
IBIZA MEI 2019 WWW.IBIZABRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Check out 
the opening 
parties

Het seizoen op 
Ibiza is weer 
begonnen!



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



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



WIJ HEBBEN 
LETTERLIJK DE TIJD

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

In de tijd dat je net klok leerde kijken duurden zomervakanties nog 
oneindig lang. De secondewijzer is een vreemd begrip; vanuit een 

tandartsstoel gaat hij voor de meesten trager dan vanaf een barkruk. 
Voor zowel mensen bij wie iedere minuut telt als relaxte types die 

niet op een minuutje kijken, hebben we een tijdloos mooie gadget. 
Qlocktwo van design duo Marco Biegert & Andreas Funk vermeldt 

letterlijk in woorden de tijd. De klok is er in verschillende maten en 
uitvoeringen, van verroest ruw staal tot smetteloos glas. Kom hem 

in onze winkel bewonderen, dan weet je meteen hoe laat het is…  
Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

QLOCKTW
O IN DIVERSE UITVOERINGEN EN M

ATEN MOOIE
EYECATCHER 

VOOR KANTOOR
OF THUIS
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Bruisende lezer,

‘Hola’, kent iedereen waarschijnlijk wel en ook ‘buenos dias’ zal de
meesten van jullie niet onbekend in de oren klinken. En zo zijn er
nog wat woorden en zinnetjes die handig zijn om aan te leren voor
een verblijf op Ibiza. Het maakt je reis namelijk vele malen leuker
én makkelijker als je enigszins kunt communiceren met de lokale
bevolking. Neem dus voor je vertrekt eens een kijkje op een site 
als www.espaans.nl om jezelf alvast een beetje op de juiste 
Spaanse weg te helpen.

Wel zo handig als je straks op het eiland bent en bijvoorbeeld de 
weg wilt kunnen vragen naar Festival Club in de bergen van Sant 
Josep. Van deze hotspot uit de jaren zeventig zijn tegenwoordig 
alleen nog apocalyptisch uitziende ruïnes over die nu op hun beurt 
weer nieuwe bezoekers aantrekken.

Deze club behoort al lange tijd tot het verleden, maar gelukkig zijn 
er op Ibiza nog tal van andere clubs die vanaf deze maand hun 
deuren wel weer openen voor het zomerseizoen. Wie in mei naar 
Ibiza gaat en liefhebber is van een mooi feestje, kan zijn of haar hart 
ophalen met alle openingsparty’s die deze maand op de planning 
staan. Te veel om allemaal op te noemen, maar een aantal tips voor 
de vetste feesten wilden we je toch niet onthouden. Blader verder 
en zet ze alvast in je agenda!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

VOORWOORD/MEI



Buiten de bekende paden heeft Ibiza veel geheimen. 
Een van deze geheimen is in de bergen van 

Sant Josep, vervallen en lang geleden door de natuur 
heroverd: Festival Club. Van zijn gouden dagen als 

een oogverblindende hotspot in de jaren zeventig 
zijn alleen apocalyptisch uitziende ruïnes 

overgebleven. Deze trekken nu op hun beurt
weer nieuwe bezoekers aan...

Slechts een paar minuten ten noordoosten van 
Sant Josep vind je een onopvallende oude muur. 
Wat aanvankelijk op een klein, afbrokkelend huis 
lijkt, is de toegangspoort tot iets veel groters. 
Een doorgang met ronde bogen en met graffi ti 
bezaaide muren leidt rechtstreeks naar het 
enorme amfi theater van de verlaten Festival 
Club. Vanaf hier kun je de volledige omvang van 
dit complex zien, waar duizenden ooit gefeest 
hebben. Shows, muziek festivals, ‘stieren-
gevechten’ met kalveren... alles wat in de vroege, 
gekke jaren van het eiland als ‘Spaans’ en ‘leuk’ 
werd beschouwd, werd hier aangeboden.

FESTIVAL CLUB IS 
VERLATEN, MAAR 

NIET GESLOTEN

BRUISENDE/HOTSPOT

De ruïnes van

Destijds werden er elke zondag en maandag barbecuefeestjes gehouden 
in de Festival Club. Het sierlijke lettertype met de naam Festival Club is 
nog steeds te zien in het bargebouw.

Talloze graffi ti sieren nu de ruïnes, vandalisme en verval zijn zichtbaar. 
Maar ook de natuur tiert welig: planten en zelfs bomen vechten zich een 
weg terug door het afbrokkelende beton. Een autobegraafplaats met oude 
wrakken en allerlei afval stapelt zich helaas ook tussen de muren op.

Festival Club
De oude bar heeft niet alleen een prachtig 
uitzicht op de vervallen ruïne, maar ook op
Sant Josep aan de overkant van de vallei. 
Spectaculair en afgelegen. Je vraagt je af: wat 
zijn er destijds voor wilde feesten geweest? 
Hoog in de bergen, weg van de de realiteit?

Het is nu een ontmoetingsplaats voor graffi ti-
kunstenaars van over de hele wereld. Bijna elke 
dag worden hier nieuwe muurschilderingen 
gemaakt. Er is ook een Facebookgroep met 
foto's van jonge mensen van over de hele 
wereld die in de ruïnes poseren. Maar niet 
alleen de kunstenaars genieten van deze 
gigantische speeltuin. Als onderdeel van een 
artistiek project werd hier ook een video van de 
beroemde DJ Alfredo Fiorito gemaakt. Hij was 
een van de beroemdste Acid House-dj's op het 
eiland in de jaren tachtig.

Ondanks de prachtige ligging, het geweldige 
gebouw en de interesse van vele ondernemers 
is Festival Club tot op de dag van vandaag nooit 
meer opengegaan.
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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
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Het heerlijke eten en de verfrissende dranken staan klaar om 
geserveerd te worden. De muziek staat op en wil jou alle energie 
geven om heerlijk los te gaan en te dansen alsof het het laatste 
feestje ooit is.

Waar ben jij?
Als jij je vluchten nog steeds niet geboekt hebt, zou ik maar als 
de bliksem naar flights.google.com surfen, er de beste vluchten 
boeken en daarna mij contacteren voor de rest! Zo ga je een 
zorgeloze vakantie tegemoet vol onvergetelijke herinneringen.
Ik hoor en zie je snel!

Houd jij van Ibiza? Surf dan naar www.ibizainsideout.com 
en volg ons op                           
Lees in de Facebook recensies zélf welke topervaringen véle 
andere Nederlanders, Belgen en vele andere nationaliteiten 
al hebben meegemaakt met Ibiza Inside Out.

Ibiza Inside Out
+34 603 244 003

contact@ibizainsideout.com
www.ibizainsideout.com

Ibiza Inside Out

COLUMN/IBIZA INSIDE OUT

Ibiza Inside Out

Bel of app
me op

+34 603 244 003
en ik zet jouw wensen 

effectief om in de 
realiteit!

Het seizoen is begonnen!

Haal het maximale uit 
Ibiza of Formentera!
Vertel me hoe jullie droomvakantie 
eruitziet en ik regel:
• Accommodatie (villa’s, 

appartementen of agroturismo).
• Unieke ervaringen zoals 

privétours naar verborgen 
parels, huwelijksaanzoeken,  
wijnproeverijen, gastronomische 
tours, hikes, enz. inclusief 
vervoer, foto’s en video’s.

• Het huren van een boot voor  
een onvergetelijke dag op zee.

• Zorgeloze autohuur zonder 
wachttijden (direct op 
luchthaven geleverd) en zonder 
onverwachte (extra) kosten.

• Jouw eigen (bedrijfs)evenement.

en volg ons op                           en volg ons op                           en volg ons op                           

Kristof Van Tendeloo

Wil jij  écht  het maximale uit jouw Ibiza of Formentera vakantie halen?

25% KORTING
op privétours geboekt 
vóór 1 juni!
Stuur je naam en mobiele telefoonnummer naar 
contact@ibizainsideout.com of via whatsapp 
naar +34 603 244 003 met vermelding van 
‘lezerskorting Ibiza Bruist’.

De zon wil jou verwarmen. De zee en het 
zwembad willen je verfrissen. De afgelegen 
baaien en verborgen plekjes willen ontdekt 
worden door jou.
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DITJES/DATJES

 In Spanje krijgen de moeders op Moederdag ook cadeaus 
van andere familieleden. Het is een gezellige en feestelijke viering
  met de hele familie en niet alleen met het gezin.
 Bijna in elke taal begint het woord ‘moeder’ met een M.
  In Nederland is het nu onderwerp van gesprek, 
 maar in Spanje hebben kinderen al 2 achternamen:
  die van hun vader en van hun moeder.
 In Spanje houden ze siësta. Tussen twee en vijf ’s middags
geniet elke Spanjaard van de lunch en een welverdiende powernap.
 Het leven in een Spaanse stad draait rond de plaza (plein 
in het midden van de stad). Vroeger vonden er stierengevechten 
 en executies plaats, nu rommelmarkten en evenementen.
       Het favoriete woord in Spanje is Mañana! Spanjaarden 
 doen alles rustig aan, geen haast. Wat vandaag niet komt,
    komt morgen wel.
Het Spaanse volkslied La Marcha Real heeft offi cieel geen tekst.
 Dat is ook precies de reden waarom je Spanjaarden nooit ziet
   meezingen met hun volkslied.

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.”
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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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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 
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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.

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

Wij hebben er zin in en jullie hopelijk ook. De meeste 
beachclubs en restaurants zijn nu weer geopend en 
gelukkig hebben we ook weer nieuwe zaken ontdekt. 
Er is de afgelopen maand overal hard gewerkt om 
alles weer een frisse uitstraling te geven. 

Kijk naar de boulevard van Figueretas. De hele winter lag deze 
overhoop, maar de boulevard heeft een geweldige metamorfose 
ondergaan. Figueretas wordt beter en beter. De gezellige hippiemarkt 
is iets verplaatst naar een mooiere plek en wij kenden natuurlijk al de 
populaire zaken café De Hoeck en bar Can Jesper. En voor de 
liefhebbers van lekkere tapas is een mooie nieuwe bar de pintxos (zo 
noemen Spanjaarden tapas) geopend. Om het hoekje bij De Hoeck zijn 
Jules en Susana de geweldige tapasbar Ca La Nina begonnen. Kijk 
ook op www.mijntipsibiza.nl/restaurant/ca-la-nina/. In de uitgebreide 
vitrine kies je de lekkerste hapjes. Ca La Nina is gespecialiseerd in 
wereldse tapas. Dat wil zeggen niet alleen uit Spanje, maar hapjes ‘from 
all over the world’. Jules uit Nederland werkt al vele jaren als kok op 
het eiland. 
Ook nieuw is het prachtige restaurant Jul’s, zie hiervoor ook 
www.mijntipsibiza.nl/restaurant/juls/. In een prachtige ambience van 
onder andere een geweldige tuin is het hier op een bijzondere manier 
genieten. Wij vinden deze plek zeer de moeite waard.
Veel plezier voor iedereen in het nieuwe seizoen 2019. 

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Het seizoen
 is weer begonnen
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Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799

Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

Kortings-
code

BRUIST2019



4

SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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Catelijnen 9 Rosmalen  |  088-1122200
www.farfallina.nl

Vind je nooit je juiste cupmaat 
bij het winkelen? Dan kun je 
terecht bij Farfallina, met alle 
persoonlijke aandacht die je 
als vrouw verdient.

In lingerie of badmode die goed past voel je je zelfverzekerd. 

Daarom heeft Farfallina de leukste en hipste series, speciaal 

voor grote cupmaten. Er is voldoende keus vanaf cup D en in 

alle maten hangt meer dan genoeg op voorraad.

de nieuwste 
BADMODE 

is binnen!

CUPMAAT

D T/M O
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Catelijnen 9 Rosmalen  |  088-1122200
www.farfallina.nl

Vind je nooit je juiste cupmaat 
bij het winkelen? Dan kun je 
terecht bij Farfallina, met alle 
persoonlijke aandacht die je 
als vrouw verdient.

In lingerie of badmode die goed past voel je je zelfverzekerd. 

Daarom heeft Farfallina de leukste en hipste series, speciaal 

voor grote cupmaten. Er is voldoende keus vanaf cup D en in 

alle maten hangt meer dan genoeg op voorraad.

de nieuwste 
BADMODE 

is binnen!

de nieuwste 
BADMODE
is binnen!

CUPMAAT

D T/M O
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.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

Gelegen op de top van de heuvel vinden wij deze 
gemoderniseerde luxe villa in de buurt van San 

Augustin, gerenoveerd met materialen van de hoogste 
kwaliteit. Volledig omheind en uitgerust met de nieuwste 

technieken biedt deze villa maximale privacy en 270 
graden uitzicht. De villa bestaat uit twee delen: het 

hoofdgebouw en het gastenverblijf. Het hoofdhuis is 
verdeeld over twee verdiepingen. Op de begane grond 
bevindt zich een ruime woonkamer, een tweepersoons 

slaapkamer met aangrenzende badkamer, beide met 
toegang tot het gedeeltelijk overdekte en zeer grote 

terras. Verder is er een moderne, volledig uitgeruste 
keuken, een wasserette en een gastentoilet. De 

hoofdslaapkamer met kleedkamer en aangrenzende 
badkamer bevindt zich op de bovenste verdieping en 

vanaf het privéterras heb je een prachtig uitzicht op San 
Antonio en San Jose en een spectaculair uitzicht op de 

zee. Onder het terras bevindt zich het onafhankelijke 
gastenverblijf met twee volledig onafhankelijke 

tweepersoons slaapkamers, elk met een badkamer en er 
is ook een keuken. Er is een personeelshuis bij de 

ingang van het terrein. Vanaf het zeer grote terras kunt u 
overal van het uitzicht genieten en van een prachtig 

zwembad in een complete privéomgeving. Uitgerust met 
de nieuwste en meest moderne technologie kan dit huis 

vanaf elke plek in de wereld worden bestuurd via de 
mobiele telefoon. Een elegante villa met veel privacy 

en gebouwd met hoogwaardige materialen. 
Spectaculair leven in de vrijheid van Ibiza.

REFERENTIE KPI142
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 30.000 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 500 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 5
BADKAMERS 6 
KEUKEN Open keuken, volledig uitgerust, kookeiland
LIFT Geen lift aanwezig
TYPE VERWARMING Vloerverwarming, airconditioning warm/koud
VLOER Tegels, beton
BOUWJAAR 2018
ALARMSYSTEEM Ja
ENERGIELABEL Energy consumption kWH

OBJECT/VAN DE MAAND

Recent gerenoveerde luxe villa 
                             met een spectaculair uitzicht

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

6.500.000,00 €
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noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

Deze unieke, rustig gelegen finca wordt omgeven door 
een onbelemmerd natuurgebied en biedt een van de 

mooiste uitzichten op de grens van het eiland en eindigt 
met uitzicht op zee. Het perceel bestaat uit  2 aparte 

huizen en 1 gastatelier in de typische architectonische 
stijl van Ibiza en betovert met details zoals terracotta 

vloeren, Sabina-houten plafonds en natuurstenen 
muren. Een open haard garandeert een gezellige

woonomgeving in koudere seizoenen.

De hoofd-finca is verdeeld over 2 verdiepingen met een 
ingangshal, een office, gezellige woonkeuken, een 

woonkamer met een apart eetgedeelte en een open 
haard en leidt naar een overdekt terras dat toegang

biedt tot het zwembad. Er zijn ook twee slaapkamers, 
twee badkamers en een ruimte die nog kan worden 

omgezet in een derde slaapkamer die toegang geeft tot 
het dakterras. Aangrenzend is er ook een aantrekkelijke
studio voor gasten of personeel met een gecombineerde 
woonslaapkamer, een kitchenette en een doucheruimte.

Verder bestaat er nog een groot gastenhuis volledig 
ingericht in dezelfde stijl en kwaliteit met twee grote 

dubbele slaapkamers, een woonkamer en twee 
badkamers. Ook dit huis heeft een gezellig terras.

De idyllische en speciale charme van het authentieke 
Ibiza en de adembenemende, bijna magische sfeer 

maken dit een object om verliefd op te worden! 
REFERENTIE KPI198
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 22.000 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 350 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 5
BADKAMERS 4 
KEUKEN Inbouwkeuken, volledig uitgerust, gemeubileerd, Kitchenette
TYPE VERWARMING Open haard, Airconditioning warm/koud
VLOER Tegels
ENERGIELABEL Energy consumption kWH

Unieke villa in landelijke omgeving 
                             met uitzicht op land en zee

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

3.800.000,00 €
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noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

Deze uitzonderlijke villa is gebouwd volgens de 
hoogste normen op een groot perceel van 7.000 

vierkante meter in een verhoogde positie ter 
beveiliging van privacy. Genesteld tussen de 

bomen in een weelderige, rustige omgeving is het 
gezegend met een spectaculair uitzicht op de zee, 

aangelegde tuinen en landelijke omgeving. 
Het pand biedt een zeer doordachte verdeling van 

de ruimte verdeeld over drie niveaus. Daardoor 
ontstaat op de begane grond een grote

open leefruimte met open haard, banken, een 
eettafel voor 12 personen en een bureau/

werkplek. Franse deuren openen naar een groot 
terras met zwembad inclusief buiten-eethoek. 
Binnen zijn vier goed ingerichte tweepersoons 

slaapkamers, vier badkamers, een moderne 
keuken en een ruime woonkamer. Er zijn overal 

plafondventilatoren en airconditioning
in alle vier slaapkamers met eigen badkamer. 

Daarnaast wordt het zwembad verwarmd door 
zonne-energie en is er ook een wasruimte. 

Ten slotte heeft het object ook een grote garage
en genoeg parkeergelegenheid.

Deze villa ligt in de heuvels tussen Ibiza Stad 
en Santa Eulalia. Ibiza Stad ligt op 15 minuten 

afstand en de luchthaven op 20 minuten.
REFERENTIE KPI208
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 6.502 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 250 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4 
KEUKEN Inbouwkeuken, open keuken, volledig uitgerust, gemeubileerd, 
 kitchenette, zomerkeuken
LIFT Geen lift aanwezig
TYPE VERWARMING Airconditioning warm/koud
VLOER Tegels
ALARMSYSTEEM Ja
ENERGIELABEL Energy consumption kWH

Country villa in landelijke omgeving                             
 met uitzicht op zee

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

2.900.000,00 €
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NIET ALLEEN DROMEN, 
MAAR DOEN
Op een doodnormale zondag ziet Gerard 
het bericht dat er een Thais restaurant te 
koop staat in de haven van Ibiza Stad, 
met een prachtig uitzicht. Dochter Skylar 
reageert direct: ‘’Jullie willen al zo lang 
naar Ibiza, ik ga wel mee.’’ Binnen een 
dag is het besluit gemaakt.

THAI NOIR
Met enkel horecaervaring aan de andere 
zijde van de bar, maar met een superdosis 
vertrouwen én wil, is Thai Noir een 
succes vanaf de eerste dag. De zaak heeft 
een andere naam gekregen, met een 
zwart interieur en is veel gezelliger 
geworden, al komt dat natuurlijk ook door 
de sprankelende eigenaren. En de kaart? 
Die is net zoals de Thaise chefs helemaal 
hetzelfde gebleven.

SPROOKJESLAND
Nu Willeke en Gerard bijna een jaar op 
het door Willeke zo mooi beschreven 
sprookjesland wonen, kijken ze dan ook 
ontzettend uit naar een nieuw seizoen. 
Terugkijkend op afgelopen zomer zegt 
Willeke: ‘’Hier wonen is zo fantastisch, het 
weer is vaak mooi, de natuur en vooral de 
mensen maken het eiland. Iedereen is 
happy, artistiek en heeft een bijzonder 
verhaal. Vaak zitten ze hier al vroeg aan 
een wijntje en ook dat is natuurlijk goed 
voor de geweldige sfeer.’’ 
En waar kun je jouw welverdiende 
drankje nu het beste nuttigen onder 
het genot van de lekkerste pad thai, 
curry’s en Thaise soepen? Bij Thai 
Noir natuurlijk. 

PLZA DE SA RIBA, 11, 07800 IBIZA 
+34 689 15 34 45

Geniet in een geweldige sfeer van

Vijftien jaar geleden wordt 
Willeke door Gerard 

verrast met een reis naar 
Ibiza. Als een donderslag 
weet Willeke het wanneer 

ze het vliegtuig uitstapt: 
hier wil ze wonen. Sinds 

een jaar is de lang 
gekoesterde droom van 
het paar per toeval – of 

het lot – werkelijkheid 
geworden. 

de Thaise keuken
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BRUISENDE/ZAKEN

Geniet in een geweldige sfeer van

de Thaise keuken

DE LEKKERSTE PAD THAI, 
CURRY’S EN THAISE SOEPEN
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag, allemaal 
het gevolg van je gedachten en de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wilt. Je wordt waar je diep van 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

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

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

De Chumpi Karpay, oftewel de Banden van Kracht, is een inwijding waarbij er 
beschermende krachtbanden in je lichtenergieveld worden geweven.
Ze bestaan uit de vijf energetische elementen: aarde, water, vuur, lucht en 
zuiver licht. Deze banden werken als een filter die negatieve of zware energieën 
die op je af komen absorberen en omzetten in een voeding voor de genoemde 
elementen. Ze voeden jou dus op een positieve manier in plaats van dat ze je 
vergiftigen of ziek maken. Je zult het merken doordat ze je meer in je kracht 
laten staan en je beter je grenzen aan kunt geven. De derde inwijding is de Ayni 
Karpay of de inwijding van Harmonie (ook wel Zaden van Licht genoemd) Deze 
verbindt je met de scheppende kracht van het universum. In de onderste vier 
chakra’s ontvang je respectievelijk de archetypen slang, jaguar, kolibrie en 
condor en in de bovenste drie chakra’s de drie aartsengelen Huascar Inca, 
Quetzalcoatl en Pachakuti Inca.

De volgende retreat (Munay-Ki) 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

De Munay-Ki inwijdingsweg in het Inca sjamanisme bestaat 
uit negen inwijdingen die elk hun eigen impact hebben. 
De vorige keer heb ik de eerste inwijding onder de 
aandacht gebracht en dit keer zal ik de tweede en derde 
inwijding beschrijven.



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



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

Veiligheid. U koopt of huurt een huis op Ibiza, dan wilt u er wel zeker 
van zijn dat u veilig zit, ook als u er niet bent. De laatste nieuwe digitale 
HD of zelfs 4K camera's zijn niet meer zo duur, hebben ingebouwd 
geheugen of cloud opslag en bewegingsdetectie.

En u kunt met de App zelfs checken wat voor weer het is op Ibiza.

Vergeet je sleutels en voel je veilig
met de Fibaro Intercom!

De FIBARO Intercom is de meest intelligente
‘slimme deurbel’ in zijn klasse en is niet
alleen een deurbel waardoor je kunt praten.
Met de FIBARO Intercom Applicatie kan 
van overal ter wereld via internet met perfect 
beeld en geluid worden gecommuniceerd.

Meer info www.itom.es en www.smarthouse-ibiza.com

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.

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

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

Altijd goed contact

Wij installeren en ondersteunen voor u:

• Internet op Ibiza • Bedrade en draadloze verbindingen
• IP Camera en CCTV Camera • Sateliet TV, IPTV
• Cinema, Multiroom Audio • Smarthouse, Alarm, Domotica

in of met IbizaCASA COOK HOTELS
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       Juridische 
in Spanje lossen we 
          voor u op
Vaak ontstaat een goed idee vanuit een noodzaak. Tjaard Gimbrère, eigenaar 
van Gimbrère International Advocaten, weet hier alles van.

Tjaard: “Een Nederlandse cliënt vroeg mij negen jaar 
geleden om mee te gaan naar Barcelona, vanwege een 
omvangrijk geschil. Urenlang heb ik naar een advocaat 
geluisterd om tot de conclusie te komen dat ik hier 
helemaal niets van begreep. Niet alleen vanwege de 
taalbarrière, maar ook het cultuurverschil. Daar, in 
het oog van de storm, is het idee ontstaan om een 
vestiging in Barcelona te openen: om alle Nederlanders
te assisteren bij juridische kwesties, in hun eigen taal.’’

TEAM VAN EXPERTS
Tjaard vervolgt: “Ik heb zo snel mogelijk een team van 
experts verzameld die de taal én cultuur eigen zijn. 
Spanjaarden leven erg volgens de wetten en regels, 
waar ze uiteraard veel kennis van hebben, maar 
zoeken minder snel naar creatieve oplossingen. 

Ons team verplaatst zich helemaal in hoe een 
onder nemer denkt, wat hij/zij nodig heeft en wat de 
drijfveren zijn. Daarbij luisteren we aandachtig naar 
de wensen van de cliënt en vertalen wij dit naar 
oplossingen conform bestaande wet- en regelgeving. 
Daarnaast denken we strategisch mee met de cliënt, 
waarbij oplossings gerichtheid de allerbelangrijkste 
motivatie is.’’

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
Tjaard verdeelt zijn tijd vooral tussen Breda, Barcelona 
en Marbella waar de vestigingen van het kantoor onder 
meer te vinden zijn. Hij is een echt avondmens en 
vindt het leven in Spanje daarom zo fijn. Hij vervolgt: 
“Naast het heerlijke weer, geniet ik altijd van het 
lekkere eten en de lange avonden hier. Daarbij heb ik 
het geluk veel inspirerende mensen te ontmoeten én 
vooral dat ik iets voor ze kan betekenen.’’

BRUISENDE/ZAKEN

Barcelona • Marbella • Madrid • Amsterdam • Breda 

Rambla de Cataluña, 73, 1º  |  08007 Barcelona, Spanje  |  +34 93 272 50 98  |  www.gimbrere.nl/spanje



       Juridische 
in Spanje lossen we 
          voor u op

UW TEAM VAN 
NEDERLANDSTALIGE 
ADVOCATEN 
IN SPANJE

kwesties

Barcelona • Marbella • Madrid • Amsterdam • Breda 
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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 .DUC SUNI ED.COM

.DUC SUNI ED.COM



IbizaIbiza

PERSOONLIJK

  Vergezellen  Vergezellen  Vergezellen

  Verzorgen

  Persoonlijke vitaliteits- & lifecoaching

  Assisteren

  Persoonlijke chauffeur/BOB

  Assisteren  Assisteren

  Ondersteunen

  Persoonlijke chauffeur/BOB  Persoonlijke chauffeur/BOB

  Persoonlijke beveiliging

  Persoonlijke vitaliteits- & lifecoaching  Persoonlijke vitaliteits- & lifecoaching

  Accompagneren & escorteren

  Sport- & fitness trainer/coach

ACCOMPANY
is gespecialiseerd in 

vergezellen, begeleiden,  
(ont)zorgen en onder-

steunen van de klant om 
zo te komen tot optimale 

vitaliteit op het gebied van 
gezondheid en welzijn.

ACCOMPANY Ibiza
+31 6 51540280

www.accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany
Meer informatie?

Wim Hoes

WELZIJN

WONEN & LEVEN

PERSOONLIJK

Accompany Ibiza staat voor
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Haar liefde voor patronen en kleuren komt tot 
uitdrukking in de intieme, dromerige portretten van 
Aziatische vrouwen die ze schildert. Op haar palet 
gebruikt ze niet meer dan zes basiskleuren. “Daar kan 
ik wel vijftig warme en serene kleuren mee mengen”, 
aldus Grace.

Liefde voor kunst en antiek
Het schilderen heeft ze niet van een vreemde. Haar 
vader, Herman Peters, maakte als amateurschilder 
Amsterdamse stadsgezichten. Hij had een 
antiekwinkel in Zandvoort en liet Grace al jong 
kennismaken met de schoonheid van kunst en antiek. 
Vooral oriëntaalse antieke objecten en porseleinen 
serviezen, met name uit China, spraken haar aan. “Het 
is tijdloos, verfi jnd en sereen, vol prachtige patronen 
en aardse tonen.” Haar huis staat dan ook vol van dit 
soort objecten. Een oneindige bron van inspiratie.

Ongrijpbaar en mysterieus
Waarom schildert Grace juist Aziatische vrouwen? 
“Aziatische vrouwengezichten hebben iets 

Als interieurstylist was Grace Spiegel ruim vijftien jaar bezig met de mooiste kleurpaletten 
en bijzondere stoffen. Toen ze haar interieurwinkel in Amsterdam verkocht, volgde ze haar 
hart en koos ze voor een deeltijdopleiding aan de kunstacademie in Haarlem. Inmiddels is 

de kunstenares fulltime bezig met haar passie vanuit haar atelier in het hart van Zandvoort. 
Tevens werkt en exposeert ze op Ibiza.

 mystiek van het Oosten
Ontdek de

ongrijpbaars. De gezichten drukken allemaal 
iets anders uit. Soms verlegen, soms 
zelfverzekerd. Een beetje brutaal, maar allemaal 
met een vleugje mysterie. Iets wat wij in het 
Westen niet kennen. Zolang ik het leuk vind, 
blijf ik Aziatische vrouwen schilderen.” 

De toekomst
De werken van Grace gaan de hele wereld over. 
“Dat ervaar ik als een groot compliment. Vooral 
in Engeland verkoop ik veel. Waarschijnlijk 
omdat Engelsen een wat kleur rijker interieur 
hebben, waarin mijn portretten volledig tot hun 
recht komen.” Grace heeft inmiddels dan ook 
contact met een galerie in Engeland om hier 
voet aan de grond te krijgen.

Nieuwsgierig geworden? 
Op 7 juni ben je van harte welkom 
tijdens de expositie in het atelier van 
Grace in Zandvoort, gevestigd in een 
sfeervol oud schoolgebouw.

 mystiek van het Oosten

Kunstenares Grace Spiegel  |  Atelier: Koninginneweg 1, Zandvoort (alleen op afspraak)
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |   grace_spiegel_paintings

BRUISENDE/ZAKEN

“IK DOE
ALLES OP
GEVOEL”
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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



COLUMN/RONNY V.

Hola Ibiza,
Mijn tweede column van dit jaar. Dit keer vertel ik jullie 
graag wat meer over mijn grootste passie: plaatjes draaien! 

Eigenlijk doe ik dat al mijn hele leven, maar doordat mijn kids inmiddels 
volwassen zijn, heb ik er het laatste jaar meer tijd voor vrij kunnen maken. 
De appel valt trouwens niet ver van de boom wat dat betreft, ook mijn 
oudste zoon is met het dj-virus besmet.

Als dj stond ik onder andere aan de wieg van ‘The White Island Xperience’, 
net als van het ‘Ibiza Dances Festival’ dat ik samen met Cilla van Xplore 
Ibiza heb bedacht. Nu ik het toch over Cilla heb... afgelopen maand 
draaide ik nog op de launch party van haar nieuwe magazine, Xplore 
Ibiza, bij Nassau / Tanit Beach. De aftermovie hiervan vind je op mijn 
Facebookpagina’s.

Als residence dj voor Ibiza Xperience kan ik trouwens de gehele organisatie 
en line-up voor mijn rekening nemen. Niet alleen jong talent krijgt hierbij 
een kans, er is zeker ook plek voor bekende namen uit de scene. Inmiddels 
zijn bovendien de gesprekken met grote feesten begonnen en binnenkort 
heb ik zelfs een afspraak met hét radiostation van Ibiza: Ibiza Global Radio.

Waar je mij aan kunt herkennen? Los van aan mijn kenmerkende zonnebril 
en beanie, vooral aan de dansbare feelgood muziek die ik draai; garantie 
voor een onvergetelijke avond. Maar eigenlijk is niets mij te gek. Dus heb jij 
een (privé)feest, event of festival, dan ben ik graag je partner. Want ‘the best 
thing of being a dj, is making people happy!’

Saludos,

Ron van der Veen
Dj Ronny V.

Ron van der Veen
        06 39476299 

Heb je een event, zakelijk 
of privé? I.T.C. is jouw partner 
met de unieke ‘one step 
solution’. Eén partner voor 
al jouw wensen. Vertel jouw 
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!

www.ibizatotalconcept.nl

BOEKINGEN
info@ibizatotalconcept.nl
www.ibizatotalconcept.nl (met webshop Ibiza dranken)

 +31 639476299
 Ibiza Total Concept en Dj Ronny V.
 Ibiza Total Concept
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Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

Dé plek om te  genieten van de zomer
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Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

STRAND VAN CALA JONDAL
Tropicana is gemakkelijk bereikbaar, 
halverwege tussen Sant Josep en 
Ibiza Stad. Het lange strand aan een 
kristal heldere, turquoise gekleurde zee 
is dé plek om van de Ibicenco zomer 
te genieten. In een glamoureuze 
omgeving, tussen mooie mensen en 
toch ontspannen en in de natuur. 
En wat dacht u van onze service voor 
boten: wij kunnen uw bestelling aan 
boord brengen of u wordt van boord 
opgehaald om in ons restaurant te 
genieten van lunch of diner.

DE BEACH BAR 
Al vroeg in de morgen serveren wij 
een heerlijk ontbijt. Later op de dag 
staan er pastagerechten, overheerlijke 
sandwiches, hamburgers, broodjes, 
salades en zelfs uitgebreide vlees- en 
visgerechten op het menu. Ook kunt 
u genieten van heerlijke verse 
vruchtensappen of een koel drankje 
naast ons aantrekkelijke aanbod van 
wijnen, cava’s en champagnes. Onze 
populaire Tropicana’s Sangria de Cava 
is een must om eens te proberen.

Tropicana is een plek waar u zorgeloos 
kunt genieten, met rustige Ibiza 
chillout-muziek op de achtergrond. Een 
plek voor iedereen; gezinnen, stelletjes, 
vriendengroepen... Laat u op zondag-
middag bij de Beach Bar meevoeren op 
Caribische en Braziliaanse klanken en 
dans de samba, salsa of merengue 
tijdens ‘La Fiesta Tropical’.

EXCELLENTE GASTRONOMIE
Kom eens naar ons restaurant waar u 
kunt genieten van een breed en 
gevarieerd aanbod, van traditionele 
Ibicenco gerechten met zeevruchten tot 
Mediterrane en internationale cuisine. 
Maar ook eenvoudige gerechten zoals 
een pasta of salade smaken hier net 
even beter. Ons professionele en attente 
personeel is altijd in de buurt om u van 
dienst te zijn.

Het Tropicana Restaurant is ook een 
perfecte locatie voor een bruilofts-
receptie, zakendiner en andere 
feestelijke evenementen. Het restaurant 
is elke dag van de week geopend van 
12.00 tot 19.00 uur.

EEN VAN DE
MOOISTE BAAIEN 

VAN IBIZA 
WACHT OP JE

Dé plek om te  genieten van de zomer
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REN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CAR
.DUC SUNI ED.COM

IBI A

IBI A DUC SUNI ED.COM

and a lifestyle

PHOTO COPYRIGHT: JEFF ROQUES
IMPRADINE.CARBONMADE.COM

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

Annemieke: +34 648 628 299 

IBIZA

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Mei
houdt je niet voor

de gek!

Mei
Ik loop te fl uiten, 

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

IBIZA REAL ESTATE
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Amnesia, de tempel van muziek en de beste dj's.
Een bezoek aan deze club geeft je de complete club-
ervaring zoals je die alleen op Ibiza tegenkomt. In de 
twee grote zalen kunnen tegelijkertijd verschillende feesten 
gegeven worden met deze zomer Cocoon, Pyramid, 
Together, TBC, Abode en Elrow.
www.amnesia.es

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 deze zomer 
maandag The Masquerade Claptone, dinsdag J. Balvin, 
woensdag Flower Power, donderdag Marco Carola, vrijdag 
Transmoderna by Dixon en op zondag Solomun + 1.
www.pachaibiza.com

OPENING PARTIES
11 MEI - OPENING PARTY 
25 MEI - ELROW IBIZA OPENING PARTY 
27 MEI - COCOON OPENING PARTY

OPENING PARTIES
02 MEI - LOVIN IBIZA OPENING PARTY
16 MEI - MUSIC ON OPENING PARTY
27 MEI - THE MASQUERADE
 OPENING PARTY

CLUBEVENTS/MEI

The Home of the Pool Party. Een verblijf in het 
legendarische Ibiza Rocks Hotel is een ervaring als 
geen ander. Met meer dan 60 zwembadfeesten en 
-evenementen was 2018 weer ongeloofl ijk. En je kunt 
nu al boeken om de spectaculaire events in 2019 in 
the Home of the Pool Party mee te maken!
www.ibizarocks.com

O Beach Ibiza is een luxueus strandresort bekend om 
de poolparty's, live dj's en acrobatiekshows; de ideale 
dagbestemming onder de mediterrane zon. O Beach ligt 
aan de westkust van Ibiza in San Antonio, met overdag 
uitzicht over de oceaan en 's avonds zicht op de iconische 
Balearische zonsondergang.
www.obeachibiza.com

OPENING PARTIES
17 MEI - IBIZA ROCKS OPENING PARTY
29 MEI - BONGO’S BINGO OPENING PARTY
31 MEI - CUCKOO LAND POOL
 OPENING PARTY

OPENING PARTIES
17 MEI - IBIZA OPENING PARTY
21 MEI - KISSTORY OPENING PARTY
24 MEI - POOL OPENING PARTY 
27 MEI - HED KANDI OPENING PARTY
29 MEI - HOTBED OPENING PARTY
30 MEI - ONE OPENING PARTY
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Schrijf u in via
BinckSpanje.com

Alle bijeenkomsten 
vinden plaats in onze 
Binck Investment 
Academy in Marbella

Leuke plannen voor uw agenda voor 

ALLE EVENEMENTEN ZIJN GRATIS EN VRIJBLIJVEND

Bij Binck kunt u seminars volgen over alle vormen van beleggen. 
Daarnaast organiseren we ook lezingen en debatten over het 
leven als buitenlander aan de Costa del Sol.

mei 
jun 

 
 

Alles over ProTrader
Nederlandse crime hubs in Spanje

jul/aug   Bespreken van voorbeeldportefeuilles op afspraak
sep Debat: het gaat goed met de Spaanse economie
okt Mystery Guest
nov Het leven als guiri aan de Costa del Sol
dec Vooruitblik en visie op 2020 & KerstBorrel

23

19

07

12

17

14

telefoon
+34 952 924 011

web
www.binckspanje.comCONTACT: e-mail

info@binckspanje.com

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan deels verloren gaan. BinckBank nv – Vergunninghouder DNB 
Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketen – Kvk Amsterdam 33162223
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