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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



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



IN GEUREN & 
KLEUREN

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

TIP!
Een mooi 

cadeau voor de 

feestdagenOnze nieuwste collectie van Baobab huisparfums heeft een krach-
tige naam: Totem. De mondgeblazen glaskunstwerken hebben ieder

een eigen design en specifi eke geur. Deze Black Pearls totem 
bijvoorbeeld. Het sculptuur is bezaaid met iriserende confetti en 

verspreidt een parfum van zwarte rozen en gember. De Totems zijn 
allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of juist zwoel zinnenprikke-

lend. Da’s nog eens iets anders dan een fl esje aftershave onder 
de kerstboom! Kom ze gerust eens bekijken en besnuffelen. 

Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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ONROEREND GOED ADMINISTRATIE 
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VOORWOORD/DECEMBER

Bruisende lezer,

Kerst en oud en nieuw... je kunt die feestdagen natuurlijk 
gewoon in Nederland vieren. Mocht je toch een keer wat 
anders willen, dan kunnen wij je een tripje naar Ibiza deze 
maand écht aanraden. Heel bijzonder om de feestdagen 
eens ergens anders mee te maken. En met een gemiddelde 
temperatuur van 15 à 16 graden is het op Ibiza ook nog 
eens veel aangenamer vertoeven dan in Nederland. 
Boek dus dat ticket en ga!

Om je alvast in de stemming te brengen, vertellen we je 
verderop in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist wat meer 
over hoe de feestdagen in Spanje eruitzien. Want hoewel er 
heel wat overeenkomsten zijn met hoe wij ze vieren, zijn er 
toch ook de nodige verschillen. 

Wist je trouwens dat Ibiza, ondanks de aangename 
temperatuur en de afwezigheid van sneeuw, deze maand 
toch gewoon verandert in een ‘Winter Wonderland’, 
inclusief knisperende haardvuren en kerstbomen vol lichtjes? 
Ook daar vertellen we je graag meer over, net als over 
bruisende ondernemers als Denise Klischan en Borek 
Parasols | outdoor furniture die ook deze maand gewoon 
keihard doorwerken.

Voor nu rest ons nog slechts een ding: al onze lezers 
ontzettend fijne feestdagen en alvast een heel bruisend 2020 
toewensen.

Tot volgend jaar,
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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VOLGT

FeestdagenVier de

Kijk jij altijd erg uit naar de feestdagen? Dan kun je in Spanje pas 
écht je hart ophalen. Daar vieren ze de kerstdagen op een 

traditionele Spaanse manier. Wij vertellen je graag meer over 
een aantal van deze typisch Spaanse decembertradities. 

Feestdagen
in Spanje

NATUURLIJK 
STAAT ER OOK 

EEN FLES
MET HEERLIJKE 
SPAANSE WIJN 

OP TAFEL

AANLOOP NAAR HET KERSTFEEST
Al weken voor kerst zijn de Spaanse straten 
uitgebreid versierd met prachtige kerstverlichting. 
Vooral het laatste weekend voor kerst is erg 
indrukwekkend. De straten en etalages zijn mooi 
versierd, niet alleen met kerstlampjes, maar ook met 
kerststallen. Op veel pleintjes staan zelfs levensgrote 
kerststallen waar acteurs en actrices zorgen voor 
een prachtige show. En vergeet de gigantische 
kerstmarkten niet. Daarbij wordt Spanje op 
22 december in zijn greep gehouden door El Gordo. 
Dit is een kerstloterij waarbij maar liefst twee miljard 
euro wordt verdeeld. 

KERSTGERECHTEN
Pavo asado zijn de Spaanse woorden voor gebraden 
kalkoen. Dit is een traditioneel kerstgerecht in 
Spanje waar menig Spanjaard erg enthousiast van 
wordt. Daarbij mogen mariscos, oftewel zeevruchten, 
niet ontbreken. Natuurlijk staat er ook een fl es met 
heerlijke Spaanse wijn op tafel. Uiteindelijk wordt het 
gerecht afgesloten met koffi e en kerstzoetigheden 
zoals mazapán (marsepein) en dulces navideños als 
turrón (nougat van honing en amandelen).

BRUISENDE/TIP

KERSTDAGEN
In tegenstelling met Nederland is kerstavond het meest geliefde 
moment van kerst in Spanje. Dan wordt de familie verwelkomd 
voor een heerlijke maaltijd, waarna vele villancicos worden 
gezongen. Een villancico is een lied waarvan de tekst verwijst 
naar Kerstmis. In dit genre is het nummer Feliz Navidad 
ongetwijfeld het meest bekend. Met een lekker borreltje kan 
het zomaar een avond worden voor in de boeken.

Gaat jouw hart ook sneller kloppen na het lezen van deze 
tradities? Bezoek Spanje dan zeker in de decembermaand. 
Het is een ervaring om nooit te vergeten!
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Er was veel behoefte aan een professionele samenwerking omtrent het regelen van 
financiën in Spanje. Daarnaast bloeit de huizenmarkt op. Patrick Kruger, eigenaar en 
hypotheekadviseur: “Mede door de lage rentestand zijn steeds meer Nederlanders en 
Belgen op zoek naar een eerste of tweede huis in Spanje.” 

Professionele hulp en BRUISENDE/ZAKEN

Wij regelen uw 

hypotheek vandaag,

niet mañana 

mañana.

Maar als je als Nederlander of Belg in Spanje een 
hypotheek wilt aanvragen, is er een grote taalbarrière en 
veel ‘mañana mañana’. Gespecialiseerde hypotheek-
adviseurs bestaan er nauwelijks. “Dat hebben wij opgelost. 
Onze klanten willen op een Nederlandse en professionele 
manier geholpen worden. En dat bieden we.”

Daarnaast willen Patrick en zijn team hun klanten 
volledig ontzorgen. Dit doen ze door hun klanten 
te adviseren over alle financiële zaken, dus niet 
alleen over de hypotheek. “We staan bijvoorbeeld 
nauw in contact met een eigen advocaat. Zodra 
een klant zijn hulp nodig heeft, regelen we 
juridische ondersteuning tegen een uniek tarief. Zo 
hoeft de klant zich verder niet druk te maken. Wij 
hebben goede contacten opgebouwd met banken 
en hebben twintig jaar ervaring, ook in Nederland, 
met het adviseren van ondernemers. Hierdoor 
presenteren wij klanten optimaal bij onze banken 
waardoor wij snel een goedkeuring hebben en 

uitstekende deals kunnen afsluiten. Tevens 
hebben wij een kantoor op Ibiza en nemen wij 
op afspraak de tijd voor u.”

Snelle groei
Spaanse Hypotheek heeft een efficiënte en 
professionele werkwijze. Hierdoor hebben veel 
Nederlanders en Belgen vertrouwen in Patrick 
en zijn team. Ondanks dat Spaanse Hypotheek 
nog maar kort bestaat, is het team dan ook al 
flink gegroeid. Ondertussen werken ze met 
meerdere personen op hun kantoor in Valencia 
en meerdere adviseurs in Nederland.
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.”

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



DITJES/DATJES

   Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  Elke 2e zondag in december is het WereldLichtjesDag. 
    Over de hele wereld steken mensen om 19.00 uur
 kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
  Op de eerste brood hoort poedersuiker, op het andere niet.
  Rond kerst draait het op Ibiza om de loterij El Gordo.
  TIP: koop ook een lot en kijk samen met de Ibicencos
 in een Spaanse bar naar de spannende trekking.
  De ultieme kerstverlichting is natuurlijk
    gewoon een sterrenhemel. 
  Tweede kerstdag is ontstaan doordat het dienstpersoneel op
 eerste kerstdag moest werken. De volgende dag waren ze vrij   
  en kregen ze eten mee voor de familie. Uit die traditie is 
   het kerstpakket ontstaan.
      Kerst is de beste tijd om te pieken.

Cala Jondal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

WIJ STAAN 

IN HET 

VOORJAAR 

WEER VOOR 

JE KLAAR!
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GaastraShop nu 
online

met 30% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 30%
PROMOCODE: BRUIST 

RESERVEER NU VIA
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T



Slechts 60 stappen verwijderd van het strand, 
gelegen in de urbanisatie van Siesta en in de 

buurt van St. Eulalia centrum vinden we 
deze onlangs gerenoveerde villa.

Gemoderniseerd met de meest luxe materialen is 
het de huidige eigenaren gelukt het mediterrane 

gevoel te behouden en optimaal gebruik te maken 
van de vierkante meters om een fantastische oase te 

creëren. Ideaal voor iedereen die op zoek is naar 
een villa die anders is en toch past in de stijl van het 

perfecte Spaanse herenhuis. Luxe ontworpen 
vervult deze villa elke wens in een zeer 

hoogwaardige en aangename omgeving. Hij biedt 
een mix van warm gekozen materialen die zichtbaar 

zijn in de houten ramen, de betegelde vloeren, de 
luxe badkamers, de gezellige salon met open haard, 

de aparte eetkamer en de gesloten keuken.
De masterbedroom met aangrenzend de badkamer 

en kleedkamer bevindt zich eveneens op de begane 
grond. Op de tweede verdieping vinden we nog t

wee tweepersoons slaapkamers, twee ruime 
badkamers, een kleine tweede keuken en een 

gezellige zitkamer met een eigen terras.
Deze prachtige familievilla heeft verschillende 

gezellige terrassen en een zwembad dat met de 
grootste zorg is gecreëerd en aangepast aan 

het landschap. Hier kunt u wegdromen op een 
zonnig terras in een traditionele ‘cabana’ 

en luisteren naar een waterval. 

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

Prachtige, luxe mediterrane villa
met geweldig zeezicht

REFERENTIE KPI400
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 1.768 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 266,52 m2

SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 3
ZWEMBAD Ja 
AANTAL TERRASSEN 3
KEUKEN Volledig uitgeruste inbouwkeuken, zomerkeuken

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.980.000,-

2120



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

Voor veel mensen is er sinds hun eerste bezoek aan Ibiza 
een wereld opengegaan. Wat is dat toch? Dat gevoel als je 
voet zet op Ibiza, Es Vedra, het zen gevoel, de bijzondere 
rust ervaren... Is Ibiza dan echt een grote inspiratiebron 
voor ons allemaal? 

Wij hebben het in ieder geval altijd zo ervaren en gaan nu zelfs in 2020 
het 'Mijn Tips Ibiza Festival' organiseren. Op een prachtige locatie 
zal er met veel muziek, eten en een markt hopelijk iets heel moois 
ontstaan. Voor de kinderen zal er ruimte zijn om zich te kunnen 
vermaken in Ibiza sferen. Een echte Ibiza beleving moet het worden, 
in optima forma. De data zijn 26, 27 en 28 april 2020. In januari zullen 
we de locatie bekendmaken.

Maar voor het zover is, heb je altijd nog de tijd om de mooie wintermaanden op 
Ibiza te ervaren. Het is echt de moeite waard, want er is genoeg om van te genieten. 
Alle plaatsen op het eiland besteden meer en meer aandacht aan sfeer in de 
winterperiode. Kijk maar eens naar de kerstsfeer in Ibiza Stad. Bezoek onze website 
www.mijntipsibiza.nl/winter-op-ibiza/ om een beetje een idee te krijgen. 

Nog steeds hebben veel mensen vragen over veilige autoverhuur. Wil je meer weten, 
mail ons dan op info@mijntipsibiza.nl of kijk op www.mijntipsibiza.nl/autoverhuur/ 
Via ons huur je een auto altijd... vertrouwd en veilig!

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Ibiza inspireert
als nooit tevoren!

Om lekker te ontzorgen met opties tot extra’s zoals een bootje, butler/
beveiliger, dierenverzorging, bbq, vip vervoer, life- & vitaliteitcoaching en/of 
fitness-coaching. Tevens locatie voor workshop, training, vergadering, 
teambuilding, fotosessies, etc. (Geen feestlocatie en anti-rook)

Rusten en genieten aan en op het water. U laten ontzorgen op een ***** locatie. 
Met gratis welkoms- en verrassingspakket! 

“Accompany Ibiza verhuurt 
en biedt mogelijkheid tot 

een tijdelijke ‘Ibiza’ villaruil 
in Nederland.”

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

Wim Hoes

Accompany
ontzorgt
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COLUMN/MARSJA VAN KILSDONK

Marsja van Kilsdonk
www.beliefandgrowrich.nl

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!

Meld je nu aan voor 
een exclusieve coaching 
op Ibiza!
Wil jij graag echt de diepte in?
Even weg van jouw huidige plek?
Afstand om goed te kunnen zien waar je vastloopt?
Durf je het aan een coach te hebben die:
• confronteert
• van tough-love is
• en je met concrete handvatten weer terug naar 

huis laat gaan, zodat jij weer verder kan als je 
letterlijk landt in jezelf

• 1-op-1 exclusief bij mij thuis

Daar kan ik je bij helpen.
Al veel mensen gingen je voor.
Ga naar www.beliefandgrowrich.nl 
en meld je aan.

Liefs, 
Marsja van Kilsdonk

Luister jij naar mij? Dan garandeer ik jou
een leven vol rijkdom & succes

Ga naar 
de website
en meld
je aan!

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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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 
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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 

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 

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 

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

In de vorige editie ben ik begonnen uit te leggen wat de 
inwijdingsweg van de Nusta Karpay behelst en ik eindigde 
met de woorden dat ik hier verder zou gaan.

De Nusta Karpay laat je in contact komen met een manier van leven die 
voor meer vervulling zal zorgen. Omdat je je meer verbonden voelt met 
alles om je heen en je jouw talenten met de wereld kunt delen. De wereld 
is aan het veranderen en in de afgelopen tijd zijn er veel mensen geweest 
die alleen bezig waren met geld, status en macht. Inmiddels is het 
bewustzijn zodanig aan het veranderen dat mensen in gaan zien dat we 
meer zijn dan onze bezittingen.

De mannelijke energie heeft feitelijk al veel te lang overheerst en het wordt 
hoog tijd dat we de vrouwelijke, zachte energie door laten dringen en er 
meer balans kan ontstaan. Zowel mannen als vrouwen hebben beide 
aspecten in zich en het zijn de inwijdingen van deze Nusta Karpay die 
ervoor zorgen dat er evenwicht komt in die beide kanten.

De zeven inwijdingen dragen de namen van de zeven belangrijkste Andes-
godinnen en in een volgende column begin ik met de eerste: Mama Occlo.

De volgende Retreat (Nusta Karpay) is van 9 t/m 16 mei 2020.
Mocht je interesse hebben, kijk dan eens op www.taytanchis.com
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BRUISENDE/TIP

Zonnig
GEZELLIG ZONDER SNEEUW
Genieten van kerst terwijl het 15 á 16 graden is? Het is mogelijk op Ibiza. 
Ondanks een gebrek aan sneeuw heerst er toch een gezellige kerstsfeer. 
Zo zijn er gewoon knisperende haardvuren en kerstbomen vol lichtjes 
aanwezig. Op Paseo Vara de Rey in Ibiza Stad is zelfs een gigantische, 
verlichte kerstboom te vinden. Deze bevindt zich midden in het centrum, 
waar ook de hippiemarkten worden omgetoverd tot hippiekerstmarkten. 

KERSTDINER
Nu is het enkel nog de vraag of een heerlijk kerstdiner vindbaar is op het 
eiland. Gelukkig kunnen we je melden dat er voldoende restaurants open 
zijn die speciale kerstmenu’s aanbieden. Houd er wel rekening mee dat je 
moet reserveren, want op Ibiza is het ook in december gezellig druk. Kijk 
voor actuele openingstijden eens op www.mijntipsibiza.nl/winter-op-ibiza/.

kerstfeest

EEN DAG VOL HUMOR
Op 28 december is het Día de los Santos 
Inocentes in Spanje, de dag van Onnozele 
Kinderen. De oorsprong van deze dag is nogal 
vervelend, daarom besloot koning Herodes er een 
dag vol met plezierige gebeurtenissen van te 
maken, zoals bij ons op 1 april. Deze dag haalt 
iedereen vol enthousiasme grappen bij elkaar uit.

Al met al is Ibiza letterlijk een hotspot tijdens de 
feestdagen, waar je een unieke ervaring kunt 
beleven. Plan daarom vandaag nog een bezoekje 
en laat je verrassen door alles wat Ibiza in de 
decembermaand te bieden heeft!
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De combinatie van Ibiza en een Winter Wonderland is haast 
ondenkbaar. Op het eiland is het natuurlijk een stuk warmer 
dan in Nederland, waardoor er eigenlijk nooit sprake is van 

een witte kerst. Ideaal voor mensen die de winterse 
temperaturen en sneeuw liever ontvluchten dan omarmen. 

Met een beetje mazzel kan je op Ibiza zelfs genieten van een 
zonnetje, waarbij het heerlijk vertoeven is op het terras. 

Zonnig
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Denise Klischan
R e c h t s a n w ä l t i n  &  A b o g a d a

Denise Klischan
R e c h t s a n w ä l t i n  &  A b o g a d a
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Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS
Borek, de haute couture voor tuin en terras, bestaat 42 jaar als familiebedrijf in parasols en 
buitenmeubilair. Wat in 1977 begon, is de afgelopen vier decennia uitgegroeid tot een sterk en 
internationaal befaamd merk. Anno 2019 is Borek niet meer weg te denken uit toonaangevende 
winkels met outdoor furniture. Ambachtelijk en comfortabel, kwaliteit en duurzaamheid zijn 
daarbij onze speerpunten. Gerenommeerde Nederlandse ontwerpers hebben mede aan de 
basis van het succes van Borek gestaan. De vaak minimalistische designs zorgen steeds weer 
voor een maximaal resultaat. De ruime aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de showroom van 1200 vierkante meter in Oisterwijk.

De parasols en buitenmeubelen van Borek hebben een 
elegante, eigentijdse klasse. De vormen en stijlen zijn zowel 
functioneel als esthetisch en zorgen voor een harmonieuze 
uitstraling. Borek blijft steeds de creatieve grenzen verleggen 
om kwalitatief hoogwaardige en pure producten te creëren. 
Producten die zorgen voor ultiem zitcomfort en perfecte 
schaduw. Een ontwerp is pas af als de optimale samenhang is 
bereikt met het buitenleven. 

Sinds 1977 werkt Borek nauw samen met vooraanstaande 
ontwerpers, zoals Marcel Wolterinck, Bertram Beerbaum, 
Remy Meijers, Hugo de Ruiter, Eric Kuster en Frans van 
Rens en dit resulteert elk seizoen weer in uiterst smaakvolle 
buitenmeubelen en bijpassende parasols. Iedere lijn, iedere 
contour, elk materiaal is gekozen om de gebruiker het ultieme 
‘genieten’ en ‘ontspannen’ te bieden, met de tuin als centraal 
middelpunt.

BOREK

Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

BOREK CHEPRI BY HUGO DE RUITER
Meubelen beschouw ik als een derde huid. Net als kleding moeten 
meubelen goed zitten en bij je passen. Je interieur en invulling van je 
terras vormt een karaktervolle signatuur van wie je bent. Mijn meubelen 
zijn dynamisch in vorm en gebruik. In mijn ontwerpen start ik met de 
beleving en het ontwerpen van zitideeën. ‘Form follows life’ is daarbij 
mijn credo. Een meubel moet zich aanpassen aan de gebruiker en 
het dagelijks leven volgen, van een moment voor jezelf tot een gastvrij 
samenzijn met vrienden. Met actief zitcomfort overdag en lekker lazy in 
de avond. CHEPRI, een landmark op uw terras!

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS

MAJINTO, RISE AND SHINE BY STUDIO BOREK 
Succes laat zich zelden voorspellen, dat geldt echter niet voor de Majinto 
stoel van BOREK! Voor deze collectie is een unieke en innovatieve 
vlechttechniek toegepast. Tezamen met de fraaie brons-bruine framekleur 
krijgt deze stoel zijn stralende look. Die wordt nog verder versterkt door 
een subtiele glans. Het aluminium onderstel garandeert een stabiele zit 
en door de open, handgevlochten, brede belt oogt Majinto toch luchtig. 
Geen wonder dat Majinto de rijzende ster is in de Borek-collectie en zich 
graag laat aanschuiven. Op de terrassen van de prestigieuze golfbaan 
Bernardus in Cromvoirt is de Majinto ook te bewonderen.
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JOHN MACDONALD
INTERIOR - OUTDOOR

JOHN MACDONALD INTERIOR - OUTDOOR
is een full service designstudio gevestigd in het zuiden van Nederland. 
Het door John MacDonald opgerichte bedrijf richt zich op het ontwerpen en 
realiseren van onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor zowel 
particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

Jules Verneweg 24, 5015 BM Tilburg
info@johnmacdonald.nl www.johnmacdonald.nl

LOOKING/GOOD

Het einde van het jaar komt in zicht en de feestdagen staan 
voor de deur. Heerlijk, die gezellige avonden, maar het kan ook veel cadeau-, kleding- 

en make-upstress opleveren. Wij helpen je met een snelle feestelijke look.

GEZELLIG ETEN MET FAMILIE
Vier jij eerste kerstdag met een familiediner? Met 
een classic look zit je helemaal goed. Het ziet er 
mooi uit, maar is niet té opvallend. Geef je classic 
look een extra feestelijke touch met een Strobing 
Stick. Strobing is een vrij simpele techniek waarbij 
je highlighter aanbrengt op die delen van je gezicht 
waar het licht van nature op terechtkomt, zoals je 
jukbeenderen, neusbrug, kin en wenkbrauwbot. 

FEESTJE MET VRIENDEN
Bij tweede kerstdag hoort een feestje met vrienden. 
Je look mag iets spannender zijn dan op dag één. 
Ga bijvoorbeeld voor smokey eyes die je ogen extra 
laten opvallen. Gebruik hiervoor mooie oogschaduw 
met lichte en donkere tinten en vergeet ook de 
glitters niet!

HAPPY NEWYEAR PARTY 
Op oudjaarsavond maak je een statement met 
mooie donkere make-up. Denk hierbij aan een 
mooie lipstick in een diepe, donkere kleur. Wedden 
dat deze avond alle ogen op jou gericht zullen zijn?

Met deze tips zie jij er gegarandeerd op je allerbest 
uit tijdens de feestdagen. Welke look ga jij 
uitproberen?

Snelle look!feestelijke

35



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je doet met de tijd 
die je is gegeven. Wijze uitspraak van Gandalf (Lord of the Rings). 
Hoeveel zomers heb je nog te gaan? Hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met aandacht over na te 
denken. Wat heb jij het afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Het is dus van belang 
hoe jij ermee omgaat. En onthoud: dit leven heeft een deadline. 
Je toekomst wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.com
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2019 is bijna voorbij. Wat heb jij gedaan dit jaar? 
Wat heb jij gedaan met je tijd? Het is niet dat je 
te weinig tijd hebt. Misschien weet je er niet 
goed mee om te gaan. Misschien kun je geen 
prioriteiten stellen, kun je niet de juiste keuzes 
maken, durf je geen ‘nee’ te zeggen. 

Wat heb jij
 gedaan
    met je tijd?

Michael  Pilarczyk

De winter is inmiddels begonnen en we gaan de rustigere tijd 
in. Mijn dagen zijn gevuld met allerlei tripjes: even de zon 
opzoeken, een stad bezoeken, de eerste boekingen voor de 
kerst-, mei- en zomervakantie zijn al weer gemaakt.

Zelf ben ik nu druk met het invullen van de bootcamp reizen op Ibiza.
Ik kijk er elke keer naar uit om op de luchthaven van Ibiza te staan en de 
enthousiaste mensen op te halen.

Denk jij ook al na over je volgende vakantie?
Ik wel! En ik heb veel klanten/vrienden om me heen die dit ook doen! Waar 
mensen vroeger zeiden “Ik wacht wel op een last minute”, zie ik nu steeds 
meer mensen vroeg boeken. Waarom? Mensen willen de keus hebben, er 
zeker van zijn dat ze op een leuke plek zitten en voordeliger uit zijn. Ik zeg 
altijd: “Er is geen grotere korting dan vroeg boeken, vroeg boeken loont 
echt!” We kunnen zoeken naar een gunstige vliegtijd en de leukste 
accommodatie.

Neem gerust contact met me op voor een offerte. Ik denk met je mee 
en neem alles van A tot Z uit handen. Inspiratieloos? 
Ik heb ideeën genoeg en deel deze graag met jullie! 
Uiteraard maak ik altijd een prijsvergelijking zodat 
je echt het voordeligst uit bent! Kun je van het 
voordeel lekker een drankje doen op je 
vakantiebestemming!

Groetjes & tot de volgende column!
Jane

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

COLUMN/JANE LINDERS

 De allermooiste vakantie? 
Vroeg boeken loont       

Samen de 
allermooiste 

vakantie 
uitkiezen? 

NEEM CONTACT
MET ME OP! 

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.”
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THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
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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




