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Kunst en musea
Vino & Co
Wine Shop

Wat
heeft
te bieden?

IbiZ a



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



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



Spinveld 22a 
4815 HS Breda 

Nederland

Telefoon: +31 (0)6 12 55 05 73
Internet: www.palletwood.eu

E-mail: info@palletwood-meubels.nl

Openingsdagen en tijden 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 

Andere dagen op afspraak
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MD Vazen & potten

MOOIE 
MEIJSJES 
(M/V)

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

Je huis is geen steriele etalage en richt je niet in om 
te imponeren. Het moet je passen als een jas: com-

fortabel, eigen en altijd klaar om je met warmte te 
omringen. Onze exclusieve accessoires worden door 

Bart Meijs persoonlijk geselecteerd, daarom noemen 
we ze Mooie Meijsjes. Trendy, klassiek, robuust, 

verfi jnd, stoer, etnisch of Hollands - maar in alle ge-
vallen bijzonder. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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Bruisende lezer,

We blijven het elke keer maar weer herhalen, maar Ibiza is het hele 
jaar door de moeite van het bezoeken waard. Dus zeker niet alleen 
in de zomermaanden als het massatoerisme hier hoogtij viert. 
Integendeel zelfs. Ook in februari is het er heerlijk en bovendien is 
er meer dan genoeg te doen.

Wist je bijvoorbeeld dat Ibiza ook kunst en historische musea van 
wereldklasse te bieden heeft? Als het antwoord hierop nee is, ben 
je helaas niet de enige, maar daar brengen wij in dit nummer 
verandering in. We geven je namelijk maar al te graag wat tips voor 
museumbezoek op la isla blanca. 

Maar ook golfen kun je het hele jaar door dankzij het heerlijk 
Ibicenco klimaat, net als het bezoeken van de grotten die het 
eiland rijk is en ook daar lees je verderop in deze nieuwste editie 
van Ibiza Bruist meer over. En dat is natuurlijk nog lang niet alles. 
Ook voor dit nummer spraken we weer met bruisende onder-
nemers als Kensington Ibiza en Bogarden Buitenmeubilair 
en vertelt Michael Pilarczyk je meer over hoe belangrijk 
dankbaarheid is. 

En verder? Lees het gewoon zelf. Ergens tussen al je ‘winterse’ 
activiteiten op Ibiza door vind je vast wel een gaatje om heerlijk te 
ontspannen en rustig wat te bladeren.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

VOORWOORD/FEBRUARI



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.

“Je hoeft geen wijnkenner te zijn
om een lekkere wijn te herkennen”

In zijn mooie, gezellige en ruim opgezette winkel 
heeft Jeroen een uitstekende collectie wijnen staan. 

Ook nog eens in alle mogelijke prijsklassen, dus je 
kunt er ongetwijfeld iets naar jouw wens vinden. Het 
grootste aanbod van de wijnen komt uit Spanje (zo’n 

80%) en daarnaast zijn er wijnen uit onder andere 
Frankrijk, Chili, Oostenrijk en Italië.

Vino & Co is een prachtige wijnshop die 
gerund wordt door de Nederlander Jeroen 

Hamersma en zijn dochter. Sinds 2009 
verkopen zij hier de lekkerste wijnen

in alle mogelijke prijsklassen.

Wine Shop,
Wine Bar & BistroVino&   Co

BRUISENDE/HOTSPOTS

Wie bij Vino & Co binnenstapt, kan altijd rekenen op een goed advies van Jeroen. 
Maar, zo zegt hij: “Smaak is persoonlijk. Je hoeft geen wijnkenner te zijn om een 
lekkere wijn te herkennen.” 

Bij een goede wijn hoort natuurlijk ook een lekker hapje. Daarom is Vino & Co 
begonnen met een Wine Bar en Bistro op dezelfde locatie. Chef-kok Rodney is 
op doordeweekse dagen aanwezig en bereidt dan de meeste lekkere gerechten 
om van te genieten met een glaasje wijn. Eet smakelijk en proost!

Wine Shop,
Wine Bar & Bistro

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

PUNTA ARABI

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

Ctra de Ibiza a San Jose 60 KM 1.6 Can Bellotera 07817 Sant Jordi  |  info@vinoyco.com  |  www.vinoyco.com
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JOHN MACDONALD
INTERIOR - OUTDOOR

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.

Jules Verneweg 24, 5015 BM Tilburg
info@johnmacdonald.nl www.johnmacdonald.nl



Taytanchis betekent de 
schepper en komt uit het 
Quechua, de taal die de 
Q’ero spreken in Peru. Een 
volk dat hoog in de Andes 
leeft en direct afstamt van 
de Inca’s. Taytanchis biedt 
tweemaal per jaar retreats 
aan op Ibiza. Hier maak je 
kennis met de negen 
inwijdingen van de 
Munay-ki. Deze zorgen 
voor een grote 
schoonmaak in je 
lichaam, zowel op 
energetisch als 
fysiek niveau.

Munay-ki. Deze zorgen 

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

We kennen healingen en inwijdingen en dikwijls wordt de vraag gesteld wat 
precies het verschil is. Healingen zijn gericht op het oplossen van blokkades in 
het lichaam. Energie moet stromen en als er om wat voor reden dan ook ergens 
in het energetische lichaam een blokkade optreedt, dan kunnen als gevolg 
daarvan klachten ontstaan. Een sjamaan kan vervolgens die energie aanpakken 
en ervoor zorgen dat deze afgevoerd wordt, waarna verbetering kan intreden. 
Inwijdingen gaan verder omdat deze het bewustzijn van de ontvanger vergroten 
of verbreden. Daarom hebben inwijdingen meer impact.

Op Ibiza geef ik tweemaal per jaar een retreat. De ene keer wordt de 
Munay-Ki doorgegeven en de andere keer de Nusta Karpay. 
Komende maand leg ik het verschil uit. 

De volgende retreat is van
6 t/m 13 mei 2019.
Mocht je interesse hebben, 
kijk dan eens op www.taytanchis.com

COLUMN/TAYTANCHIS

  Inca sjamanisme,
een andere weg naar welbevinden

Afgelopen maand heb ik iets verteld over sjamanisme 
en wat dit inhoudt. Nu wil ik iets vertellen over de 
verschillende mogelijkheden die je hebt bij sjamanisme. 

JOHN MACDONALD
INTERIOR - OUTDOOR

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.

Jules Verneweg 24, 5015 BM Tilburg
info@johnmacdonald.nl www.johnmacdonald.nl
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Professionele hulp en 

hypotheekadvies in Spanje 

Hypotheekibiza.nl  |  031 850290678  
Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears
info@hypotheekibiza.nl  |  hypotheekibiza.nl
Spaanse Hypotheek.nl  |  Calle Cirilo Amoros 58  |  46004 Valencia  
info@spaansehypotheek.nl  |  spaansehypotheek.nl

Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears

Er was veel behoefte aan een professionele 
samenwerking omtrent het regelen van financiën 
in Spanje. Daarnaast bloeit de huizenmarkt op. 
Patrick Kruger, hypotheekadviseur: “Mede door 
de lage rentestand zijn steeds meer 
Nederlanders en Belgen op zoek naar een 
eerste of tweede huis in Spanje.”

Spaanse Hypotheek heeft een efficiënte en 
professionele werkwijze. Hierdoor hebben veel 
Nederlanders en Belgen vertrouwen in Patrick en 
zijn team. Ondertussen werken ze met meerdere 
personen op hun kantoren, gevestigd in zowel 
Valencia als op Ibiza.
Patrick: “Het aantal aanvragen is afgelopen jaar 
enorm gestegen. Het is ideaal dat we met 
meerdere adviseurs in Nederland én Spanje 
kunnen samenwerken. Ondanks dat we soms 
ver van elkaar zitten, zien we overal wie wat 
heeft besproken met de klant. Dat werkt 
natuurlijk uiterst efficiënt.”



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.

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

Mooie cala’s, fijne beachrestaurants, prachtige 
natuur... maar nog steeds hebben veel mensen een 
verkeerd beeld van Ibiza. Bij Ibiza denken velen 
vooral aan het ‘partyeiland’ met de megadiscotheken 
Pacha, Ushuaïa, Amnesia, Hi Ibiza, Privilige en 
DC 10, om er maar een paar te noemen.

Toch is die andere kant van Ibiza vele malen groter dan het 
feestgebeuren. Wat te denken van een avontuurlijke tocht naar 
d’Albarca, afdalen naar Atlantis, dwalen door Dalt Vila, Sa Penya 
ontdekken of de San Joan hippiemarkt op zondag bezoeken?

Wil je Atlantis ontdekken, dan wordt het afdalen via een moeilijk 
begaanbaar pad naar het strand met de prachtige rotspartijen. Een 
onvergetelijke gebeurtenis. Minstens zo bijzonder is een wandeling naar 
d’Albarca. En... het is niet zomaar een wandeling, want je loopt naar 
beneden over een redelijk lastige weg naar de cala van d’Albarca. Eenmaal 
aangekomen bereik je een van de mooiste fotolocaties van het eiland. 
Omgeven door prachtige hoge kliffen is daar de stenen brug, bijna zwevend 
over de zee.

Nog een bijzondere locatie die je moet zien is het Stonehenge van Ibiza, 
te vinden tussen cala Llentia en cala Codolar. Dit beeldhouwwerk stelt een 
zonnewijzer voor en de middenpilaar is 24 meter hoog. Heel apart om dit te 
aanschouwen op deze plek van het eiland. Alle info hierover lees je op
www.mijntipsibiza.nl/bijzondere-locaties/ 

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Ibiza is iets meer
    dan… feesten!
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ITOM/TECHNOLOGIE

iTom Ibiza houdt je op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes en trends in op het gebied van technologie 
op Ibiza. Elke maand in Ibiza Bruist!

Zowel voor huiseigenaren als voor toeristen is een stabiele internet verbinding 
een must. Niet enkel om mooie foto’s op sociale media te posten, maar ook 
digitale televisie, remote verbindingen met servers en zelfs thuiswerken kan 
vanaf Ibiza. 

Op het terras met de laptop, zicht op Ibiza Stad, ja het kan!

De laatste jaren hebben de lokale Ibiza overheden en de grote 
telecombedrijven grote investeringen gedaan om de 
toegenomen vraag naar internetverbinding en 
bandbreedte te verhogen.

Glasvezel internet kan bij zowel Movistar, 
Vodafone of Orange aangevraagd worden 
met snelheden tot 600Mb.

Is er nog geen glasvezel bij jouw Ibiza huis 
in de buurt, dan zijn er nog verschillende 
andere mogelijkheden om je toch te 
verbinden: satelliet, point to point, 4G, ….

Meer info www.itom.es

Laat ons u helpen zich thuis 
te voelen met nieuwe 

technologieën.

Ons deskundige adviesbureau 
en onze installatievaardigheden 

maken ons uw perfecte 
IT-partner op Ibiza.

Wij bieden oplossingen op 
maat; van eenvoudige en 
betaalbare tot de meest 
extravagante installaties. 
Op projectbasis en met 

persoonlijk contact met u als 
klant, of samen met de 

ontwerper, architect of bouwer. 

www.itom.es
www.smarthouse-ibiza.com 

(+34) 606 831 347
info@itom.es

Altijd goed contact
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DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-internacional.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-internacional.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
Avda Cap Martinet 17 · 07819 Jesus (Sta Eulalia) ·Ibiza· Spain
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noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

Een uitzonderlijke villa, gebouwd volgens de 
hoogste normen. Om de privacy te 

waarborgen is het pand gelegen op een 
groot perceel op een verhoogde positie, 

genesteld tussen bomen in een weelderige, 
rustige omgeving. Vanaf hier kunt u 

genieten van een spectaculair uitzicht 
over de vallei, de zee en daarbuiten. 

Het pand is een symbool van ingetogen 
luxe, met een goed doordachte indeling 
van de ruimte, unieke materialen en de 

nieuwste technologie. Het grote terras heeft 
een zoutwaterzwembad en een 

buitenkeuken, ideaal om buiten te dineren. 
Kwaliteiten zijn onder andere de vloer-

verwarming, centrale A / C warm en koud, 
dubbele beglazing, een luxe ingerichte 

keuken, een wasruimte, een osmose 
watersysteem, eigen waterbron, een sauna 

en een wijnkelder.

REFERENTIE KPI178
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 17.000 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 584 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6 
KEUKEN Fully equipped, Inbouwkeuken, gemeubileerd, kookeiland
LIFT Geen lift aanwezig
TYPE VERWARMEN Centrale verwarming, vloerverwarming, airconditioning warm/koud
VLOER Marmer, epoxy flooring
MET KELDER Ja
ALARMSYSTEEM Ja
ENERGIELABEL E

OBJECT/VAN DE MAAND

Landgoed in landelijke omgeving
 met uitzicht op zee

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

4.900.000,00 €

07819 Jesus St. Eulalia, Spanje
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 15-01-19   14:53

Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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Adelaarstraat 11, Nispen  |  +31 (0)6 28 80 67 60
info@johnkerstensmedia.nl  |  www.johnkerstensmedia.nl

Zoek je een stem?
John Kerstens Media zorgt ervoor!

Je wilt natuurlijk opvallen bij het grote publiek.
Met mijn stem geef ik jouw commercial, bedrijfsfilm

en zakelijke voicemail een unieke sound.

Februari
Ram 21-03/20-04
Doordat je zo met je carrière bezig 
bent, is er minder tijd over voor je 
partner. Zorg voor een goede balans. 

Stier 21-04/20-05
Je bent in dezelfde stemming als jouw 
collega's en dat is de reden waarom 
teamwork zeer productief zal zijn. 

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen lossen kleine geschillen 
effi ciënt op en stellen een compromis 
voor dat gunstig is voor beide partijen. 

Kreeft 21-06/22-07
De situatie ziet er vanuit een andere 
hoek niet zo moeilijk uit als het eerst 
leek. Gewoon goed nadenken en de 
situatie onder controle houden. 

Leeuw 23-07/22-08
Tussen jou en het andere geslacht 
vliegen de vonken ervan af. Wees niet 
bang om initiatief te nemen. 

Maagd 23-08/22-09
In relaties zullen Maagden de neiging 
hebben om eerder hun hart te volgen 
dan hun hoofd. 

Weegschaal 23-09/22-10
Sla een uitnodiging voor een kopje 
koffi e of een drankje niet af, je weet 
nooit wat er kan gebeuren. 

Schorpioen 23-10/22-11
Schorpioenen zullen genieten van veel 
geluk in hun privéleven. Een langdurige 
relatie zal stabiel zijn. Als je volhoudt, 
kun je in februari jouw doelen bereiken.

Boogschutter 23-11/21-12
Soms is een vriendelijk woord 
genoeg zodat de andere persoon 
een mooie dag zal hebben.  

Steenbok 22-12/20-01
Je zult het beste ontspannen als 
koppel of met vrienden en hierdoor 
al je zorgen vergeten.

Waterman 21-01/19-02
Als je collega's jaloers op je zijn, denk 
dan na of er iets mis is met wat je doet 
en probeer aardiger te zijn.

Vissen 20-02/20-03 
Wees niet bang voor een blind date. 
Het stelt niet zoveel voor. Als de 
persoon niet bij je past, hoef je hem 
of haar daarna toch niet meer te zien.

HOROSCOOP



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau 
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je 
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering 
en een uiting van vriendelijkheid.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld 
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten 
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar 
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam 
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik 
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart. 
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er 
dingen om dankbaar voor te zijn.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten, beïnvloedt je 
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul 
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen. 
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

Hasta la proxima.

YouriClaessensPhotography

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte. 
Drie kleine woordjes met een grote 
betekenis. Wees dankbaar voor wat je 
hebt. Wees niet ongelukkig over wat je 
niet hebt. Dankbaarheid geeft een gevoel 
van verlichting en geluk.

dankbaar

Michael  Pilarczyk

dankbaarIk ben
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en geschiedenisKunst
Ibiza lijkt misschien geen rijk centrum van culturele hoogstandjes, maar 

het eiland heeft wel degelijk kunst en historische musea van wereldklasse. 
Ontdek alles wat Ibiza te vertellen heeft in een   van deze vijf musea.

Museum voor hedendaagse kunst
Dalt Vila, Ibiza Stad

Ogenschijnlijk klein van buiten, bevat dit museum hedendaagse 
werken van kunstenaars uit de hele wereld. Het gebouw huisvestte 

vroeger de oude wapenkamer en militaire opslagruimten van de 
stad. Behalve foto's en sculpturen van kunstenaars uit Madrid tot 
Malmö, is er ook veel werk van jonge kunstenaars van het eiland.

Adres: Ronda Narcís Puget s / n. Dalt Vila
Openingstijden september t/m juni

ma t/m vr van 8.30 uur tot 20.00 uur
Vrije toegangVrije toegangVrije toegang

Archeologisch museum
Dalt Vila, Ibiza Stad
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 
Archeologisch Museum. Je moet wel naar de top van 
Dalt Vila klimmen, maar hier vind je een permanente 
tentoonstelling met kunstvoorwerpen die op het eiland 
zijn gevonden en drieduizend jaar geschiedenis beslaan. 
Adres: Plaça de la Catedral, Dalt Vila
Openingstijden 16 oktober t/m 15 maart
Di t/m za van 9.00 tot 15.00 uur
Toegang: € 2,40
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DAGJE UIT/MUSEA OP IBIZA

Puget Museum, Dalt Vila, Ibiza Stad
Opgedragen aan de werken van twee beroemde 
kunstenaarszonen van het eiland, Puget Viñas en Puget 
Riquer. Het museum is gevestigd in een mooi oud paleis. 
Sommige werken van Puget Viñas werden voltooid nadat 
hij de laatste jaren van zijn leven bijna blind was.
Adres: Carrer Mayor, Dalt Vila, Ibiza-stad
Openingstijden oktober t/m maart
Di t/m vr van 10.00 tot 16.30 uur
Za en zo van 10.00 tot 15.00 uur
Vrije toegang

Es Moli Gallery, Santa Gertrudis
Dit pareltje is gevestigd in een oude molen en 
biedt schilderijen, sculpturen en fotografi e van 
internationale kunstenaars die op Ibiza wonen of 
hebben gewoond. Het begon als een antiek- en 
kunstwinkel aan het einde van de jaren zeventig 
en is nu nog steeds een kleine boekhandel. 
Adres: Carretera San Miguel, Santa Gertrudis
Openingstijden
dagelijks 17.30 - 20.30 uur of op afspraak
Vrije toegang

en geschiedenis
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

PUNTA ARABI

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

Etnografi sch museum,
Santa Eulália
In Puig de Missa vind je een oud landhuis, 
typerend voor de landelijke architectuurstijl van 
Ibiza. Je vindt er de vroegere manier van leven 
van het eiland, met allerlei gebruiksvoorwerpen 
en landbouwuitrustingen. Maar ook sieraden, 
muziekinstrumenten en zelfs wapens. Het 
typische kostuum van het eiland - dat je in de 
winkeltjes in de vorm van beeldjes ziet - kun je 
hier in het echt bewonderen.
Adres: Can Ros des Puig de Missa, Santa Eulália 
des Riu
Openingstijden oktober t/m maart
di tot za van 10.00 tot 14.00 uur, zo van 11.00 
tot 13.30 uur. Gesloten op ma en op feestdagen
Toegang: € 2,60
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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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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

Adembenemend       mooi 

Zie jij je al zitt en, met een wijntje in de hand, in de uitbundig 
stralende zon op een van deze hagelwitt e balkons, genietend 
van het fantasti sche uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

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

Adembenemend       mooi 

Zie jij je al zitt en, met een wijntje in de hand, in de uitbundig 
stralende zon op een van deze hagelwitt e balkons, genietend 
van het fantasti sche uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

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

Adembenemend       mooi 



DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!



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

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

IBIZAvandaag,
morgen en iedere

overmorgen.

Ik hou van jou,
VALENTIJNSDAG

je moet ervan
houden!

Liefde,
VALENTIJNSDAG
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jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

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.”

Mi casa es su casa!

Tussen de vele hotels die er zijn kom je af en toe ook prachtige 
exemplaren tegen, waarbij je meteen je koffer wilt pakken.

Zo ook de Casa Cook hotels, smaakvol ingerichte adults only 
boetiekresorts. Ontspannen en genieten staat hier centraal.
Casa Cook is voor de verfijnde vakantieganger. De kamers en suites 
zijn met smaak en trendy ingericht met natuurlijke accenten, veelal 
met privézwembad. Vroeg opstaan voor 'handdoekje leggen' is hier 
dus niet nodig.

Een verblijf bij Casa Cook is echt even tijd voor jezelf. Je kunt een 
yogales volgen en er is een gym met personal trainer.
Het eten is met veel liefde en passie klaargemaakt, served with love!

Op dit moment zijn er drie Casa Cook hotels, op Kreta, Kos en Rhodos, 
maar het goede nieuws is dat 1 juni het nieuwste hotel opent op IBIZA!

Wil je hier ook heen? Neem contact met me op!

CASA COOK HOTELS



Accompany Ibiza  
    voor welzijn 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

Welzijn wil zeggen dat men zich 
wel voelt oftewel ‘wellbeing’.
Accompany Ibiza helpt klanten door hen 
dagelijks te ondersteunen om hun ‘wellbeing’ 
op Ibiza te verkrijgen en te behouden. 

Door een kortere of langere periode bij 
de klant in huis op velerlei gebieden te 
ondersteunen waardoor het gevoel van 
welzijn, ook wellness genoemd, zoveel 
mogelijk ervaren wordt.

Door de klant tijdelijk aan huis te ontzorgen 
zal er mogelijk ook een verbetering van de 
algemene gezondheid kunnen plaatsvinden. 

Sporten, bewegen en/of fitnessen zijn 
enkele van de sportieve diensten die 
worden aangeboden. Hierdoor wordt het 
lichaam in balans gebracht doordat de 
gewrichten en spieren soepeler worden. 
Men wordt energieker en op den duur 
zelfs gezond ouder. Andere high care en 
welzijn- of zorgondersteunende diensten, 
tijdens aanwezigheid of afwezigheid op 
uw verblijf, kunnen besproken worden.

Uw zorg is onze passie en specialiteit! 
Alles is gericht op gezondheid en 
geestelijke balans en welzijn.

Wellness op z’n best!

Wim Hoes

U reserveert een periode waarin u ‘thuis’ exclusief ‘verzorgd’ wilt 
worden om uw verblijf op Ibiza zo aangenaam mogelijk te maken. 
Daarnaast mag u specifieke wensen altijd bespreken om uzelf 
koning(in) te voelen!

Neem ook eens
een kijkje op devernieuwde website 

van 
ACCOMPANY-IBIZA.com



EXCLUSIVE LAND  |  LUXURY SERVICES  |  LUXURY RENTALS
Cap Martinet 14 Jesús  |  T. ES +34 643 33 31 50  |  manue.raccah@gmail.com

IBIZA REAL ESTATE



Cova de Can Marca
Cova de Can Marca hoort tot een van de oudste grotten van Ibiza, wel meer 
dan honderdduizend jaar oud. Door al die jaren heen heeft de grot prachtige 
stalagmieten en stalactieten (druipstenen) gekregen en zijn de watervallen 
en de waterbeddingen versteend, wat het totaalbeeld prachtig maakt.
Voordat de Belgische Jean-Pierre van der Abeelle de grot rond 1970 
ontdekte, werd de grot voor hele andere dingen gebruikt. Smokkelaars 
gebruikten hem rond 1950 namelijk om hun illegale spullen te verstoppen. 
Tot op de dag van vandaag kun je nog steeds duidelijk de rode en zwarte 
markeringen zien die zij hadden geschilderd om, in geval van nood, via een 
andere route de grot te verlaten. Als je bij de ingang van de grot staat, heb je 
een prachtig uitzicht over de baai en zie je tegenover je een toren uit 1750, 
genaamd Torre d’es Molar. Je hebt ook uitzicht op het eiland Murada, hier 
komt een bijna uitgestorven hagedissensoort uit de oudheid voor.
Openingstijden: november t/m mei van 11.00 tot 17.30 uur.
Ongeveer elke 45 minuten wordt er een nieuwe rondleiding gestart. 

Ibiza Club de Golf in Santa Eulalia
Op Ibiza is het gedurende het gehele jaar lekker weer. Deze aangename 
temperatuur zorgt ervoor dat de golfclubs het gehele jaar door geopend zijn 
en het gras van de golfbanen er prachtig groen bij ligt. Een prachtig 
golfterrein is Ibiza Club de Golf in Santa Eulalia. Dit indrukwekkende 
golfresort beschikt over achttien holes en een oefenruimte. Vanzelfsprekend 
geniet je van een schitterend uitzicht als je ontspannen aan het golfen bent. 
Hoewel Ibiza Club de Golf een privéclub is, kun je er ook als niet-lid 
uitstekend terecht voor een dagje golfen.
Neem je zelf je golfuitrusting mee op vakantie en huur je deze niet bij de 
golfclub? Wees er dan zeker van dat je golfuitrusting goed is verzekerd. 
Golfspullen zijn erg kostbaar en deze wil je liever niet beschadigen of 
kwijtraken door bijvoorbeeld diefstal. Informeer daarom bij je reisverzekeraar 
of je reisverzekering is afgestemd op een golfvakantie naar Ibiza.
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Cova de Can Marca
Cova de Can Marca hoort tot een van de oudste grotten van Ibiza, wel meer 
dan honderdduizend jaar oud. Door al die jaren heen heeft de grot prachtige 
stalagmieten en stalactieten (druipstenen) gekregen en zijn de watervallen 
en de waterbeddingen versteend, wat het totaalbeeld prachtig maakt.
Voordat de Belgische Jean-Pierre van der Abeelle de grot rond 1970 
ontdekte, werd de grot voor hele andere dingen gebruikt. Smokkelaars 
gebruikten hem rond 1950 namelijk om hun illegale spullen te verstoppen. 
Tot op de dag van vandaag kun je nog steeds duidelijk de rode en zwarte 
markeringen zien die zij hadden geschilderd om, in geval van nood, via een 
andere route de grot te verlaten. Als je bij de ingang van de grot staat, heb je 
een prachtig uitzicht over de baai en zie je tegenover je een toren uit 1750, 
genaamd Torre d’es Molar. Je hebt ook uitzicht op het eiland Murada, hier 
komt een bijna uitgestorven hagedissensoort uit de oudheid voor.
Openingstijden: november t/m mei van 11.00 tot 17.30 uur.
Ongeveer elke 45 minuten wordt er een nieuwe rondleiding gestart. 

Ibiza Club de Golf in Santa Eulalia
Op Ibiza is het gedurende het gehele jaar lekker weer. Deze aangename 
temperatuur zorgt ervoor dat de golfclubs het gehele jaar door geopend zijn 
en het gras van de golfbanen er prachtig groen bij ligt. Een prachtig 
golfterrein is Ibiza Club de Golf in Santa Eulalia. Dit indrukwekkende 
golfresort beschikt over achttien holes en een oefenruimte. Vanzelfsprekend 
geniet je van een schitterend uitzicht als je ontspannen aan het golfen bent. 
Hoewel Ibiza Club de Golf een privéclub is, kun je er ook als niet-lid 
uitstekend terecht voor een dagje golfen.
Neem je zelf je golfuitrusting mee op vakantie en huur je deze niet bij de 
golfclub? Wees er dan zeker van dat je golfuitrusting goed is verzekerd. 
Golfspullen zijn erg kostbaar en deze wil je liever niet beschadigen of 
kwijtraken door bijvoorbeeld diefstal. Informeer daarom bij je reisverzekeraar 
of je reisverzekering is afgestemd op een golfvakantie naar Ibiza.
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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.hotelgarbi-ibiza.com




