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baaitjes
en stranden

Vier je droom-
bruiloft op 
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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



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

FATBOY OUTDOOR

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
WONEN.COM

DAT LICHT LEKKER

Fatboy ken je vooral van de mollige zitzakken, om lekker op te 
zitten of liggen. Maar behalve die volslanke jongens ontwerpt 

Fatboy nog veel meer. Bijvoorbeeld deze lampen, die je binnen 
en buiten kunt gebruiken. Ze zijn minimalistisch, puur en super 

praktisch, omdat ze oplaadbaar en dus draadloos zijn. Dim de 
LED verlichting zoals jij dat wilt en zorg voor een zacht diffuus 

licht. Oh boy, de zwoele nazomernachten in jouw tuin worden 
vet.. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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droombruiloft
Een         op Ibiza

DAT WORDT 
EEN BRUILOFT OM 

NOOIT MEER TE 
VERGETEN

Elkaar het jawoord geven op het 
magische Ibiza, voor veel mensen is 

het de ultieme droombruiloft.
De zon die langzaam ondergaat

boven de azuurblauwe zee is 
immers het perfecte decor voor 

een prachtige huwelijksdag. 

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, 
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

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

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING 25
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Trouwen onder de Spaanse zon, wie wil dat nu niet? Heerlijk 
romantisch met je voeten in het zand of toch liever op een wat 
exclusievere locatie... op Ibiza kan het allemaal. Dus reken maar 
dat ook jij hier de trouwlocatie van je dromen vindt. En wist je dat 
Spanje na Nederland en België het derde land was dat voor de 
wet het homohuwelijk openstelde? Dit maakt Ibiza voor iedereen 

een prachtige trouwlocatie. Fijne bijkomstigheid: in Spanje zijn de 
kosten voor een bruiloft over het algemeen een stuk voordeliger, 
dus daarvoor hoef je het ook niet te laten. Maar je kunt het 
natuurlijk zo gek maken als jij zelf wilt, want ook dat is Ibiza!

Staat trouwen niet op jouw to-dolijstje? Geen probleem, ook dan is 
Ibiza de perfecte bestemming om naartoe te gaan. Alleen al 
vanwege het mooie weer en alle bijzondere baaitjes die op het 
eiland te vinden zijn. Ibiza staat immers bekend om haar grote 
aantal prachtige stranden. Te veel om allemaal in één editie te 
noemen, maar we wilden je onze persoonlijke favorieten toch niet 
onthouden. Je leest er verderop in deze nieuwste editie van Ibiza 
Bruist dan ook meer over.

Wat we je dit keer nog meer over Ibiza te vertellen hebben? Blader 
gewoon snel door en lees het zelf. Want over dit magische eiland in 
de Middellandse Zee raken wij nooit uitverteld...

Hasta pronto
Lea en Marcel Bossers
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[NIEUW]

droombruiloft
Een         op Ibiza

DAT WORDT 
EEN BRUILOFT OM 

NOOIT MEER TE 
VERGETEN

Elkaar het jawoord geven op het 
magische Ibiza, voor veel mensen is 

het de ultieme droombruiloft.
De zon die langzaam ondergaat

boven de azuurblauwe zee is 
immers het perfecte decor voor 

een prachtige huwelijksdag. droombruiloft
Een         op Ibiza

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN
Ibiza heeft ontzettend veel te bieden. Of je je bruiloft 
nu groots en glamoureus wilt vieren of juist intiem en 
simpel, alles is mogelijk op dit eiland. Eén ding is 
zeker: het wordt een bruiloft om nooit meer te vergeten. 

TROUWEN OP HET STRAND
Midden tussen steile rotsen en weelderig groen op 
een idyllisch privéstrand elkaar het jawoord geven. Zie 
jij het al helemaal voor je? Ga voor een bruiloft in 
hippie stijl met blote voeten op het strand of maak 
het juist heel exclusief met een black-tie thema. 
Deze dag wordt precies zoals jullie het willen. 

HUWELIJK OP HET WATER
In het huwelijksbootje stappen wordt zo wel heel 
letterlijk. Naast trouwen op het vasteland van Ibiza, 
is het ook mogelijk om uit te wijken naar het water. 
Vier bijvoorbeeld de liefde op een luxe zeilschip. 
Een romantische ceremonie gevolgd door een 
culinair diner. En zodra de zon in de zee zakt, 
is het tijd voor een knalfeest!

BRUISENDE/TIP

ROMANTIEK IN HET BINNENLAND
Met de zonnige stranden van Ibiza zou je bijna het 
paradijselijke binnenland vergeten. Ten onrechte, 
want juist het groene binnenland zorgt voor een 
romantische sfeer. Het binnenland kent talloze 
trouwlocaties met prachtige groente tuinen; een 
ideaal decor voor een betoverende ceremonie. 
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Ibiza Inside Out
+34 603 244 003

contact@ibizainsideout.com
www.ibizainsideout.com

Ibiza Inside Out

TIPS/IBIZA INSIDE OUT

Bel of app
me op

+34 603 244 003
en ik zet jouw wensen 

effectief om in de 
realiteit!

Vertel me hoe jullie droomvakantie 
eruitziet en ik regel:
• Unieke ervaringen zoals 

privétours naar verborgen parels, 
huwelijks aanzoeken, hikes,

 gastronomische tours, wijn-
proeverijen, enz. inclusief vervoer, 
foto’s en video’s.

• Accommodatie (villa’s, hotels, 
appartementen of agroturismo).

• Een boot voor een onvergetelijke 
dag op zee.

• Zorgeloze autohuur zonder 
wachttijden (direct op lucht-

 haven geleverd) en zonder 
onverwachte (extra) kosten.

• Jouw eigen (bedrijfs)evenement.

Kristof Van Tendeloo

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

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, all-inclusive 
drinks, foto’s en videos, opgehaald worden met een bootje en 
naar je favoriete restaurant gebracht worden en dit alles met je 
persoonlijke kapitein en privégids. Heerlijk, toch?

Wil je dit zelf eens meemaken?
Stuur me dan nu een berichtje om te genieten
van de lagere septemberprijzen!

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

Ibiza en Formentera
      ontdekken  vanaf je eigen boot?
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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.

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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DITJES/DATJES

 De kans op een zonovergoten bruiloft is het grootst
in de maanden mei tot september. De seizoenen lopen over het
      algemeen gelijk met Nederland, al is het in Spanje nooit echt koud.
  Een mediterraan diner, bestaande uit olijfolie, vis,
 veel groenten, noten en weinig rood vlees, is erg gezond. 
Bij een bruiloft in Spanje wordt al snel gedacht aan trouwen 
 op het strand. Blote voeten in het zand, het geluid van 
  de golven en een romantische zonsondergang 
 maken een bruiloft op het strand erg populair.
  Een wijntje drinken op een bruiloft is heerlijk.
 En gelukkig zijn de wijnen nergens lekkerder dan in Spanje!
  Spanje was na Nederland en België het derde land
dat voor de wet het homohuwelijk openstelde. Hierdoor is Spanje 
  voor iedereen een prachtige trouwlocatie!
 Elk huwelijk is verschillend en zo ook de wensen van het
  bruidspaar, maar over het algemeen zijn de kosten voor 
 een bruiloft in Spanje een stuk voordeliger.

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

IS DIT ECHT VOOR BUITEN?
We gaan een stap verder met het buiten-naar-binnen 
en binnen-naar-buiten halen. Het ‘gezellig maken’ 
hadden we inmiddels al onder controle. De sfeervolle 
buitenverlichting heeft de TL-verlichting vervangen, 
de comfortabele eetstoel de Coca-Cola stoel, het 
buitentapijt staat super leuk met de bijpassende 
poefjes, de accessoires die oh zo belangrijk zijn vullen 
alles aan en we dachten er te zijn, maar niets is minder 
waar...

De outdoor loungeset is nu ook verkrijgbaar in de 
meest uiteenlopende stoffen, kan op maat gemaakt 
worden en nog unieker, heeft het comfort en de look 
van een binnenbank! Niet meer de harde strakke 
kussens, maar een echt comfortabele bank kan nu ook 
buiten staan, wij vinden het een absolute ‘WAUW’!
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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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BRUISENDE/HOTSPOT

koel drankje in een van de strandtenten of ga gezellig 
shoppen in de winkeltjes langs het strand. Zo kun je het op 
dit strand met gemak de hele dag volhouden.  

CALA XARRACA
Dit is een klein zandstrandje omgeven door rotsen. Het 
water is kraakhelder. Wat dit strand pas écht bijzonder 
maakt, is dat het er heerlijk rustig is. Daarnaast geniet je er 

stranden
van een prachtig uitzicht. Ga jij naar Ibiza om helemaal 
tot rust te komen? Dan is dit strandje een echte must. 
Je vindt hier geen drukke strandtenten, maar wel een 
restaurantje waar je kunt genieten van traditionele 
Spaanse gerechten. 

CALA DE S’AIGUA BLANCA
Dit langgerekte zandstrand ligt langs een adem-
benemende klif. Terwijl je over deze klif naar het strand 
loopt, geniet je van een prachtig uitzicht. Neem een 
verkoelende duik in het heldere water en geniet van een 
glas typisch Spaanse rosé in een van de strandtenten. 

CALA JONDAL
Een middagje BN’ers spotten tijdens je vakantie? Dit is 
waar je moet zijn! Dit langgerekte strand is namelijk 
vooral bekend van de beachclub Tropicana, een 
populaire bestemming onder celebrities. En ook als je 
niet gaat voor het spotten van celebrities, blijft dit strand 
een echte aanrader. Op dit strand met zowel zand als 
rotsen staat vaak een heerlijk verkoelend windje 
waardoor het perfect vol te houden is.

baaitjes en

Ibiza staat bekend om haar grote aantal 
prachtige stranden. Ga jij op vakantie 

naar Ibiza? Het is dan zeker een 
aanrader om een auto te huren en een 

roadtrip te maken langs meerdere 
mooie stranden. Waar je dan precies 

moet zijn? Wij helpen je op weg!

CALA D’HORT
Alleen al het uitzicht maakt een bezoek aan dit strand echt 
de moeite waard. Je kijkt vanuit dit strand namelijk uit op 
Es Vedra, de bekende mystieke rots voor de kust van Ibiza. 
Omdat dit een vrij populair strand is, is het slim om er op 
tijd te zijn. Zo weet je zeker dat je een goed plekje hebt.

CALA VADELLA
Ga je met het hele gezin naar Ibiza? Dan is Cala Vadella 
een echte aanrader. De zee is ondiep en rustig, waardoor 
zelfs de allerkleinsten veilig kunnen genieten van 
waterplezier. Wissel het relaxen op het strand af met een 

De mooiste baaitjes en
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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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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

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

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

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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Deze unieke, eigentijdse villa met een 
indrukwekkend uitzicht over zee bevindt zich in de 

privé urbanisatie van Vista Alegre, dicht bij het dorp 
Es Cubells en San Joseph. Stijlvol vertegenwoordigd, 
met de nieuwste techniek gebouwd en opgeleverd in 

2018, laat deze villa geen wensen open als het 
gaat om luxe, comfortabel wonen, ontspannen 

en genieten van de luxe Ibiza lifestyle. 
Bij binnenkomst bevinden we ons in een atrium met  

een indrukwekkende hoogte. Een zeer ruime en 
lichte woonkamer met een luxe open keuken met 

een grote eethoek en een tweede volledig ingerichte 
professionele keuken. Op de begane grond bevinden 

zich twee ruime slaapkamers met aangrenzende 
luxe badkamers en een gastentoilet. Verder een 

tweepersoons slaapkamer met aangrenzende 
badkamer met een aparte ingang. Vanaf de begane 

grond heeft u directe toegang tot een ruime 
binnenplaats vanwaar een zonnig en royaal terras 

leidt naar een infinity pool. Op de eerste verdieping 
zijn er nog vier slaapkamers in dezelfde 

minimalistische stijl, maar toch ook uniek vanwege 
verschillende accenten. Alle slaapkamers hebben 

een eigen badkamer met douche en een terras met 
uitzicht op zee. In de kelder zijn er twee grote 

kamers van ongeveer 30 m2 die kunnen worden 
ingericht als een fitnessruimte, studio, thuisbioscoop 

of voor andere doeleinden. Er is ook een garage
voor ongeveer 5-6 auto’s.

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

OBJECT/VAN DE MAAND

Unieke eigentijdse villa
met indrukwekkend zeezicht in privé urbanisatie

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 6.000.000,00

REFERENTIE KPI348
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 2.300 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 650 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 7
ZWEMBAD Ja 
AANTAL TERRASSEN 4
KEUKEN Open inbouwkeuken, volledig uitgerust, gemeubileerd, zomerkeuken
PERSONENLIFT Ja
TYPE VERWARMING Etageverwarming, vloerverwarming, airconditioning warm/koud
VLOER Marmer, tegels
BOUWJAAR 2018
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Accompany
          Exclusieve
   All in service

Accompany Ibiza is een internationale zorgonderneming die 
exclusief 24/7 ontzorgt door een professionele en persoonlijke ondersteuning. 
Wij assisteren in de breedste zin, bieden totale ontzorging aan de hand van privé 
en/of zakelijke en praktische ondersteuning, begeleiding bij huiselijke bezigheden, 
assistentie in en rond het huis, vergezellen buitenshuis, als sporttrainer, manager of 
manusje-van-alles en ook als gezondheids- en wellnesscoach. The sky is the limit!

“Het doel is om mensen te 
ontzorgen, zodat ze zo goed 
en zo lang mogelijk van hun 

leven kunnen genieten”

+31 6 51540280  |  www.accompany-ibiza.com
               Wellness & Health Accompany               Wellness & Health Accompany

Wim Hoes
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Bepakt en bezakt met voor zes maanden kleding in mijn kleine C1 
vertrokken. Mijn zoontje van bijna twee en ik op weg naar ons nieuwe 
avontuur op Ibiza. Met knikkende knieën en duizend kleuren stront 
vlogen de kilometers asfalt onder onze banden door. Met elke kilometer 
die achter ons lag verdween de angst als sneeuw voor de zon.

Marsja van Kilsdonk
www.beliefandgrowrich.nl

COLUMN/MARSJA VAN KILSDONK

WIL JIJ EEN STEEN VERLEGGEN 
IN JOUW STROOM VAN HET 

LEVEN EN VERANDEREN NAAR 
DE STROOM VAN SUCCES?

Ik laat je niet denken, 
maar voelen.

Ik laat je niet twijfelen, 
maar weten.

Ik laat je niet snoeren, 
maar luisteren.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet,
Ik zie JOU! Omdat jij vanaf nu 

besluit: Ik ben het waard!

Ga naar 
de website

en zorg dat je 

erbij bent
op 14 

september

Dat je dat durft! O, dat wil ik ook al zo lang! Dik jaloers op jou!
Ik ben Marsja van Kilsdonk, LEF coach voor ondernemende mensen. Founder 
van BElief & grow RICH. Wat als je niet meer gelooft wat je van huis uit hebt 
meegekregen over jouw waarde in het leven en hoe bepaal je die dan 
opnieuw?

Leef jij al in jouw moodboard? Of hangt het nog te pronken aan de muur? 
Ik leer je dat je het niet alleen kan bedenken, maar ook echt van binnen mag 
voelen. “Ik ben het waard succesvol te zijn.”

Voor een baas kunnen we ons bewijzen en lopen we de benen onder onze 
kont vandaan. Maar als je dan voor jezelf wil beginnen, slaat de twijfel toe. 
Stellen we onze dromen uit. Vliegt de tijd voorbij zonder dat er iets verandert. 
Waar komt dat dan door? En hoe kan je deze patronen veranderen?

Daar kan ik je bij helpen. Al veel mensen gingen je voor.
14 september met volle maan geef ik mijn theaterevent BLGR back to 
business in de Lichtfabriek in Haarlem.
Aansluitend start het nieuwste jaarprogramma BLGR 19/20
Ben jij erbij? www.beliefandgrowrich.nl

Liefs, 
Marsja van Kilsdonk

Luister jij naar mij? Dan garandeer ik jou

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

Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je 
het echte vakantiegevoel. Onze luxe studio’s 
en appartementen met hun grote balkons 
zijn in 2018 compleet vernieuwd en royaal 
ingericht. Wij bieden onze gasten nu eenmaal 

nét dat beetje meer. Koppels, gezinnen, senioren, vrienden, 
sportievelingen: allemaal hebben ze de tijd van hun leven. Kom 
het ook ervaren op het weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het 
leven kan zijn. Boek nu!

La calle Kilimanjaro 41     CP 07849 de cala Llonga     Ibiza
+34 (0)6 798 209 35     info@apartamentos-catharinamaria.eu

www.apartamentos-catharinamaria.eu

Adembenemend       mooi 
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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 laatste inwijding uit deze reeks.
Dit is de Inwijding van de schepper – Taytanchis.

Het negende ritueel is het ritueel van de spirits. Deze inwijding activeert je 
Goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het maakt de 
Goddelijke natuur in je wakker. Zodra je dit ritueel hebt ontvangen, draag je zorg 
voor al het leven, van het kleinste zandkorreltje tot het grootste melkwegstelsel in 
de kosmos. Dit ritueel is pas vanaf 2006 overdraagbaar van mens tot mens. 
Sommige personen hadden dit inwijdingsniveau wel bereikt. Het Christus- of 
Boeddha bewustzijn in hen was volledig ontwaakt.
Zodra je dit ritueel hebt ontvangen, kan je via je dromen de hele schepping 
creëren. Je creëert zelf mythes, je vertelt zelf verhalen. Je hangt dan niet meer vast 
aan de mythes en verhalen die iemand anders voor ons heeft gemaakt.
Het is de Inwijding van ‘de Schepper’ in ons, je wordt je eigen verhalenverteller.
Aan het einde van dit ritueel ontvang je een Pi-stone als geschenk. Deze steen 
vertegenwoordigt je kracht en kunde om een kanaal te worden tussen de zichtbare 
en de onzichtbare wereld. Je Pi-stone is zowel de vertegenwoordiging van, als de 
sleutel tot de hyperdimensionale matrix van het universum.
Alle negen inwijdingen kun je, nadat je zelf bent ingewijd, na acht maanden 
doorgeven aan anderen.

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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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

Behalve alle feestjes, relaxte beachclubs, mooie stranden, 
heerlijke restaurants en indrukwekkende musea, beschikt 
Ibiza ook nog over een beschermd natuurgebied dat is 
opgenomen op de UNESCO lijst. Namelijk de zoutvelden 
in het zuiden van Ibiza!

Ses Salines is een beschermd natuurgebied met 
prachtige zoutmeren. Deze zorgen voor een enorme 
zoutwinning die hier al eeuwenlang plaatsvindt. Het was 
eerst de belangrijkste industrie van het eiland totdat het 
toerisme toenam. Het wordt ook het ‘witte goud’ van 
Ibiza genoemd. Wanneer je langs deze zoutmeren rijdt, 
is het zeker de moeite waard om even uit te stappen. Je 
komt er namelijk ook een mooi duingebied, pijnbomen 
en het strand ‘Platja de Salines’ tegen.

Je kunt een dagje strand dus prima combineren met 
een bezoekje aan de zoutmeren. Het strand is 
gedeeltelijk bestemd voor nudisten. Het is een lang 
zandstrand (1,5 km en 30 meter breed), dus er is ook 
genoeg ruimte voor mensen die graag in badkleding 
op een handdoekje willen liggen! 
De zoutproducten worden verkocht op Ibiza zelf, 
in een erg leuk winkeltje met een mintgroen gekleurde 
buitenkant dat je tegenkomt wanneer je vanaf Ibiza Stad 
naar Sant Eularia rijdt.

DAGJE UIT/ZOUTVELDEN

in het zuidenSes  SalinesBezoek de

IBIZA SEPTEMBER 2019 WWW.IBIZABRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

De mooistebaaitjes
en stranden

Vier je droom-bruiloft op Ibiza

Jouw onderneming ook presenteren 
in dit sprankelende magazine? Of wil je 
meer weten over de vele mogelijkheden 

van Ibiza Bruist? 

Neem dan contact op via jfranken@nederlandbruist.nl 
of bel +31 613 750 748

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

Annemieke: +34 648 628 299 
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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 Ibizagevoel 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 van Xplore Ibiza met prachtige interviews 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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Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken in je eigen tempo. 
Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 

een auto ter beschikking te hebben.

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.  
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kunt gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN.  
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur,  
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

Zorgeloos op reis 
met een

BRUIST/REIZEN

huurauto
Op Ibiza

regel je jouw 
huurauto nu bij Dreamcar Rental met kortingscode 

BRUIST
(zie pag. 22)
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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

De stranden, het lekkere eten, een avondje stappen... 
het hoort uiteraard allemaal bij Ibiza. Maar heb je er ook 
al eens aan gedacht om op avontuur te gaan? Want weet 
je, er is zo veel mogelijk op het eiland.

Laten we beginnen met Festival Club. Een bijzondere club uit de 
beginjaren ‘70. Een schitterend bedenksel van twee Spanjaarden. Het 
duurde slechts kort, maar gelukkig zijn de interessante overblijfselen 
nog steeds te vinden.
www.mijntipsibiza.nl/onze-tips/festival-club-albandonado/

Als je echt eens iets stoers wilt meemaken, maak dan de tocht naar 
d’Albarca. Prachtige rotspartijen, een hangende, stenen brug over het 
water, schitterende rotskliffen. Je komt hier ogen tekort om alles te bekijken, 
te filmen en te fotograferen. www.mijntipsibiza.nl/onze-tips/dalbarca/                                                       

Maak eens een afdaling naar het schitterende Atlantis. Het wordt wel 
klauteren en klimmen, maar je krijgt dan ook iets heel moois voorgeschoteld. 
Echt een bijzondere plek. www.mijntipsibiza.nl/onze-tips/atlantis/                                                                               

Of... ga eens met een privégids op stap. Hij kent het eiland door en door en 
begeleidt je naar de mooiste plekjes op het eiland. Ondertussen vertelt hij 
bijzondere verhalen over al deze mooie plekjes, zorgt voor de lunch en maakt 
van je dag een film die je later ontvangt.
www.mijntipsibiza.nl/met-een-prive-gids-de-mooiste-plekjes-op-het-eiland-
ontdekken/
Zo wordt Ibiza nog mooier!

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Ga eens op avontuur 
      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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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11

4342



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
BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen
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Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

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

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

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

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

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

EEN VAN DE
MOOISTE BAAIEN 

VAN IBIZA 
WACHT OP JE

Dé plek om te  genieten van Ibiza
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

In deze rubriek vertellen adverteerders aan 
de hand van vijf vragen hoe ze de 
samenwerking met Bruist ervaren. 

Deze week: Dokter André, iemand die al 
jarenlang onderdeel uitmaakt van onze 
glossy magazines. Deze trouwe klant is 
zeer tevreden over onze samenwerking 

en daar zijn wij op onze 
beurt erg trots op!

Met 37 uitgaven en een oplage van bijna 250.000 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist 
een succesvolle formule in diverse regio’s in Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien 
naar minstens 50 edities. Onze visie is: ‘ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid omhooggaat’. Daarom komen de ondernemers in onze magazines en 
op onze website op een unieke manier aan het woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Media-adviseur René Moes is een keer op 
bezoek gekomen en we hebben een gesprek 
gehad. Dat is alweer zo’n twee á drie jaar 
geleden. En nog altijd ben ik enorm tevreden.

Waarom heb je gekozen om te adverteren bij 
Bruist?
Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten wie 
je bent. De manier waarop mijn bedrijf in het 
magazine staat, heeft veel invloed. Het feit dat ik 
in de Bruist magazines sta met een artikel over 
mijn bedrijf in plaats van een advertentie, levert 
mij veel autoriteit in mijn vakgebied op. Dankzij 
de artikelen krijgen mensen meer vertrouwen in 
mijn bedrijf. In mijn vak is dat heel belangrijk, 
want een botox behandeling is niet iets wat je 
zomaar even doet.

Dokter André

Ook de uitstraling van het magazine speelt een belangrijke rol. Juist in mijn 
sector moet een blad een glossy uitstraling hebben. De mensen die bij mij 
komen, houden van beauty. Iets moet mooi zijn. Het moet glanzend zijn en 
glimmen. Bruist heeft dat ook. Dat nodigt uit om op te pakken en door te 
bladeren. Voor mij als adverteerder is dat natuurlijk heel belangrijk.

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
Eigenlijk heel goed! Ik vond het ook leuk dat ik laatst door René was 
uitgenodigd om mee te gaan naar het tennistoernooi in Rosmalen. Dat 
was heel erg leuk en gezellig, helemaal voor mij als tennisliefhebber.

Wat heeft adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Veel mensen kennen mij en weten me te vinden, omdat ze mij hebben 
gezien in een magazine. Ik vraag ook geregeld hoe mensen bij mij 
terechtkomen. En dan krijg ik vaak te horen dat ze mij in een blad hebben 
zien staan. Het regelmatig herhalen van advertenties is dan ook goed voor 
de herkenbaarheid van mijn bedrijf.

Zou je Bruist aanbevelen? 
Jazeker, en dat doe ik af en toe ook. Tegenwoordig geloven steeds minder 
mensen in adverteren in papieren bladen. Veel mensen doen vooral aan 
social media. Ik vind juist dat die combinatie van papieren bladen en 
social media heel goed werkt.

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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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

06 SEPT - CALVIN HARRIS CLOSING PARTY
18 SEPT - ELROW CLOSING PARTY
ELKE MAANDAG - BIG BY DAVID GUETTA
ELKE DINSDAG - TOMORROWLAND 
PRESENTS DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE
ELKE ZATERDAG - ANTS METROPOLIS

Als belangrijke hoofdrolspeler in 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

WO 04 SEPT - TERMINAL 4 PRESENTS
  TRONIC CLOSING PARTY
DO 19 SEPT - SHINE CLOSING PARTY
ZA 21 SEPT - WNDRLND CLOSING PARTY
ZO 22 SEPT - TOOLROOM CLOSING PARTY

CLUBEVENTS/SEPTEMBER

Lio presenteert zichzelf als 'club restaurant cabaret' en 
daar is geen woord van gelogen. Je komt hier niet voor het 
eten, maar voor de belevenis. In een soort Cirque du Soleil-
achtige stijl worden shows opgevoerd van het hoogste 
niveau. Na het eten wordt de tent omgebouwd tot club en 
kun je dansen tot in de vroege uurtjes.
www.lioibiza.com

ELKE MAANDAG & ZATERDAG - LÍAME
ELKE DINSDAG - POP ART BY VERTU
ELKE WOENSDAG - PLAYGROUND
ELKE DONDERDAG - NIGHT FEVER
BY FLEX DA HOUSECAT
ELKE VRIJDAG - VINTAGE
ELKE ZONDAG - MAXI DISCOTECA

Blue Marlin is hét voorbeeld van het VIP-leven op Ibiza. 
Het staat bekend om de goede feesten, het heerlijke eten 
en het hoge uitgavepatroon! Tijdens de zomer maanden 
treden diverse bands op en draaien er dj’s om het feest 
compleet te maken. Naast de dj’s zijn er speciale Blue 
Marlin dames die het publiek vermaken.
www.bluemarlinibiza.com

ELKE DONDERDAG - ELI ROJAS & FRIENDS
ELKE VRIJDAG - AGORIA PRESENTS DRIFT
ELKE ZATERDAG - POP YOU UP*
14 SEPT - MADE IN ITALY
ELKE ZONDAG - PETE TONG SESSIONS
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EINDE ZOMER, 
TERUG NAAR SCHOOL

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

NOG GEEN KLANT?  
PROFITEER DIRECT VAN

500 EURO 
TRANSACTIETEGOED

Voor de actievoorwaarden, kijk op
www.binckspanje.com/500euro

BELEGGEN KENT RISICO’S. UW INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.

START NU MET ZELF BELEGGEN:
BINCK ACADEMY ONLINE  

TRAININGEN VOOR EEN STERK VERMOGEN 




