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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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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



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

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



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMA'S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond
ACQUISITIE Jop Franken, +31 613 750 748

CONTACT IBIZA BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 767 115 340  |  nl@nederlandbruist.nl

 Like ons op www.facebook.com/ibizabruist/

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 767 115 340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist  

ABONNEMENT  Ontvang Ibiza Bruist 
iedere maand in je brievenbus voor € 1,49 p.m. 
Meer weten? Stuur een e-mail naar 
abonnement@nederlandbruist.nl

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Ibiza Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.Inhoud

24

32

19

20

10

46



Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

Bruisende lezer,

Het mag duidelijk zijn: Ibiza is weer uit haar winterslaap 
ontwaakt. En hoe! Een blik op de partykalender verderop in dit 
magazine maakt al duidelijk dat de tijd van de grote feesten 
weer is aangebroken. Het ene openingsfeestje is nog niet 
afgelopen of de volgende begint alweer, zo lijkt het bijna.

Juni is sowieso een roerige maand op Ibiza. Het is namelijk  
ook weer tijd voor de jaarlijkse Ibiza Gay Pride; een vierdaagse 
extravaganza met concerten en evenementen. Dat moet je 
eigenlijk een keer meegemaakt hebben.

Wil je tussendoor toch even ontsnappen aan alle drukte? Ook 
dat kan op het eiland, zelfs als het hoogseizoen in volle gang is. 
Onze tip hiervoor is deze keer Es Vedra. Dit mysterieuze 
rotseiland is misschien wel een van de meest herkenbare 
eyecatchers van Ibiza. Op z’n minst de moeite waard om dat 
zelf eens te gaan checken. Je mag Es Vedra niet beklimmen, 
maar er gaan meerdere privéboten naartoe en alleen het 
uitzicht vanaf Ibiza op deze rots is al een aanrader op zich.

Zo zie je maar weer. Op Ibiza val je altijd van het ene uiterste 
in het andere. Van totale chaos in complete rust. We love it!

Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/JUNI
ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748



Es Vedra, een mysterieus rotseiland en 
beroemd oriëntatiepunt vlak voor de kust van 

Ibiza. Dit eiland wordt ook wel gezien als
de plek waaraan Ibiza haar magie 

te danken heeft. 

Het mystieke   eiland

Es Vedra, een rotspartij van 400 meter hoog, en 
haar kleinere zusje Es Vedranell zijn onbewoond 
en horen samen met buureiland Els Illots de 
Ponent bij het natuurreservaat Cala d’Hort. In 
eerste instantie lijkt Es Vedra niet meer dan een 
normaal rotseilandje. Toch is niets minder waar. 
De rots bestaand uit kalksteen en een hoge 
concentratie metalen en mineralen zendt een 
enorm groot magnetisch veld uit. Het is zelfs de 
derde meest magnetische krachtplek op aarde! 
Dit zorgt er vaak voor dat kompassen in de buurt 
van Es Vedra storen en sommige individuen 
hebben aangegeven hierdoor beïnvloed te raken. 

Es Vedra
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BRUISENDE/HOTSPOT

Het mystieke   eiland

IBIZA'S MEEST 
HERKENBARE 
EYECATCHER

Es Vedra mag je niet beklimmen, maar je kunt er wel per 
privéboot naartoe met een bestuurder die beschikt over 
een vergunning. Dit komt doordat Es Vedra een beschermd 
natuurreservaat is. Er gaan meerdere bootexcursies naar 
Es Vedra vanuit de haven van San Antonio.

Es Vedra
Het eiland is één van de belangrijkste 
botanische gebieden van de Balearen. In het 
beschermde natuurgebied van Cala d’Hort 
komen plant- en diersoorten voor die nergens 
anders op aarde te vinden zijn. Zo is er onder 
meer kamille des Vedra te vinden, wat 
nergens anders in de wereld groeit. Het 
gebied is een broedplaats voor meerdere 
vogelsoorten, zoals de zeer zeldzame 
koraalmeeuw en vale pijlstormvogel die alleen 
op de Balearische eilanden broedt. Ook leven 
zeer zeldzame hagedissen op de eilanden, 
waaronder één die alleen op Es Vedra leeft en 
een opvallende blauwe rug heeft. 

Heb je niet de behoefte om Es Vedra van 
dichtbij te bekijken, maar wil je wel een blik 
werpen op deze bijzondere plek? Vanaf het 
strand van Cala d’Hort heb je een schitterend 
uitzicht op dit mystieke eiland voor de kust 
van Ibiza. Niet voor niets brengen veel lokale 
hippies zonsondergang graag door met 
uitzicht op dit eiland! 
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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.”



Deze dingen zijn zeker aanwezig, maar dit eiland heeft zoveel 
meer dan dat: denk aan de prachtige idyllische baaien, 
verborgen parels, heerlijke restaurants, zonovergoten terrasjes,
gelijkgestemde mooie zielen, enz...

Het universum connecteert je hier met dingen binnen jezelf 
en anderen waarvan je misschien zelf het bestaan nog niet 
kende. Hier komen de puzzelstukken bij elkaar.

Wil jij weten wat dit voor jou betekent?
Stuur me dan maar even een berichtje.

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!

Ibiza: eiland voor iedereen!

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.

• 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?

10% KORTING
op privétours
geboekt vóór 1 juli!
Stuur je naam en mobiele telefoonnummer naar 
contact@ibizainsideout.com of via whatsapp 
naar +34 603 244 003 met vermelding van 
‘lezerskorting Ibiza Bruist’.

Ik hoor soms weleens dat mensen denken 
dat Ibiza enkel voor feestjes, seks en 
drugs staat. Niets is minder waar!
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DITJES/DATJES

   I love you just the gay you are.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut die jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
      Geloof niet alles wat je denkt.

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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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



Accompany Ibiza staat voor

ACCOMPANY
is een internationale 

zorgonderneming die exclusief 
24/7 ontzorgt door een 

professionele en persoonlijke 
ondersteuning. Wij assisteren 
in de breedste zin, bij de klant 
thuis of op het vakantieadres, 

maar ook tijdens zakelijk 
verblijf in binnen- en 

buitenland, om persoonlijk 
welzijn, gezondheid en verblijf 

te optimaliseren.
The sky is the limit!

ACCOMPANY Ibiza
+31 6 51540280

www.accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany

Meer informatie?

Wim Hoes

WELZIJN

WELZIJN

WONEN & LEVEN

PERSOONLIJK

  Welzijn & gezondheid bevorderen  Welzijn & gezondheid bevorderen

  Alles in 1 concept

  Vergezellen en/of ondersteunen

  Ontzorgen & verzorgen

  Dienstbaar & discreet

  Ontzorgen & verzorgen

  Veiligheid bieden

  Dienstbaar & discreet

  Klantgericht & gepassioneerd

  Vergezellen en/of ondersteunen

  Comfort & luxe

  365 dagen & 24/7 beschikbaarheid

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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Spanje is een van de meest 
homovriendelijke landen ter wereld. 

In alle uithoeken van het land worden 
er dan ook LGBT-feesten, -festivals

en -parades georganiseerd.
Ibiza Gay Pride heeft zichzelf defi nitief 

geplaatst als belangrijk evenement
op de Europese homokalender.

PrideGay



BRUISEND/EVENEMENT

VAN 12 TOT 15 JUNI 
EEN VIERDAAGSE 

EXTRAVAGANZA MET 
CONCERTEN, FESTIVALS 

EN EVENEMENTEN

De al lang bestaande homoscene van Ibiza 
trekt bezoekers van over de hele wereld om 
te genieten van het gevoel van vrijheid. Grote 
evenementen zoals de Gay Pride trekken niet 
alleen mensen uit de LGBT-gemeenschap, 
maar ook anderen die gewoon willen 
genieten van de sfeer en show. Drag queens, 
dansende jongens en meisjes, alle kleuren 
van de regenboog en mensen van iedere 
genderidentiteit die samen dansen en vieren, 
dat is Ibiza Gay Pride 2019. 

THE GREAT MARCH
De kleurrijke parade voor LGTBIQ-rechten, 
de Great March, vindt plaats op de laatste 
dag van het festival. Van 19.00 uur tot 
middernacht zie je fantastische drag queens, 

knappe mannen in geweldige 
kostuums en volop regenboog-
vlaggen in de straten van Ibiza Stad.

Ook dit jaar zullen er tijdens 
het vierdaagse festival weer 
verschillende gastartiesten te zien 
zijn. Het volledige activiteiten-
programma en details over de 
Grote Mars voor LGTBIQ-rechten 
kun je vinden op 
ibizagaypride.eu.

PrideGay
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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

Op slechts 100 meter van het strand van Cala Llenya 
vinden we deze kleine privé urbanisatie met 5 villa’s, 
recentelijk gebouwd in een verbazingwekkende hoge 

kwaliteit, aangevuld met luxe materialen in een eigentijds 
design. Ruim, licht en modern, deze villa’s zijn een kans 

voor iedereen die een nieuw gebouwde Grand Family 
Villa wil hebben in een privé omgeving met gemakkelijke 
toegang tot het noorden van het eiland. Slechts een paar 
minuten verwijderd van het gezellige dorpje San Carlos is 

deze kleine urbanisatie gemakkelijk te bereiken. Er zijn 
drie villa’s met een basisindeling die in principe gelijk is, 

maar verschillen in kleine details van ontwerp en prijs. 
Bij binnenkomst van de villa vinden we een ruime lichte 

living met een moderne open haard en een open 
woonkeuken die compleet is ingericht met hoogwaardige 
Siemens-apparatuur. Verder is er een bijkeuken met een 

wasmachine, een wasdroger en is er voldoende 
opslagruimte. Vanuit de woonkamer betreden we het 

riante terras wat deels overdekt is. Hier vinden we een 
privézwembad. Elke villa heeft 5 tweepersoons 

slaapkamers met een eigen badkamer en suite met 
ingebouwde kasten. Verder zijn deze villa’s voorzien van 

een dubbele garage, een gastentoilet, alarm en 
led-verlichting in het woongedeelte. De vloeren zijn 

betegeld met marmer van hoge kwaliteit en de afwerking 
is in massief Iroko hardhout van hoge kwaliteit. Elke villa 

heeft verschillende terrassen alsmede toegang tot het 
riante dakterras, waar u vrij kunt ontspannen en over de 

zee kunt uitkijken. Op het gemeenschappelijke terrein 
zijn nog twee grote zwembaden met een zeer fraai 
aangelegde tuin om te ontspannen. Deze gastvrije 

urbanisatie is volledig omheind om uw veiligheid en 
privésfeer te garanderen.

REFERENTIE KPI353
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 917,01 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 415,62 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 5
BADKAMERS 5 
KEUKEN Open keuken, volledig uitgerust, gemeubileerd, kookeiland
AANTAL TERRASSEN / BALKONS 2 / 2
ZWEMBAD Ja
TYPE VERWARMING Airconditioning warm/koud
VLOER Marmer, tegels
BOUWJAAR 2018
ENERGIEKLASSE C

OBJECT/VAN DE MAAND

Nieuw gebouwde villa 
                         in een unieke luxe urbanisatie

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.285.000,00
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IBIZA! DE ULTIEME VAKANTIEBESTEMMING. VAKANTIE IS 
LUXE EN JEZELF VERWENNEN, DAT FIJNE GEVOEL CREËREN 

NA EEN JAAR HARD WERKEN. MAAK DAT GEVOEL 
COMPLEET MET EEN LUXE AUTO TIJDENS JE VERBLIJF.

Je vakantie begint  bij
Ga Ibiza verkennen in een van onze 
hagelnieuwe auto’s om jouw vakantie 
dat onvergetelijke gevoel mee te 
geven. Van een klein model tot de 
ultieme dreamcar. Geen gezeur met 

creditcards, bij ons is iedereen boven 
de 18 jaar welkom. Wij gaan voor 
service! Laat je vakantie beginnen 
met je ‘dreamcar’ die bij aankomst 
op het vliegveld op je wacht.
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DREAMCAR RENTAL  |  +34 647361526  |  dreamcar-rental.com  |    www.facebook.com/Dreamcar-rental

Je vakantie begint  bij
Geef bij 

je boeking de 
kortingscode 

BRUIST door en 

ontvang 10% korting 

op de gehele 
huurperiode.
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Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. 
Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook kek uit moet 

zien, dient die bril in de eerste plaats om je ogen te 
beschermen tegen de uv-stralen van de zon. 
Waar moet je allemaal rekening mee houden

bij de aanschaf van een goede zonnebril?
We helpen je graag met wat tips.

DOOR HET DRAGEN 
VAN EEN ZONNEBRIL 
VERMINDER JE DE KANS 
OP KRAAIENPOOTJES 
ROND JE OGEN

Hello sunshine
TIP 1
Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede zonnebril 
heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het opschrift 100% 
UV-bescherming. Check dit voor je een bril koopt.

TIP 2
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het passen 
van een nieuwe zonnebril dus op dat deze breed 
genoeg is om ook de huid rond je ogen voldoende te 
beschermen. Dit verkleint de kans op huidveroudering.

TIP 3
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte genomen.’ 
Misschien wel de belangrijkste tip voordat je een zonnebril 
gaat uitzoeken: laat je ogen opmeten. Wanneer je je ogen 
hebt laten opmeten, kan de opticien bepalen of je voldoende 
hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je juist een zonnebril 
op sterkte nodig hebt. 

Voor de kidsIn welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje met uv-fi lter.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen niet alleen mooi 

zijn, maar ook nog een reden hebben?

Gele glazen: verscherpen het zicht.

Bruine glazen: zorgen dat het zonlicht minder verblindend is.

Grijze glazen: verminderen de felheid van het licht.

Groene glazen: beperken de verblinding door de zon 

en fi lteren een deel van het blauwe licht.

Roze glazen: zorgen voor een uitstekend contrast. 

Daarnaast staat een roze zonnebril natuurlijk geweldig

op een festival!

BRUIST/TIPS
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Heb je daar weleens serieus 
over nagedacht? Waarom doe je wat je doet? Wat wil je écht? 
Het volgen van je verlangen wijst je vanzelf de juiste richting op 
je levenspad. Daarvoor zijn moed, vertrouwen en geloof in jezelf 
nodig. Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen.

Je hebt je eigen visie op het leven en hoe jij je leven wilt leiden. 
Je hebt je eigen wensen, doelen en dromen. En dromen zijn er 
om waar te maken, ze komen niet vanzelf uit. Bedenk hoe je 
mooiste leven eruitziet. Zie het voor je. Dagdroom daar de 
komende dagen eens bewust over en laat je niet belemmeren 
door gedachten die je zeggen ‘dat het toch niet kan’. 
Geloof in jezelf. En leef je mooiste leven. 
De keuze is aan jou.

Foto Youri Claessens

Heerlijk. Een paar dagen genieten van de stilte 
en rust op Ibiza. Een mooi moment om even 
niks te doen en na te denken over je leven. 
Bevalt het je hier in de zon, met uitzicht op 
zee? De schitterende natuur van het eiland, 
voel je de bijzondere energie? Zou je altijd zo 
willen leven, elke dag?

Geloof in  
   jezelf op Ibiza 

Michael  Pilarczyk
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 Mystiek van het Oosten

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

 Mystiek van het
Ontdek de

De liefde van Grace Spiegel voor patronen en kleuren 
komt tot uitdrukking in haar dromerige portretten van 
Aziatische vrouwen. Op haar palet gebruikt ze niet meer 
dan zes basiskleuren. “Daar kan ik wel vijftig warme en 
serene kleuren mee mengen”, aldus Grace.

Het schilderen heeft ze niet van een vreemde. Haar vader, amateur-
schilder Herman Peters, had een antiekwinkel in Zandvoort en liet 
Grace al jong kennismaken met de schoonheid van kunst en antiek. 
Vooral oriëntaalse objecten en porseleinen serviezen, met name uit 
China, spraken haar aan. “Het is tijdloos en sereen, vol prachtige 
patronen en aardse tonen. Een oneindige bron van inspiratie.”

Waarom juist Aziatische vrouwen? “Aziatische vrouwen-
gezichten hebben iets ongrijpbaars. Soms zelfverzekerd, soms 
verlegen. Een beetje brutaal, maar allemaal met een vleugje mysterie. 
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.” 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.



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

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. 
Deze keer beschrijf ik de vierde en de vijfde inwijding.

De Kawaq Karpay, oftewel de inwijding van de Ziener, is een inwijding die je helpt  
om het verleden van je af te werpen net zoals een slang haar huid afwerpt. Er worden 
tijdens dit ritueel draadjes van licht gespannen tussen je visuele cortex in je achter -
hoofd, je derde oog en je hartchakra. Daardoor kun je na verloop van tijd de onzicht-
bare wereld waarnemen. Met het ontvangen van deze inwijding heb je tezamen met 
de eerste drie inwijdingen de Basisinwijdingen van de Munay-Ki gekregen.

De vijfde inwijding is de eerste van de drie Verbindingsinwijdingen die voor een 
intense verbinding met gidsen en energieën zorgen. Ze kunnen ons helpen om 
onszelf en de wereld te transformeren. Deze inwijding van de hoeder van de dag 
- Pampamesayok - verbetert jouw band met Moeder Aarde-Pachamama, uit wie al 
het leven voortkomt. Dit ritueel verbindt je met de afstammelingen van lichtwezens  
uit het verleden. Zij beschermen Pachamama en zij vereren het vrouwelijke.
Als je dit ritueel hebt ontvangen, zal je het vrouwelijke aspect in jezelf beginnen te 
helen en ook je relatie met de aarde, met Pachamama, met onze Moeder.
Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen, want we hebben allemaal een 
vrouwelijke en een mannelijke kant. Dankzij dit ritueel kan je jouw innerlijke 
vrouwelijkheid helen en kun je angst links laten liggen en vredevol handelen.

De volgende retreat (Munay-Ki) is van 7 t/m 14 oktober 2019.
Mocht je interesse hebben, kijk dan eens op www.taytanchis.com
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Tijdens de opleiding begon het pas 
echt te kriebelen om een eigen 
ijssalon te kunnen beginnen. Maar 
voordat ze deze stap zette, wilde ze 
graag nog praktijkervaring opdoen bij 
een ervaren ijsbereider die net als haar 
ideologie het ijs écht zelf maakt. Dat 
heeft ze gevonden bij Kees Raat van 
Metropolitan in Amsterdam.

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

droomlocatie voor een ijssalon. 
Uitzicht op zee en een 
wandelpromenade 

voor de deur.

Zo’n acht jaar geleden 
zei Ursula Potters 

haar kantoorbaan op 
om iets totaal anders 

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

de Carpigiani Gelato 
University.

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

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

Eerst proeven mag altijd,

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

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

droomlocatie voor een ijssalon. 
Uitzicht op zee en een 
wandelpromenade 

voor de deur.
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Eerst proeven mag altijd,
BRUISENDE/ZAKEN

graag zelfs!



SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ONROEREND GOED EN ONDERNEMERS
Wij begeleiden u bij alle juridische kwesties in Spanje. Neem gerust contact met ons op.

U kunt ons ook bereiken in Nederland (Gimbrère Breda of Amsterdam).

SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ONROEREND GOED EN ONDERNEMERS
ONTMOET ONZE SPAANSE ADVOCATEN

ONROEREND GOED ADMINISTRATIE 
IN SPANJE

ARBEIDSRECHT

BELASTINGRECHT

PERSONEN- EN 
FAMILIERECHT

HUURRECHT LETSELSCHADE

PROCEDEREN 
IN SPANJE

STRAFRECHT

ONDERNEMINGS-
RECHT

ONZE SPECIALISATIES

ERFRECHT

Bezoek onze website voor verdere informatie over onze specialisaties: www.gimbrere.es

CONTRACTENRECHT

INCASSO

INFO@GIMBRERE.ES +34 (0) 93 272 50 98 (ES)   +31 (0) 76 514 05 05 (NL) WWW.GIMBRERE.ES
Barcelona • Marbella • Madrid • Amsterdam • Breda



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 vier Casa Cook hotels, op Kreta, Kos, Rhodos en 
op IBIZA!

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

CASA COOK HOTELS



VOOR 4 PERSONEN

Bij gazpacho denk je natuurlijk aan een zinderende zomerzon. Maar hij kan ook 
heel verrassend uitpakken als ijskoude amuse tijdens een feestelijk diner. De 
soep werd van oudsher genuttigd door arbeiders om tijdens de middagpauze 
op krachten te komen. Nog altijd is gazpacho een van de meest geliefde soepen 
in Spanje. Bezuinig niet op de tomaten. De soep valt of staat met de kwaliteit 
daarvan. Een geheim ingrediënt is komijn.

BRUIST/RECEPT

Bereidingswijze
Ontvel de tomaten. Houd 1⁄4 groene paprika, 1 tomaat, 4 sneetjes 
witbrood, 1⁄2 komkommer en 1⁄2 grote ui achter voor de garnering. 

Hak de rest van de groenten in vieren en vermaal ze met de 
tomaten uit blik, het brood (of de breadcrumbs) en de knofl ook in de 

keukenmachine. Onderwijl olijfolie en azijn toevoegen. Op smaak 
brengen met zout en komijn. Laat de gazpacho minstens anderhalf 

uur afgedekt in de koelkast staan. 

Maak nu de garnering door de ui, de paprika, de tomaat 
en de komkommer in zo klein mogelijke partjes te snijden. 
Brooddobbelsteentjes maak je door het in dobbelsteentjes 

gesneden witbrood in een koekenpan te bakken met een beetje olie 
tot het bruin verkleurt. Gazpacho (ijs)koud serveren. 

De garnering in aparte bakjes op tafel zetten.

Ingrediënten
1 kg zeer rijpe tomaten (ontveld)

8 sneetjes witbrood (zonder korsten)
of 1 kop breadcrumbs uit pak

4 sneetjes brood voor de dobbelsteentjes
1 groene paprika

1 rode paprika
1 komkommer

1 blikje gepelde tomaten
1 teentje knofl ook (kleingesneden)

1 grote ui
4 el wijnazijn
10 el olijfolie

1 mespunt komijn
zout naar smaak

Dit gerecht 
is ook 

zeer geschikt 
voor bij

de barbecue!
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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.



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

Het zomerseizoen 2019 is inmiddels gestart met 
alweer heerlijk weer, maar stel je eens voor 
(zoals ons overkwam)... dat je het gehele 
winterseizoen op Ibiza mag doorbrengen! Kijk ook 
eens op: www.mijntipsibiza.nl/winter-op-ibiza/ 

Dat deden wij de afgelopen winter voor de eerste keer. Half oktober 
2018 was het zover en vertrokken we dan toch eindelijk. Op naar de 
vrijheid en de serene rust van Ibiza. Een schitterend huis in een hele 
mooie rustige omgeving, bijna geen verplichtingen meer in Nederland 
en een lange periode het prachtig milde weer tegemoet. In november, 
als het weer in Nederland al guur begint te worden, zit je ’s morgens 
heerlijk in het zonnetje op je terras aan een lekkere café con leche. 
Dat is pas echt genieten!
 
En dan december en januari... werkelijk prachtige maanden. Als het 
zonnetje schijnt, wordt het zomaar twintig graden. En het is veel 
relaxter in deze periode. Het drukke toeristenseizoen is voorbij. Je kunt 
over het hele eiland relaxed in je auto rondrijden. In dat half jaar zijn we 
weer zoveel rijker geworden, zoveel leuke dingen meegemaakt, zoveel 
lieve mensen ontmoet en weer zoveel wijzer geworden. Weet je, je moet 
soms beslissingen nemen die voor anderen heel vreemd lijken, maar 
voor jezelf bijna logisch zijn. Wil je meer weten over onze winter 
op Ibiza? Kijk dan op www.mijntipsibiza.nl/ons-verslag 

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

De hele winter 
     wonen op Ibiza…
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl

Beach5

3

6

1

4
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl

Beach
11

12

9

8
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BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

loversBeach
10
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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,
Wil jij je vakantiegevoel herbeleven met een op het eiland  
genuttigd drankje? Vaak zit hier een emotie, herinnering of  
beleving aan vast. Ik stel iedereen in de gelegenheid dit gevoel 
opnieuw te beleven in Nederland. In deze column vertel ik wat 
meer over de webshop die steeds meer door jullie gevonden wordt.

Ben jij er al geweest, op de nieuwe locatie van Ibizkus langs de weg naar 
St. Eulalia? Werkelijk prachtig én een aanrader om een bezoekje aan te brengen 
en de wijnen te proeven. Toppers zijn de witte wijn en de rosé, maar ook de 
krachtige rode wijn is een aanrader bij tapas of een 
lekker stuk vlees.  Hier schenk ik de rosé op een 
van mijn vele events in het land. Maar het is ook 
een smaaksensatie op je balkon of tuin in 
Nederland, samen met vrienden en/of geliefden.
                                                                                        
Nieuwkomer en de hit voor dit jaar… Sureo Sangria. 
Bij vele horecagelegenheden op de tap en het grootste merk in 
Spanje. Nu te koop in mijn webshop. Bij je bestelling doe ik er  
wat recepten bij zodat je lekker kan experimenteren... 
Bestellen kan op
www.ibizatotalconcept.nl/webshop

Neem maar eens een kijkje en heb je tips, vragen, 
verzoeken? Mail of bel me. Voor Hierbas, IBZ Gin en 
Svedra Vodka kun je me ook mailen.
Ik wens jullie een hele fijne vakantie en graag verwelkom ik je in mijn 
vriendenkring op ‘The White Island’.

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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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

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

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

zonnebril

Zojuist mijn zomer-
kleding uitgezocht.

Ik pas alleen
nog mijn

Papa
Mijn superheld
zonder cape!

Chocola
Wat de vraag ook is... 

het antwoord
is altijd



LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

Mooie, verzorgdevoeten
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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

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
03 JUNI - PYRAMID OPENING PARTY 
04 JUNI - TOGETHER OPENING PARTY
06 JUNI - ABODE OPENING PARTY

OPENING PARTIES
01 JUNI - SOUL HEAVEN OPENING PARTY
21 JUNI - 0 BEACH 7TH BIRTHDAY PARTY
 POOL PARTY
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CLUBEVENTS/JUNI

Direct tegenover Club Hï ligt Ushuaïa. Een supermodern 
hotel met club, aan het strand van Playa d’en Bossa. 
Ushuaïa is gedeeltelijk een openlucht discotheek, met de 
hele zomer spetterende feesten. Ushuaïa heeft echt naam 
gemaakt als één van de weinige clubs waar je overdag 
kan genieten van grote namen.
www.theushuaiaexperience.com

Music is what we love. Summer is when we meet. Hï Ibiza 
is where we connect. Met een voortreffelijk soundsysteem, 
de mooiste lichtshows, 3 zalen, 2 terrassen en zelfs vinyl-
dj’s op het toilet. Deze zomer kun je losgaan op de muziek 
van dj’s als Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan 
Marciano en David Guetta & friends.  
www.hiibiza.com

OPENING PARTIES
10 JUNI - BIG BY DAVID GUETTA
 OPENING PARTY
18 JUNI - DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE
 OPENING PARTY
16 JUNI - MUCHO IBIZA OPENING PARTY
19 JUNI - DANCE OR DIE OPENING PARTY

OPENING PARTIES
07 JUNI - F*** ME I’M FAMOUS OPENING
12 JUNI - ARMIN VAN BUUREN AND
 SUNNERY JAMES & RYAN
 MARCIANO OPENING PARTY
25 JUNI - BODYWORKS OPENING PARTY
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VERGROOT UW KANSEN

www.binckspanje.com  
info@binckspanje.com 
+34 952 924 011 

BELEGGEN BRENGT RISICO’S MET ZICH MEE. JE INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.

LEER MEER OVER BELEGGEN BIJ BINCKBANK
WWW.BINCKSPANJE.COM




