeld aan yoga. 

Ram 21-03/20-04
Schakel je mobiele telefoon 
uit en geniet van 
ongestoorde, intieme 

momenten met je partner. 
Je hebt het nodig. 
Ontwikkel jezelf.

Stier 21-04/20-05

Je hebt enorm veel energie 
deze maand. Gebruik die 
voor het halen van je doelen. 
Je zit op het juiste spoor. 

Tweelingen 21-05/20-06

Er zal een rust over je heen 
komen. Je kan nu gaan 
genieten. Weg met al die 
inspanningen! 

Kreeft 21-06/22-07
Ga om met mensen die 
dezelfde kijk hebben op 
dingen als jij. Samen kom je 
tot nieuwe standpunten.

Leeuw 23-07/22-08 
De zaken gaan eindelijk 
veranderen! Dit is 
natuurlijk precies wat je 
nodig hebt en ook op het 
juiste moment.

Maagd 23-08/22-09
Geef jezelf deze maand 
voldoende aandacht, het 
lukt niet altijd om alles op 
een lijn te houden. Af en 
toe wat minder druk op 
jezelf leggen doet ook 
goed. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult zelf invloed 
moeten uitoefenen om je 
doelen te bereiken, dus 
zet zelf deze stappen. 
Volg je gevoel, dan komt 
alles goed.

SCHORPIOEN  23-10/22-11

Elk nieuw begin is moeilijk, 

maar door je extra energie en 

doorzettingsvermogen zal er 

snel ontwikkeling plaatsvinden.  



Accompany Ibiza  
   ontzorgt

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

In Nederland verzorgt en ontzorgt Wim 
Hoes nog dagelijks mensen op een 
unieke ‘accompany’ wijze. De basis voor 
dit ontzorg-concept komt oorspronkelijk 
uit de zorgsector en de preventieve 
gezondheidszorg in combinatie met 
sport en bewegen.

Het doel is om mensen regelmatig, 
periodiek of voor langere tijd, aan huis of 
vakantieverblijf te ontzorgen van hun 
dagelijkse activiteiten waardoor het verblijf 
extra relaxed en het welzijn gestimuleerd 
wordt.

Accompany Ibiza verzorgt en vergezelt op 
basis van afspraken en op projectbasis, 

tijdens het verblijf op Ibiza, in huis en 
daarbuiten. Tijdens het eerste contact met 
de klant(en) mag deze aangeven wat men 
aan ontzorg-services wenst en of 
ACCOMPANY Ibiza die te bieden heeft.

Na het voorleggen en accepteren van een 
persoonlijke offerte aan de klant, biedt 
ACCOMPANY Ibiza zijn diensten aan.
Alvorens de zorg te leveren, dienen de 
voorbereidingskosten vooraf betaald te 
worden. ACCOMPANY Ibiza werkt 
exclusief samen met één klant op basis 
van wederzijds vertrouwen en discretie.

Afspraken kunt u maken via
info@accompany-ibiza.com
of +31 651540280

Wim Hoes

Neem ook eens
een kijkje op devernieuwde website 

van 
ACCOMPANY-IBIZA.com
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een enorm 
succes.

De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen.

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig 
geen taboe meer. Wil je ook verschillende 
producten uitproberen die Christian en 
Anastasia ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een spannend cadeau om te 
geven en te krijgen! Met deze 10-delige set 
kunnen jullie samen een begin maken aan 
een spannend bondage avontuur...

www.rooieoortjessexshop.nl
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Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig 
geen taboe meer. Wil je ook verschillende 
producten uitproberen die Christian en 
Anastasia ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een spannend cadeau om te 
geven en te krijgen! Met deze 10-delige set 
kunnen jullie samen een begin maken aan 
een spannend bondage avontuur...

www.rooieoortjessexshop.nl



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,-

Lederen portemonnee 
van Piti Cuiti 
bewerkt met huid,
studs, gevlochten
leder en eagle 
ornament.
ibizamode.nl

Maak kans op een
Wood Peace Pompom
Hippy Chick Ibiza -
Fuchsia t.w.v. € 24,95 

Lange houten ketting 

van Hippy Chick Ibiza 

afgezet met 
grote pompom
en kwast.
ibizamode.nl

Maak kans op een Leather Wallet Eagle Piti Cuiti - Fuchsia t.w.v. € 62,50

KEEP IT GREEN 
Je weet vast wel dat het goed is om groene thee te drinken. 

Het zit namelijk vol met antioxidanten, vitaminen en 
mineralen. Dit zorgt ervoor dat je minder snel ziek wordt. 

Cafeïne houdende groene thee kan ook je middagdip 
verhelpen en stimuleert gewichtverlies. Dagelijks een 

groen kopje dan maar? Bredemeijer Bella Ronde,
€ 109,95  www.bredemeijer.nl 

GROEN,
GROENER, 
GROENST

Groen toepassen
in de badkamer 

kan makkelijk met 
bijvoorbeeld een plant 
of groene accessoires. 

Maar doe eens gek, en kies 
voor een groene opzetwastafel 

van Villeroy & Boch. 
Villeroy & Boch | Artis, verkrijgbaar in mint, 

sencha en cedar, vanaf € 690,-
www.villeroy-boch.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

GREENIFY YOUR LIFE
Planten zuiveren de lucht, brengen geluk, dempen geluid en 

pimpen je interieur. Greenify your life snel en makkelijk met de 
green friends van www.plantsome.nl. Je koopt de plant(en) online 
en de volgende werkdag worden ze bezorgd. De ‘VerzorgingsApp’ 
zorgt dat de planten ook awesome blijven!  www.plantsome.nl 
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Foodies uit binnen- en buitenland zijn het 
erover eens: Bij Momo moet je gewoon 

een keer gegeten hebben. Pan-Aziatische 
gerechten van de hoogste kwaliteit, 
een bijzondere setting en een zeer 

gastvriendelijk team vormen de perfecte 
ingrediënten voor een unieke beleving.

Tien jaar
Als we spreken met eigenaar Yossi Eliyahoo is hij nog 
vol van het feest ter ere van het tienjarig bestaan van 
Momo. “Een geweldige avond, zoals eigenlijk elke 
avond in Momo”, vertelt hij enthousiast. “Alleen dan 
met zo’n vijftienhonderd gasten. Tien jaar geleden 
begonnen we hier met een vooruitstrevend idee dat 
uiteindelijk is uitgegroeid tot een fantastisch concept 
waar mensen van over de hele wereld speciaal 
naartoe komen voor de unieke Momo experience.”

Verwachtingen waarmaken
Locals nemen in de bijzondere setting van Momo 
plaats naast internationale VIP’s en iedereen laat zich 
verwennen door de culinaire hoogstandjes die de 
keukenbrigade hier op tafel tovert. “Voor het bereiden 
van onze gerechten maken wij uitsluitend gebruik 
van verse ingrediënten van de hoogst mogelijke 

    The 
Momo Experience

MOMO RESTAURANT, BAR & LOUNGE
HOBBEMASTRAAT 1 AMSTERDAM  
020-6717474  |  WWW.MOMO-AMSTERDAM.COM

kwaliteit om telkens weer te kunnen voldoen aan de hoge 
verwachtingen die men van ons heeft. Goedkoop zijn we 
niet, maar de prijs-kwaliteitverhouding is daarentegen wel 
zeer goed. Bij Momo krijg je als gast echt waar voor je geld 
en kun je optimaal genieten, of je nu komt voor een heerlijke 
lunch of diner of gewoon een drankje wilt drinken.”

Blijven verrassen
High-end gerechten, cocktails, champagne, dj’s... het 
hele plaatje klopt bij Momo. “En dat willen we ook graag 
zo houden, want dat is waar onze gasten voor komen en 
ook voor terug blijven komen. Hen in positieve zin blijven 
verrassen blijft voor ons de grootste uitdaging en die 
uitdaging gaan we elke dag weer maar al te graag aan.” 
Beleef het zelf, reserveer een tafeltje en dompel je onder 
in de wereld die Momo heet.

BRUISENDE/ZAKEN
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1. Ibiza Stad
De hoofdstad van het eiland is Ibiza Stad, ook wel Vila 
d’Eivissa genoemd, de drukste en dichtst bevolkte stad van 
het eiland. De smalle straten zijn onder andere gevuld met 
leuke boetieks, gezellige bars en kunstateliers. Boven op de 
heuvel is de oude stad ‘Dalt Vila’ gelegen. 

2. Vlooienmarkt Sant Jordi
Het hele jaar door is de vlooienmarkt van Sant Jordi geopend 
van 09.00 tot 14.00 uur. De markt is op de paardenracebaan 
in Sant Jordi. Bij de rotonde naar het vliegveld en Salinas. 
Een gezellige mix van allerlei soorten spullen.

3. Hippymarkt Las Dalias, vlak bij San Carlos
De Las Dalias hippymarkt is het hele haar door op zaterdag 
open van 10.00 tot 18.00 uur. Je vindt hier onder andere 
handgemaakte kleding en sieraden. Vaak staat er ook nog 
een bandje en zijn er lekkere hapjes om te kopen. In 
december zijn hier ook ieder jaar kerstmarkten. Erg gezellig 
en een echte aanrader.

4. Es Vedra 
Weg van de drukte van het hoogseizoen ziet Ibiza er anders 
uit. Een wandeltocht naar Es Vedra kunnen wij ontzettend 

aanraden. Voor degene die in zijn voor een wat 
pitterige uitdaging is het verborgen Atlantis een mooie 
uitdaging. Er is een wandelclub op Ibiza "Walking 
Ibiza", hier kun je vertschillende tours mee over het 
eiland maken.

5. Formentera
Het kleine zusje van Ibiza is Formentera. Een prachtig 
paradijsje op ongeveer een halfuur varen van het 
eiland. Er is een ferry die het hele jaar door van Ibiza 
naar Formentera op en neer vaart. Perfect voor een 
dag of weekendtripje en daar een heerlijk traditionele 
paella scoren!

6. Sant Mateu, de wijngaarden van 
Sa Cova
Het is de oudste wijnmakerij (bodega) van Ibiza. Het 
perceel is gelegen in de campo van San Mateu. Sa 
Cova maakt 5 verschillende wijnen. De wijn is vooral 
terug te vinden op het eiland, maar wordt ook 
kleinschalig naar Duitsland geëxporteerd. Je kan het 
hele jaar door wijn proeven en lekkere lokale hapjes 
eten bij Juan, de eigenaar, die samen met zijn dochter 
en schoonzoon het bedrijf runt. 

Waar naartoe op IbiZ a
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IBIZA STAD

(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

Waar naartoe op IbiZ a

Eigenlijk maakt
het niets uit waar je 
op Ibiza verblijft; 
er naartoe gaan
is al een feestje

op zich... ;-)
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the concept where scent, 
taste and emotion meet

accessoriesCandles

www.rodeji.com

teacoffee

Disfrutar la vida




