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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



HIPPE VOGEL

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

Wij zagen hem en waren op slag verliefd. De Jingoo van Daqi 
Concept is een hippe design vogel in een kooitje van metaal en 

notenhout. Tegelijk is het een lamp (waarvan je de lichtsterkte zelf 
kunt regelen) én een draadloze bluetooth box, met ingebouwde 

kwaliteitsspeakers die een verrassend goed stereogeluid geven. 
Bijkomende voordelen: je hoeft hem niet te voeren, zijn kooi blijft 

schoon en het is een fl uitje van een cent om hem gezond te hou-
den. Leg hem gewoon aan de oplader en hij speelt 15 uur lang 

jouw muziek. Herken jezelf - en je toekomstige favoriete huisdier 
- bij MEIJSWONEN.
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Bruisende lezer,

Wist je dat Spanje, afgezien van een paar Portugese eilandjes, het 
enige land in Europa is waar bananen groeien en dat kinderen er 
het middelpunt zijn van alle aandacht? Interessante weetjes toch?! 
Je vindt er nog veel meer in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist.

Een editie waarin we je ook meenemen naar San Antonio waar je een 
spectaculaire zonsondergang kunt bewonderen op de ‘sunset strip’, 
een echte aanrader voor je Ibiza to-dolijstje. Net als een bezoekje aan 
de populaire wijk La Marina, grenzend aan de haven van Ibiza Stad. 
Overdag de ideale plek om heerlijk te shoppen, te lunchen of wat te 
drinken, ’s avonds een zeer populair uitgaansgebied waar alles tot 
leven lijkt te komen.

Shoppen, eten, drinken, uitgaan... het kan allemaal op Ibiza. Maar 
het eiland is ook perfect voor wat meer spannende activiteiten. Zie jij 
jezelf al aan een parachute zweven boven de zee? Dan is parasailing 
echt iets voor jou. Een ware adrenalineboost en het biedt je meteen 
het meest fantastische uitzicht dat je je maar voor kunt stellen. Wow!

En zo heeft Ibiza telkens weer wat nieuws voor je in petto. Misschien 
is dat ook wel de magie van het eiland, dat het je blijft verrassen. 
En aan ons de mooie uitdaging om elke editie weer van dit soort 
verrassingen met je te delen...

Lea en Marcel Bossers



Het bekijken van de zonsondergang vanaf 
de beroemde sunset strip van San Antonio 

is een iconische ervaring. Bovendien een 
ervaring die inmiddels al door miljoenen 

mensen is gedeeld en die nog elk jaar 
populairder wordt.

Sunset  Strip

Het is een emotionele en opwindende ervaring 
tegelijk. De strip beschikt over een scala aan bars en 
restaurants om de nachtelijke show van de natuur te 
aanschouwen, elk met zijn eigen unieke ambiance.

Café del Mar is degene die met zijn allereerste 
zonsondergangsessie begon, lang geleden in 1980. 
Destijds was het gewoon een weinig bekende bar 
met witte klapstoelen op de redelijk verlaten 
promenade. Vandaag de dag is het een restaurant 
met cocktaillounge en een groot amfi theater met 
een eersteklas uitzicht op de zonsondergang.

Zonsondergang  beleven op
BRUISENDE/HOTSPOT

JE VINDT DE 
SUNSET STRIP BIJ 

SAN ANTONIO

Geen vakantie-ervaring in Ibiza is compleet zonder de spectaculaire 
zonsondergang te bewonderen vanaf de eerste rij in Café Mambo. 
Het iconische instituut heeft een lange geschiedenis van geweldige 
muziek, befaamde dj's en wereldberoemde feesten. Het was 

Sunset  Strip
oorspronkelijk een vervallen huis dat in 1994 
werd opgekocht door Javier Anadón. Café 
Mambo organiseert nu zeven avonden per 
week vooravondfeesten, nadat dj's ‘de zon 
naar bed hebben gebracht’ met de perfecte 
melodieën.

Ben je niet meer zo piep, dan is het 
nachtleven na twaalven misschien niet zo aan 
je besteed. Maar ook dan kan de Sunset Strip 
een leuk alternatief zijn. Je loopt over een 
lange vlonder langs alle clubs, restaurants en 
de mooie plekjes. Zo ervaar je wél de dj’s en 
de dance sfeer, maar niet het nachtwerk en 
de grote clubs.

Maar waar je ook bent op de strip, op dat 
magische moment wanneer de lucht 
karmozijnrood wordt en de brandende 
oranje zon in de zee dompelt, zijn alle 
zielen verenigd. 

Zonsondergang  beleven op
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En wat als ik jou nu ook nog vertel dat dit voor een betaalbare 
prijs kan?

Wil je dit zelf eens meemaken?
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 & Formentera al
vanaf je eigen boot gedaan?

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?

5% KORTING
op boten/boottours 
geboekt vóór 1 augustus!
Stuur je naam en mobiele telefoonnummer naar 
contact@ibizainsideout.com of via whatsapp naar 
+34 603 244 003 o.v.v. ‘bootkorting Ibiza Bruist’.

Heb jij al de mooiste baaien van Ibiza gezien? Met de 
boot rondom Es Vedra gevaren? Koers gezet richting 
Formentera? Of wat dacht je van Espalmador? Neem 
er nog het turquoise blauwe water bij, de extra mooie 
bruine kleur die je zal opdoen, de verborgen parels 
waar je aanlegt en snorkelt, de ongelimiteerde drank 
aan boord en je eigen kapitein. Heerlijk, toch?

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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NATURAL POOLS

FEEL THE PLEASURE
TO SWIM WITH FISH 
AND PLANTS

WHATEVER YOUR NATURE IS, 
ECOSYS BRINGS IT TO YOU.

+34 616 841 104  |  europe@ecosys.com.br  |  www.ecosys.com.br/en



DITJES/DATJES

  In plaats van handen schudden, wordt er in Spanje
bij een begroeting vooral gekust. Het zijn er dan geen drie
 zoals bij ons, maar twee, één rechts en uiteraard één links.
Of het nou bij de familie thuis, in de bar, een restaurant of op straat 

is, kinderen zijn in Spanje het middelpunt van alle aandacht.
  Spanje is het enige land in Europa, afgezien van een
 paar Portugese eilandjes, waar bananen groeien.
 Op de fi ets met een paraplu in de regen rijden, zul je
in Spanje niet zo snel zien. Vooral in Zuid Spanje, langs de
 Middellandse Zee en op de Balearen en Canarische eilanden
  wordt namelijk niets gedaan als het regent. 
    Spanjaarden houden van hard praten, ook via de mobiele  
  telefoon. Iedereen mag alles horen en soms kun je
 hele gesprekken met alle intieme details volgen.
Spanjaarden vloeken ook graag en ze gebruiken zoveel mogelijk
    smerige woorden. Dat doen zowel jongeren als ouderen
   onder elkaar en ook op televisie hoor je vaak niets anders.

Een muzikale wereld
zonder kabels!

Bang & Olufsen Rozestraten  |  Havenstraat 17 Huizen  |  +31 (0)35-5253631  |  info@bang-olufsen-rozestraten.nl  |  www.rozestraten-audio-video.nl

Past ditook bij jou?
Neem dan contact op voor meer informatie

Selecteer uw
favoriete muziek
met de Escape 
P9 app, ontwikkeld 
voor Apple iOS® 
& AndroidTM

Draagbare audioapparaten 
hebben de manier veranderd 
waarop we naar muziek luisteren. 
Telefoons en tablets zijn nu onze 
primaire muziekbron. 

Voor audiofielen die op zoek zijn naar 
verbluffende geluidskwaliteit zonder het 
ongemak van draden zijn er slechts kleine 
carry-on tot middelgrote draagbare 
luidsprekers beschikbaar. Daarom heeft 
Escape de P9 ontwikkeld, een high-end 
draadloze luidspreker met verbluffende 
prestaties. De P9 staat voor een heden-
daagse tijdloze look dankzij het gebruik van 
duurzame en luxueuze materialen. Zowel 
discreet als zeer decoratief past hij perfect 
bij alle stijlen interieur en exterieur. 
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DECOR

GRAFFITI!!
Wow, het is ineens overal. Super cool, super trendy! 
Kleur is inmiddels al een tijd aanwezig in het interieur 
en het is leuk te zien dat mensen er ook wat minder 
bang voor zijn en weer durven. Met name in de 
elegante interieurs wordt veel luweel gebruikt en dan 
met name in diepe  sfeervolle kleuren!  

Daarentegen is de bohemian stijl ook mega hip en 
ondanks dat de basis daarvan neutraal is  zijn de 
kussens en accessoires vooral kleurrijk. Denk dan 
niet aan een kussen in n kleur  maar met heel veel 
felle kleuren door elkaar.

Nu nemen we jullie een stap verder en voegen graffiti 
aan het interieur toe! Hoe leuk is dat! Het goede is dat 
het aan beide bovenstaande stijlen toegevoegd kan 
worden.

Een saaie witte keuken die nog te goed is om te 
vervangen? Huppa, gra iti wandje en het is weer 
helemaal van nu! Balenciaga & Louis V... de mode  
wereld doet er heftig aan mee en wij ook! 

Voor verdere tips en inspiratie, bezoek onze 
showroom! Ik kijk ernaar uit!Sh
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Cathelijne de Vilder: interior designer bij Acoola Decor

DECOR

DECOR SHADE HOMES EVENTS

Showroom: Carril de Picaza 30, 29670 San Pedro | www.acoola.eu | info@acoola.eu | +34 951 569 655
1918



Je krijgt een prachtig uitzicht op het 
witte eiland en de Balearische kust 
terwijl je 400 meter boven de grond 

zweeft en je bergen, natuurreservaten 
en nog veel meer ziet.

en onvergetelijk

Twee uur durend
parasailing avontuur
Ibiza verkennen tijdens een parasail 

in de helder blauwe lucht?  Dit is één van 
de meest spannende en opwindende 

activiteiten die op het eiland 
beschikbaar zijn.

Spannend
Dat Ibiza veel meer is dan alleen maar een party-eiland, dat weten 
de meeste mensen inmiddels wel. Naast feesten, zee en strand 
vind je op Ibiza leuke activiteiten om te ervaren.

Spannend
TO DO/PARASAILING

en onvergetelijk
IBIZA STAD

(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

Spannend

Haven van San Antonio, tegenover de eivormige rotonde  |  Passeig de la Mar 07820  |  Sant Antoni de Portmany

De twee uur durende excursie, aan boord van een ultramoderne 
boot, vertrekt vanuit San Antonio. Eenmaal aan boord ontspan 
je op de muziek en geniet je van gratis drankjes.

Dan word je door je gids volledig uitgerust met het juiste 
materiaal en ga je omhoog, op weg naar een adrenalinevlucht, 
zwevend met een parachute boven de zee. Je gaat de lucht in 
tot een hoogte van 400 meter en vaart langs de kust voor een 
onvergetelijk uitzicht op de prachtige stranden, bergen, kliffen 
en natuurreservaten.

De dappersten nemen nog een duik in de zee terwijl ze aan de 
parachute hangen! De tour is ook beschikbaar bij zonsondergang 
voor mensen met stalen zenuwen én een romantische kant.

2120



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.”

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.

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. 
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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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

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

Voor degenen die op zoek zijn naar een 
authentieke plek om te ontspannen, in 

totale privacy, intimiteit, rust en omringd 
door een natuurlijk landschap met 

adembenemend uitzicht op zee, is dit de 
ideale plek. Deze villa in rustieke stijl 
is in 2010 volledig gerenoveerd met 

een uitgebalanceerde mix van het 
authentiek ‘mediterrranean’ karakter 

met verschillende moderne details. 
Met vier dubbele slaapkamers en vier 

badkamers biedt het een overvloed aan 
ruimte. Op de eerste verdieping vinden we 
een slaapkamer met tweepersoonsbed en 
een badkamer. De woonkamer heeft een 

moderne, open en volledig uitgeruste 
keuken. Vanuit de gezellige woonkamer 

met een open haard is er een trap die leidt 
naar de tweede verdieping en gaat naar de 

twee slaapkamers, beide met eigen 
badkamer en naar een ruim terras. De 

vierde slaapkamer met eigen badkamer is 
volledig onafhankelijk en kan worden 

gebruikt als gastenapartement. Vanuit alle 
kamers heb je een prachtig uitzicht op 

Formentera. Verder biedt het een 
zwembad, zonneterras, garage en 

een goed onderhouden tuin.
REFERENTIE KPI141
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 570 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 300 m2 
VERDIEPINGEN  3
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4 
KEUKEN Open inbouwkeuken, volledig uitgerust, gemeubileerd, kookeiland
AANTAL TERRASSEN 3
ZWEMBAD Ja
TYPE VERWARMING Door kachel(s), centrale verwarming, vloerverwarming,
 airconditioning warm/koud
VLOER Marmer, tegels
BOUWJAAR 2018
ENERGIEKLASSE E

OBJECT/VAN DE MAAND

Mediterrane villa
met een prachtig uitzicht op Formentera

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 1.690.000,00

2524



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, fl esjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!

Fo
to

 Y
ou

ri 
C

la
es

se
ns

Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk

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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WONEN & LEVEN

  Beveiliging & transport

  Persoonlijke en huishoudelijke ondersteuning

  Externe praktische ondersteuning

Meer informatie?

Accompany Ibiza staat voor

Op afspraak en op maat!

  Off season beheer

De High Care Services bestaan o.a. uit:

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

Wim Hoes

WELZIJN

WONEN & LEVEN

PERSOONLIJK
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Ook toe aan een   nieuw interieur?

Bettoweg 22-24 Schiedam  |  010-437 49 44      
 info@delangeenreek.nl  |  www.delangeenreek.nl 

Welkom bij De Lange en Reek Woninginrichters
Alles onder één dak op het gebied van de totale woninginrichting c.q. 

stoffering. Omdat wij ook een groothandelsfunctie hebben, kunnen we 

uw huis voordelig inrichten. Wij verlenen u een echte korting 

van zo’n 15% op de adviesprijzen.

VLOEREN    RAAMBEKLEDING     SLAPEN   

    W0NEN    HAARDEN   WOONACCESSOIRES

Wij nodigen u van harte uit om onze nieuwste collectie van 2019  

te komen bezichtigen. Onze showroom is geopend van  

di t/m za 9.00 - 17.00 uur. 

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!
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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

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 zesde en de zevende inwijding.

De Altomesayok of de inwijding van de hoeder van de Wijsheid verbindt je met 
en heelt het mannelijke aspect van jezelf. Het herstelt de verbinding met de 
bovenwereld en met Vader Zon, Inti tai tai, de kracht van Creatie. De hoeders 
van de Wijsheid beschermen de oude leringen en delen ze met anderen op het 
juiste moment. Dankzij dit ritueel kan je uit de tijd stappen en proeven van 
onsterfelijkheid. Wanneer je dit ritueel ontvangt, zal je geleidelijk aan de wonden 
uit je vorige levens helen.
De zevende inwijding heet de Kuraq Akuyek en is de inwijding van de hoeder 
van de Aarde. Deze inwijding verbindt je met de Aartsengelen en de sterren en 
laat je ‘godbrein’ ontwaken. De naam Kuraq Akuyek verwijst naar de oude 
sjamaan die de wijsheid ‘kauwt’ om de jongeren mee te voeden. Als hoeder van 
de Aarde groei je als het ware in een nieuw lichaam. Het heelt ook op een 
andere manier. Het wordt op een andere manier oud. Het sterft op een andere 
manier en misschien sterft het zelfs nooit. De hoeder van de Aarde heeft een 
directe band met de sterren, via onze locale ster, de Zon.

De volgende retreat (Munay-Ki)
is van 7 t/m 14 oktober 2019.
Mocht je interesse hebben, kijk dan eens op 
www.taytanchis.com

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
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Grenzend aan de haven van Ibiza, waar veerboten van het 
vasteland aanmeren, ligt de wijk La Marina. Vroeger was 
dit een arbeiderswijk die ontstaan is doordat de Dalt Vila 
overbevolkt raakte en mensen buiten de stadsmuren 
moesten gaan wonen.

Tegenwoordig zijn in de wijk vele winkels, 
restaurants en uitgaansgelegenheden 
gevestigd. Ook zijn diverse banken en 
kantoorpanden in de wijk gelegen.

’s Avonds is La Marina een zeer populair 
uitgaansgebied en dan komt alles tot 
leven; volop restaurantjes met terrasjes op 
pleinen en straatjes, straatartiesten en 
marktstalletjes met souvenirs, sieraden, 
kleding en accessoires. De winkels zijn in 
de zomer tot middernacht geopend en 
daarna kun je tot in de kleine uurtjes 
terecht in vele bars, cafés en clubs.

In de zomer zie je tegen middernacht vaak 
extravagante optochten ter promotie van 
de verschillende grote nachtclubs zoals 
Pacha, Space, Amnesia en Privilege.

Populaire wijk

La Marina
UITTIP/LA MARINA

Drie jaar geleden opende 
Mahshid Hajmalek op 
Ibiza de Nederlandse 
supermarkt ‘Super-
mercado Diferente’. Niet 
alleen de Nederlanders 
die hier wonen zijn er erg 
blij mee, maar ook de 
toeristen die in de zomer 
naar het eiland komen.

Jong, oud, rijk, arm, hippies... hier 
komt eigenlijk van alles. Iedereen 
wil immers graag met zijn vinger 
een lik uit een pot Hollandse 
pindakaas nemen, toch?
Verder komen er veel mensen naar 
deze supermarkt voor vers brood 
(ja, ja Diferente heeft elke dag vers 
Hollands brood), kaas, hagelslag, 
ontbijtkoek etc. De Spanjaarden 
zijn vooral gek op onze snacks. 

De frikandellen, bitterballen en 
kroketten vinden ze heerlijk. 
De bevroren vegetarische producten 
doen het ook goed onder de 
Nederlanders én de niet-
Nederlanders. Diferente heeft ook 
nog een afdeling Aziatische 
producten. Op Ibiza kan je namelijk 
bijna nergens satésaus of sambal 
halen. Dus voor een complete BBQ 
kunt u ook bij Diferente terecht. 

 Calle cesar Puget Riguer 7, 07840 Santa Eulalia Del río, Islas baleares  (Ibiza)  |  +34 971 33 88 36  |  www.supermercadodiferente.com

Hagelslag of kaas?
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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

 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. 
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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

Ibiza heeft vele vooral mooie kanten en natuurlijk 
is alles persoonlijk, maar wat ‘Mijn Tips Ibiza’ 
betreft is de charme van Ibiza toch echt het 
enorme aantal strandjes, cala’s geheten. Het 
zijn er bij elkaar opgeteld meer dan zestig. 

We hebben ze in de méér dan 25 jaar dat we het eiland nu kennen 
bijna allemaal al eens bezocht. Zoals we al schreven, heeft iedereen 
zijn persoonlijke voorkeuren en dat is maar goed ook. Ons geluk is 
dat onze favoriete cala’s over het hele eiland verspreid liggen. 
Kijk alvast eens op www.mijntipsibiza.nl/stranden/.

Tussen St. Eularia en Es Canar heb je een aantal héle gezellige en relaxte 
strandjes. Puur, rustig en over het algemeen betaalbaar (ook de bedjes). 
Het is echt de moeite waard om de auto te pakken, die je heel 
gemakkelijk kunt huren via www.mijntipsibiza.nl/autoverhuur/
om er eens heen te rijden. Cala Niu Blau, Cala Pada en Cala 
Martina zijn deze heerlijke plekjes die zeer de moeite waard zijn om te 
bezoeken. Iedere cala heeft uitgebreide mogelijkheden om te zonnen, te 
eten en uiteraard iets te drinken. Je kunt er bij de local restaurants eten, 
maar ook iets sjieker bij bijvoorbeeld Niu Blau - Pura Vida.

Wij wensen je veel plezier met je zoektocht en horen het graag van je
als jij ook hier weer blij van wordt!

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

De charme van
  Ibiza al ontdekt?

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
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival
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LOOKING/GOOD

De zomer is voor velen onder ons de mooiste tijd van het jaar. Maar de 
hoge temperaturen en de zon kunnen funest zijn voor onze huid. Lees hier 

meer over de juiste verzorging en bescherming van je huid.

DRINK VOLDOENDE. In de zomer zou je altijd een 
waterfl esje binnen handbereik moeten hebben. Je hebt 
in de zomer twee tot drie liter water per dag nodig om je 
huid te kunnen voorzien van voldoende vocht. 

EET OP WARME DAGEN VEEL VERS FRUIT zoals 
meloen of ananas. Deze etenswaren koelen het lichaam 
van binnenuit af. Hun hoge watergehalte zorgt er ook 
voor dat de huid wordt gevoed met vocht.

BESCHERM JE HUID TEGEN DE ZON. Smeer 
daarom je gezicht en lichaam altijd goed in met een 
hoge factor zonnebrandcrème. Bewaar je fl esje in de 
koelkast voor een extra dosis verfrissing en verkoeling.

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE om ervoor te 
zorgen dat je langer koel blijft. De plotselinge schok van 
een ijskoude douche zorgt er namelijk voor dat er 
onvoldoende warmte je lichaam verlaat en dat je snel 
weer gaat transpireren.

GEEF JE HUID HYDRATATIE. Smeer na een dagje 
zon je huid in met een product op waterbasis, met 
hydraterende stoffen als glycerine en hyaluronzuur, 
kalmerende stoffen als zoethoutwortel en antioxidanten.

Verzorg je in de zonhuid

Download de app op
www.medusasibiza.es

of scan de QR-code

Vanaf nu veilig
zwemmen

rond Ibiza en
Formentera!

Helaas zijn er, net zoals aan de Nederlandse kust, ook kwallen 
rondom Ibiza. Voorkom dat je gestoken wordt en download de 
speciale kwallen app. In Spanje noemen ze kwallen ‘Medusas’, 
daarom heet de app Medusas Ibiza.

Download de app en zie direct waar kwallen gemeld zijn.
Klik op een strand en check de ‘kwallen verwachting’, hiermee kan je goed 
inschatten of het handig is om naar dat strand te gaan. Daarnaast vind je 
informatie over het strand inclusief foto’s en een faciliteiten overzicht. Druk 
op de blauwe kwallenbutton en meldt zelf kwallen. Zo help je anderen bij het 
voorkomen van bijtwonden of irritaties. 

De app is afhankelijk van de meldingen 
van gebruikers, captains en lifeguards. Het 
is echter geen garantie dat je nooit meer 
door een kwal gebeten wordt, daarom is 
er een EHBO-sectie met tips voor het 
behandelen van kwallenbeten.
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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 

Kleding Webshop 

Wij leveren Vrijetijds-, Promotie-, 
Bedrijfs-, Kinder–, en Babykleding                 

van vele merken. 

Alle kleding kan door ons BEDRUKT en 
GEBORDUURD worden. 

verkoop@omnitex.nl      www.omnitex.nl     mobiel 06-22225288 

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 én 
op IBIZA!

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

CASA COOK HOTELS



Als belangrijke hoofdrolspeler van de elektronische scène 
behoort EDEN tot het exclusieve circuit van de beste clubs 
van Ibiza. Het dj-portfolio van de club omvat belangrijke 
namen waaronder Pete Tong, Judge Jules, Disclosure, 
Goldfi sh, Markus Schulz, Nick Warren, Dubfi re, Luciano, 
Lady Gaga, MK... de lijst is eindeloos.
www.edenibiza.com

SUPERCLUBS VAN
SAN ANTONIO
04 JULI - IBIZA REUNION
11 JULI - SHINE OPENING PARTY
ELKE VRIJDAG - DEFECTED IBIZA
ELKE ZATERDAG - WNDRLND

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

POOL OPENING PARTIES

04 JULI -  RUDIMENTAL & FRIENDS 
POOL OPENING PARTY 
09 JULI - GRAIG DAVIDS TS5
POOL OPENING PARTY

CLUBEVENTS/JULI

Privilege's Vista Club met glazen omhulling is een 
toevluchtsoord geworden voor house- en technoraves, met 
feestjes die altijd doorgaan tot de spectaculaire ochtend 
door de hoge ramen schijnt en de ruimte verlicht met een 
schitterend uitzicht op Ibiza Stad in de verte. Een van de 
bekendste feesten zijn RESISTANCE en SupermartXé.
www.privilegeibiza.com

WORLD'S BIGGEST CLUB

23 JULI - RESISTANCE OPENING PARTY
ELKE DONDERDAG - DO YOU REMEMBER
ELKE VRIJDAG - SUPERMARTXÉ
ELKE ZATERDAG - BRUTAL IBIZA

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

EXCITING EVENTS

19 JULI - SVEN VÄTH & BORIS BREJCHA
ELKE WOENSDAG - DANCE OR DIE
ELKE ZONDAG - MUCHO IBIZA
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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




