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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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 Like ons op www.facebook.com/ibizabruist/
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BETER 
VINDBAAR 
WORDEN? 

Andromedastraat 2-B
5015 AV Tilburg

Vragen? 013 582 09 68
info@q-promotions.nl

  qpromotionsdrukwerk

  qpromotions_qsigning
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

VOORWOORD/AUGUSTUS

Bruisende lezer,

Een bezoek aan Ibiza is pas compleet als je de echte hotspots van 
het eiland ontdekt. In alle voorgaande edities van Ibiza Bruist 
hebben we er al heel wat met je gedeeld. Wil je deze nog eens 
teruglezen? Dat kan! Check gewoon www.ibizabruist.nl en lees daar 
wat we allemaal al over ons favoriete eiland in de Middellandse Zee 
hebben geschreven.

Uiteraard geven we je ook in deze nieuwste editie weer wat goede 
tips voor ‘must visits’ op het eiland. Bijvoorbeeld de dorpjes Santa 
Gertrudis de Fruitera en Sant Carles de Peralta. Maar ook een 
bezoekje aan een van de optredens van meestergitarist Paco 
Fernández staat altijd hoog op ons to-dolijstje als we op Ibiza zijn.

Het eiland is trouwens ook een waar walhalla voor foodies. Waar je 
ook van houdt, op Ibiza kun je het ongetwijfeld ergens eten. En als je 
dan een avondje op de Spaanse toer wilt, dan kies je natuurlijk voor 
tapas. Die kun je hier bij heel wat barretjes en restaurants eten. 
Nog een aanrader om je innerlijke mens op Spaanse wijze mee te 
verwennen: espetos de sardines. Deze verse, gegrilde sardines zijn 
echt dé specialiteit van de Costa del Sol.

Benieuwd wat er nog meer te zien, doen en beleven valt op Ibiza en 
wat voor bruisende ondernemers je zoal op het eiland tegenkomt? 
Lees dan vooral verder...

Hasta pronto
Lea en Marcel Bossers

Sterk in Ibiza tips

39



Een bezoek aan Ibiza is pas compleet als je de echte hotspots van Ibiza ontdekt. 
Die hele bijzondere plekjes die nog niet iedereen kent of de plekken waar locals 

graag komen. Bruist laat je kennismaken met de mooiste plekjes van Ibiza.

In San Carlos heb je het gevoel dat de tijd heeft 
stilgestaan. Traditioneel verzamelde de 

hippiegemeenschap zich in Anita's Bar omdat ze 
daar de enige telefoon in het dorp hadden. Zelfs 

vandaag de dag kun je de originele telefooncel in 
de bar nog gebruiken. Oude, houten 

brievenbussen beslaan een hele muur in Anita's 
Bar, want ook nu nog is er geen postbezorging bij 

elk huis op het prachtige platteland van San 
Carlos. Heel veel mensen halen nog steeds hun 

post op in Anita's Bar - en maken van de 
gelegenheid gebruik om een babbeltje te maken 

en te genieten van een koele Hierbas. 

Sant Carles de Peralta (San Carlos) is een rustig 
dorp gelegen in het binnenland van Ibiza. Die rust 

wordt een keer per week verstoord door de 
hippiemarkt Las Dalias die aan de rand van 

het dorp gehouden wordt.

Dagje uit naar
        de mooiste dorpjes

Ieder zaterdag in de zomermaanden wordt het dorp 
overspoeld door toeristen die de Las Dalias hippie-
markt bezoeken. Deze druk bezochte hippiemarkt, 
die veelal gezien wordt als dé hippiemarkt van het 
eiland, trekt duizenden bezoekers. 

BRUISENDE/HOTSPOTS

Santa Gertrudis is de afgelopen jaren wel 
snel gegroeid. Moderne villa's strekken 
zich nu uit over de nieuwe straten, het 
dorpsplein heeft een make-over ondergaan 
en is nu een voetgangersvriendelijk plein 
waar hippe bars en restaurants zich 
hebben aangesloten bij de traditionele 
Ibicenco-etablissementen.
Met kunstnijverheidswinkels, galerijen en 
een eclectische mix van kleding en 
accessoires is er voor ieder wat wils

In het hart van Santa Gertrudis vinden we 
de uit 1797 stammende kerk met de 
opvallende klokkentoren.

Santa Gertrudis de Fruitera, een 
charmant dorp in het hart van het eiland, 
wordt gezien als het centrum voor 
foodies vanwege de vele restaurants en 
winkeltjes met biologische producten.

IBIZA STAD
(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

PUNTA ARABI

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

dorpjes
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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 september!
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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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 faciliteitenoverzicht. 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.

14



DITJES/DATJES

  Wij zijn gek op Spaanse tapas. Wist je
trouwens dat tapas in sommige delen van Spanje gratis zijn? Vooral
 in het zuiden krijg je vaak gratis tapas bij je drankje.
 Spaans is de tweede wereldtaal. Ruim 500 miljoen
  mensen over de hele wereld spreken Spaans.
 Electroencefalografi sta is met 10 lettergrepen het  
langste woord in de Spaanse taal. Het betekent: de persoon die 
 de elektrische activiteit van de hersenen door middel van 
   een onderzoek detecteert.
 Het zal je niet verbazen dat voetbal de populairste sport is
in Spanje. Bekende voetbalclubs zijn Real Madrid CF, FC Barcelona,
 Valencia CF, Sevilla FC, Atlético Madrid en Villarreal CF. 
Spanjaarden vinden het normaal om van alles op de grond
  te gooien tijdens een avondje uit. Een goede bar is 
 geen goede bar zonder een vuile vloer.
      De fl amenco zie je voornamelijk in Andalusië,
 maar minder in andere delen van Spanje. Tapas, sangria
         en de siësta zie je wel terug in heel het land.

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

BUITEN WORDT HET 
NIEUWE BINNEN
Juist hier waar we warme avonden hebben, juist
hier waar we zo vaak (gedeeltelijk) overdekte
terrassen hebben, kunnen we van buiten de
leukste plek in het huis maken!
We geven een ziel aan het buiteninterieur
door karaktervolle lampen op te hangen. Het
mag uitbundig, leuk samen in een groepje van
verschillende maten en vormen. De rotan
lampen geven een super sfeerlicht ‘s avonds

en zijn nu ook eindelijk verkrijgbaar voor 
buiten. Geef nog wat extra warmte en 
gezelligheid aan de ´buitenkamer´ door een 
buitenkleed neer te leggen. Met veel groen 
en hout gebruik, vloeit de tuin mooi over en 
wordt het een prachtig fris geheel. Een 
tijdloze basis waarbij leuk met accessoires 
gespeeld kan worden om per seizoen een 
ander gevoel en sfeer te creëren.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
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Langs de stranden van Málaga kun je er 
niet omheen. Een paar stappen op de 

boulevard en de rook komt je al tegemoet. 
Het is afkomstig van het vuur op de met 
zand gevulde bootjes bij de ‘chiringuitos’ 
(openlucht restaurantjes op het strand). 

Dit is het werkterrein van de ‘espetero’. Hij 
is de man die de espetos de sardinas 

klaarmaakt voor consumptie.

De bereiding lijkt heel simpel. De verse sardines worden 
alleen met water afgespoeld. Als toevoeging gaat er slechts 
grof zeezout over de vis. Vervolgens worden de sardines 
langs de graat aan een bamboe spies geregen. De spies 
wordt op korte afstand van het vuur in het zand gestoken.

Ondanks een paar kleine handelingen is het een specialiteit 
om de ‘espetos de sardines’ goed te bereiden. Zo is het niet 
toevallig dat alle sardines ondersteboven aan de spies zitten. 
Dit komt doordat de espetero de rugvin van de sardines als 
markeringspunt gebruikt. Vanaf hier kan hij exact langs de 

DEZE 
LEKKERNIJ 
IS DE 
SPECIALITEIT 
VAN DE COSTA 
DEL SOL sardinasEspetos de

Sardines voor de koning
In 1885 mocht Miguel zelfs aan koning Alfonso 
XII de espeto de sardinas serveren! De koning 
was in de buurt om de schade van een 
aardbeving in de regio Axarquia te bekijken. 
Na het serveren van het bekende gerecht zat 
de koning met mes en vork in de aanslag om 
te gaan eten. Op dat moment zei Miguel: “Nee, 
nee, majesteit, dit eten we niet met bestek, 
maar met de handen.” Miguel vergaarde 
hiermee veel bekendheid en populariteit in 
Málaga. Er kwam veel navolging op zijn 
specialiteit, waardoor Miguel al snel ‘vader 
van de espeteros’ werd genoemd.

De espetos de sardines worden tegenwoordig 
overal langs de Costa del Sol, maar ook op Ibiza 
geserveerd. Elke vrijdag in de zomer vanaf 
19.00 uur biedt restaurant Can Tothom, 
gelegen aan de voet van het strand in Port de 
Sant Miquel, deze gegrilde sardientjes aan. 
Voor de liefhebbers van vis een ware lekkernij. 
En vergeet niet... eet een espeto de sardinas 
net als de koning met je handen.

graat steken. Op deze manier 
vallen de sardines tijdens het 
grillen niet uit elkaar en blijft de 
smaak gewaarborgd. Een 
ervaren espetero weet de juiste 
afstand tot het vuur goed te 
bepalen.

Vader van de espeteros
Gegrilde sardines waren 
voorheen een goedkoop en 
voedzaam alternatief voor 
normale burgers en zeelieden. 
Rijk aan proteïnen en vitaminen. 
Miguel Martinez Soler zou de 
eerste zijn geweest die bij het 
strand van El Palo de vis aan een 
stokje ging grillen. De espeto de 
sardinas was geboren. In 1882 
opende Miguel ‘La Gran Parada’, 
een picknickplaats met bar op 
het strand. Al snel groeide het 
uit tot een bekende plaats met 
een unieke sfeer.

BRUISENDE/TIP
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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.”

DREAMCAR RENTAL  |  +34 647361526  |  dreamcar-rental.com  |    www.facebook.com/Dreamcar-rental

Je vakantie begint bij

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 mooie auto tijdens je verblijf. 
Van een handig 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.

BOEK NU!
De eerste 5 personen die met kortingscode BRUIST een auto huren voor een week,krijgen de eerste 3 DAGEN GRATIS!
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Deze onlangs gerenoveerde, hoogwaardige familievilla 
ligt in het prachtige zuiden van Ibiza en biedt

een fantastisch uitzicht op zee en de zonsondergang.
Gelegen in één van de mooiste gebieden van Ibiza 

vinden wij deze exclusieve, stijlvolle villa 
dichtbij Cala Tarida. Mediterrane architectuur in 

combinatie met een natuurlijke omgeving geeft een 
ontspannen en luxueuze ambiance door het gebruik van 

hoogwaardige en warme materialen. De villa, omgeven 
door natuurstenen muren, bestaat uit twee afzonderlijke 

woongedeelten zowel op de begane grond als op
de eerste verdieping. De villa biedt 3 grote en ruime 

slaapkamers, 3 complete, moderne badkamers, 2 grote, 
lichtovergoten woonkamers met hoge, dubbele, glazen 

schuifdeuren en 2 fantastische, volledig uitgeruste 
keukens van hoge kwaliteit. Verder beschikt de villa over 

vloerverwarming, airconditioning en een ruime garage 
met opslag. Een riant terras inclusief een prachtig 
zwembad met uitzicht op de zee, completeert de 

indrukwekkende en idyllische sfeer van deze villa. 
Hier kunt u ontspannen en genieten van de Ibiza-
lifestyle, vlak bij de mooiste en beste stranden van 

het eiland. Cala Bassa, Cala Conta, Cala Vadella en 
verschillende uitstekende restaurants zitten in de buurt. 

De villa ligt op slechts 20 minuten van de luchthaven 
en is gemakkelijk bereikbaar. Dit unieke object kan 

onmiddellijk geaccepteerd worden, is uitermate 
geschikt om het hele jaar te bewonen of worden

gebruikt als een ideaal vakantiehuis.

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

REFERENTIE KPI337
LOCATIE Cala Tarida San Jose
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 1.250 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 331 m2 
SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 3 
KEUKEN 2, volledig uitgerust van hoge kwaliteit
TERRAS Ja
ZWEMBAD Ja
TYPE VERWARMING vloerverwarming, airconditioning
ENERGIEKLASSE E

OBJECT/VAN DE MAAND

Hoogwaardige familievilla
met een fantastisch uitzicht op zee

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS
€ 2.490.000
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Wees je bewust van je gedachten, 
ze vormen zich tot woorden.

Wees je bewust van je woorden, 
ze zetten zich om in je handelen. 

Wees je bewust van je handelen, 
het worden gewoonten. 

Wees je bewust van je gewoonten, 
ze vormen je persoonlijkheid. 

Wees je bewust van je persoonlijkheid, 
die bepaalt je bestemming.

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

VAN OVERDENKING

Michael  Pilarczyk

Moment
HÉT HOTEL

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

BOEK NU 
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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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- & fi tnesstrainer/coach
Meer informatie?

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

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 achtste inwijding.

Deze heet Mosoq Karpay of de inwijding van de hoeder van de Sterren. Dit is de 
inwijding die jou verbindt met de Tijd die komt en je wordt vrijgemaakt van het 
verleden. Het is het ritueel van de toekomst. Dit ritueel verankert je in de tijd die 
volgde op de grote ommekeer die rond 2012 plaats heeft gevonden.
Wanneer je dit ritueel hebt ontvangen, zal je fysieke lichaam, je DNA, evolueren 
naar het lichaam van een lichtwezen. Het verouderingsproces vertraagt. Je lichaam 
wordt immuun voor ziekten waar je ooit gevoelig voor was. Als je dit ritueel hebt 
ontvangen, kan je zorg dragen voor de toekomst en voor alle volgende generaties.

Mosoq Karpay betekent nieuwe inwijding.
Deze is er speciaal om ons voor te bereiden op de tijd na 2012. Die tijd kenmerkt 
zich door een verhoging en verfijning van de trilling van de aarde. Een tijd waarin 
we de nadruk op de dualiteit verschuiven naar een gevoel van eenheid. Door die 
verschuiving ontstaat een gevoel van verbondenheid met al wat is. Zo kunnen 
we elk voor onszelf het voorspelde gouden tijdperk waarmaken waarin begrip, 
verbondenheid, respect en MUNAY (liefde) voor al wat leeft rondom ons de 
drijfveer zal zijn. Het bewust worden van de totale eenheid, hemel en aarde, met 
de mens als schepper zoals hij oorspronkelijk bedoeld was als kind van Wiraqocha.

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

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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Paco Fernández is de uitvinder van
de Balearen Flamenco. De op Ibiza 
legendarische Paco Fernández Band is 
een wonderbaarlijk unieke Mediterrane 
mix die nog nooit eerder is vertoond.

Je zult verrast zijn door een mix van 
Spaanse gitaar, fl amenco, Ibicenco, 
elektronische en hiphop-tonen gedurende 
de avond. Het is een waarheidsgetrouwe 
weergave van waar Ibiza over gaat.

Ieder seizoen speelt Paco met zijn band 
samen met een Flamenco danseres op 
diverse locaties. In een restaurant, bij een 
beachbar of op een festival, overal vertoont 
hij zijn kunsten.

Veel van zijn liedjes zijn ook te horen op de 
verzamel CD’s van Cafe Del Mar. 

Dus ben je op Ibiza... ga dan naar een 
optreden toe van deze unieke muzikant 
Paco Fernández. Het verhaal van Paco 
Fernández is het verhaal van Ibiza...

Meestergitarist

Paco Fernández
UITTIP/MUZIEK

Paco Fernández
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 

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels  van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST
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COLUMN/RONNY V.
Hola amigos,
We zitten midden in de zomer en iedereen geniet van een welverdiende 
vakantie. Rust of iets meer vertier is heel persoonlijk, maar we hebben 
allemaal iets gemeen waardoor we massaal richting ‘The white Island’ 
afreizen.

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.”

Verkoop en exposities
De werken van Grace zijn te koop bij Store 11 in Bussum. 
Op onderstaande locaties exposeert Grace de komende tijd.
•  Cafe Cote, Heemstede, vanaf 20 augustus
•  Picketts House, Deia, Mallorca, vanaf eind september
•  Gosto Interiores & Art, Boliqueime, Portugal, tot oktober.

Om dat typische Ibiza-gevoel vast te houden, 
heeft Ibiza Total Concept meerdere events in 
het land.
Voor je drankjes kun je naar de webshop, deze is 
aangevuld met nieuwe, verrassende items. Wat 
dacht je van Ibiza Ice ‘Flamingo’. Nu al een hit. Ook 
nieuw is het magazine dat vanaf juli te koop is, editie 
2 Xplore Ibiza met een prachtig interview en genoeg 
leesplezier voor dat moment ontspanning.

De samenwerking met Can Vidal, Hierbas is een 
echte aanwinst. Niet alleen de smaak is 
onovertroffen. Deze Hierbas zit ook in een literfles 
voor nog langer genieten... Stuur een mail voor alle 
info en prijzen naar info@ibizatotalconcept.nl

Tot slot wil ik het muzikale gedeelte benadrukken. 
Voor je netwerkborrel, winkelopening, privéfeest 
of villaparty kun je bij ons de juiste dj en geluid 
verkrijgen. Aankleding in het thema is mogelijk, 
evenals een cocktailbar.
Rest mij nog jullie allen een topverblijf te wensen 
en ik hoop je snel persoonlijk te woord te staan voor 
jouw wensen,

Saludos,

Ron van der Veen
Eigenaar Ibiza Total Concept
Dj Ronny V.
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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

Natuurlijk gaan we graag naar Ibiza voor de heerlijke 
cala’s, waar het altijd genieten is bij een prachtige zon en 
mooie temperatuur, of de fijne restaurantjes die er op 
heel veel plekken zijn. Maar... vergeet vooral ook niet de 
leuke winkeltjes die je in iedere plaats wel kunt vinden.

Er zijn er te veel om op te noemen. In bijvoorbeeld San Carlos is niet 
alleen Bar Anita een hotspot, maar mag je ook Aguas Blancas niet 
vergeten. Dames- en herenkleding, mooie stranddoeken en vrolijke 
pareo’s zijn in deze leuke winkel te koop voor zeer aantrekkelijke 
prijzen. 
Rijd je naar het strand van Las Salinas, dan kom je aan de linkerkant, 
voor je het parkeerterrein van Jockey Club oprijdt, de leuke winkel van 
Eduardo - 3Choamano - tegen. Met mooie sieraden, veel artikelen met 
leer erin verwerkt en schitterende dameskleding die je hier niet verwacht. 
Es Cucons in Santa Gertrudis is ook zo’n speciaal winkeltje waar je, als je 
er langs loopt, naar binnen moet. Zo veel leuke spulletjes zie je daar staan. 
En als je dan toch in Santa Gertrudis bent... hier vind je ook Angels met 
leuke dames- en herenkleding. Ben je in de buurt van San Joan, ga dan 
eens kijken bij conceptstore Los Otros. Is van een Nederlandse eigenaar. 
Natuurlijk vergeten we niet om in Ibiza Stad te gaan struinen. Vooral langs 
de haven in het oude gedeelte Sa Penya zijn er winkels genoeg. Maar ga 
vooral ook eens kijken bij Natura op Plaza del Parque. Van kleding tot 
interieurartikelen, leuke gadgets en sieraden, je kunt het zo gek niet 
bedenken of je vindt het hier.
Wij wensen je héél veel winkelplezier.

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Lekker winkeltjes 
       spotten op Ibiza

ONTMOET ONZE SPAANSE ADVOCATEN
SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ONROEREND GOED EN ONDERNEMERS 
Wij begeleiden u bij alle juridische kwesties op Ibiza. Neem gerust contact met ons op. 

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

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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Enjoy your Summer
1. Havaianas Slim Paisage, € 30,-  www.havaianas-store.com

2. Summer Garden Shower van Weleda, € 7,99  www.weleda.nl 
3. Mascara Hypnôse van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl  

4. Sun Glow Bronzing Powder van Catrice, € 5,29  www.catrice.eu 
 5. Scandaleyes Reloaded Mascara van Rimmel, € 15,49  www.rimmellondon.com

6. Sun 365 Gradual Self Tanning Serum van Lancaster, € 39,-  www.lancaster-beauty.com 
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BEAUTY/NEWS

7. Couture Summer Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com
8. Capital Soleil Beach Protect SPF 50+ van Vichy, € 20,95  www.vichy.nl

9. For Her Eau de Parfum van Pepe Jeans, € 34,95  www.douglas.nl
10. Terra Cotta Hestia Island Bronzing & Blush Powder van Guerlain, € 66,-  www.guerlain.nl

11. Prep+Prime Fix+ Pineapple van MAC, € 13,-  www.maccosmetics.nl 
12. Nail Polish no shade here van essie, € 9,99  www.essie.nl

Summer Hoeveel méér zomer wil je hebben in augustus? Geniet 
van de zon, de warmte, je vakantie, je vakantieliefde en 
ga zo maar door! Geniet ook van fi jne beautyproducten 

die augustus net nog even zomerser kunnen maken!
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LOOKING/GOOD

Het is zomer en we gaan weer met het vliegtuig naar onze vakantiebestemming. Maar 
hoe kun je na een vaak vermoeiende vliegreis toch fris aankomen? Bruist geeft tips.

DRINK GENOEG WATER. In een vliegtuig is de lucht 
vaak erg droog en dat is niet bevorderlijk voor je huid. 
Daarom is het belangrijk om voldoende water te drinken. 
Vermijd koffi e en alcohol, want deze drankjes werken juist 
vochtafdrijvend. 

SMEREN. Ook je gezicht kan na een vliegreis droog 
aanvoelen. Een vochtinbrengende crème gaat dit tegen. 
Smeer je gezicht daarom voor een vliegreis goed in.

SCHOONHEIDSSLAAPJE. De ultieme tip om zonder 
wallen aan te komen op je bestemming, is natuurlijk 
door genoeg te slapen.

VLIEGTUIG YOGA. Om geen opgezwollen voeten, 
benen of handen te krijgen is het belangrijk om te blijven 
bewegen. Draai cirkeltjes met je enkels, buig en strek 
je knieën en knijp met je handen in een balletje.

GEBRUIK HYGIËNEDOEKJES. Vaak zijn de schermpjes, 
stoelen en deurknoppen van het toilet in het vliegtuig 
niet erg fris. Gebruik hygiënische doekjes of antibacteriële 
gel om jezelf weer op te frissen.

DEODORANT. Een onmisbaar item vlak voor het 
instappen. En voor tussendoor natuurlijk, zodat je ook 
nog lekker ruikt wanneer je het vliegtuig verlaat.

Voel je fris
      na een vliegreisBRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

Als ik
      de

mag geloven, 
ben ik best

een lekker ding

muggen
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ALLE SOORTEN REIZEN
“Ik heb altijd in de reisbranche gewerkt, maar tien jaar geleden begon het te 
kriebelen. Het moest anders kunnen dan bij de standaard reisbureaus. Ik sloot 
me aan bij The Travel Club en regel sindsdien als persoonlijk reisadviseur 
alle soorten reizen die je maar wil. Of het nu gaat om een zomervakantie, 
wintersport, stedentrip, luxe vakantie, weekendje weg, avontuurlijke wereldreis 
of een romantische huwelijksreis, ik kan je helpen en adviseren bij het boeken 
van je reis.”

SERVICE
Is dit dan duurder dan wanneer je het zelf regelt? “Zeker niet. Bij mij boek je je 
reis tegen dezelfde tarieven als op internet, vaak zelfs nog goedkoper. Ik maak 
gebruik van Duitse touroperators, dit kan honderden euro’s schelen. Als je mij 
eenmaal een reis hebt laten regelen, wil je ook nooit meer anders. Voor mij staat 
namelijk centraal waar jij naar op zoek bent tijdens je vakantie, want iedere reis 
behoort een onvergetelijke ervaring te zijn. Bovendien zet ik altijd net een stapje 
extra: ik check je in, regel cadeautjes voor de kinderen, print van tevoren 

kofferlabels et cetera. Zelf hoef je dus 
niets anders te doen dan genieten.”

BOOTCAMPREIS IBIZA
Als allrounder kan Jane alle soorten 
vakanties voor je regelen, maar als ze 
dan toch één specialisme moet noemen, 
dan is dat wel Ibiza. “Sinds vorig jaar 
organiseer ik samen met BAS Bootcamp 
and Sports speciale bootcampreizen 
naar het eiland, meteen de eerste keer 
al een groot succes. Tijdens deze 
bootcampreizen verblijven we met een 
groep in La Hacienda Ibiza en gaan we 
elke dag sporten en ontspannen. Lijkt 
dat je ook wel wat, of wil je dat ik een 
andere reis op maat voor je samenstel? 
Informeer dan naar de mogelijkheden.”

The Travel Club Someren

Eigenaresse: Jane Linders

+31 6 50800850

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

BRUISENDE/ZAKEN

IK REGEL
JOUW VAKANTIE 

VAN A TOT Z

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.”

Persoonlijk
    reisadvies 
             op maat
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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

STATE OF THE ART CLUB
ELKE MAANDAG - RICHBITCH
ELKE WOENSDAG - ARMIN VAN BUUREN 
AND SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO
ELKE VRIJDAG - F*** ME I'M FAMOUS!
ELKE ZATERDAG - BLACK COFFEE

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

ICONIC CLUBBING SPACE
ELKE MAANDAG - PYRAMID
ELKE DINSDAG - TOGETHER
ELKE DONDERDAG - ABODE
ELKE ZATERDAG - ELROW IBIZA

CLUBEVENTS/AUGUSTUS

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

POOLSIDE LUXURY
ZONDAG 18 AUG - ACES INTERNATIONAL 
NIGHTLIFE EXPERIENCE
ELKE MAANDAG - HED KANDI
ELKE VRIJDAG - POOL PARTY
ELKE ZATERDAG - SOUL HEAVEN

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

THE ORIGINAL IBIZA CLUB
ELKE DINSDAG - CALVIN HARRIS AT PACHA
ELKE WOENSDAG - FLOWER POWER
ELKE VRIJDAG - DIXON PRESENTS 
TRANSMODERNA
ELKE ZONDAG - SOLOMUN +1
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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




