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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!



SPANNENDE 
BLIKVANGERS

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

Stukje geschiedenis. In het midden van de vorige eeuw werd door een 
aantal avant-garde kunstenaars (van wie je de namen Karel Appel, 

Constant en Corneille kent) de CoBrA groep opgericht. Het Franse 
woord avant-garde betekent letterlijk ‘voorhoede’; ze maakten gedurf-

de kunst waarmee ze hun tijd ver vooruit waren. Cobra Art Company 
heeft niet voor niets dezelfde naam gekozen. Het Nederlandse fami-
liebedrijf brengt een gelimiteerde collectie werken van internationale 
fotografen en kunstenaars, die bijzondere materialen als liquid gloss, 

metaalverf, plexiglas en hars combineren. Vernieuwend en vaak een 
tikkeltje spannend. Ruil een dagje museum eens in voor een bezoek 
aan onze winkel en bewonder hun werk. Wie weet vind je de ultieme 

fi nishing touch voor je interieur! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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Bruisende lezer,

Wist je dat Spaans de snelst gesproken taal ter wereld is? 
Geen wonder dat je er af en toe geen touw aan vast kunt 
knopen als Ibicenco’s je iets proberen te vertellen, ook al ken 
je best wat Spaanse woorden... Misschien praten ze wel zo 
snel omdat ze zó enthousiast zijn over hun eiland. Het eiland 
waar het ook in maart superlekker vertoeven is.

Koud wordt het op Ibiza sowieso niet echt, maar vanaf maart 
kruipt de temperatuur weer in een vrij rap tempo naar een nog 
aangenamere hoogte dan in de maanden ervoor. De terrassen 
gaan langzaam weer open en ook in de buurt van het strand 
spot je weer steeds meer mensen. Niet alleen op het strand, 
maar ook op het water. Bijvoorbeeld op een supboard, ideaal 
om het eiland eens op een andere manier te bewonderen. 
We vertellen je verderop in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist 
dan ook meer over deze steeds populairder wordende 
watersport.

En zo hebben we, met het voorjaar in onze kop, weer heel wat 
bruisende verhalen voor je op papier gezet. Sit back, relax en 
veel leesplezier!

Lea en Marcel Bossers
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[NIEUW]

ONTDEK AL 
PEDDELEND HET 
EILAND

Suppen, oftewel ‘stand up paddle’, is de laatste 
jaren enorm in opkomst. In Nederland, maar 
zeker ook op Ibiza, zowel bij de locals als bij 
toeristen. De georganiseerde suptochten en 
supverhuurbedrijven schieten dan ook als 
paddenstoelen uit de grond. Begrijpelijk, want 
suppen is ontzettend leuk en in principe kan 
iedereen het doen.

Volledig in balans
Heb je nog nooit op een board gestaan, dan 
is het wellicht aan te raden om eerst even een 
lesje te nemen om de basistechnieken onder 
de knie te krijgen. Het mag er dan misschien 
heel eenvoudig uitzien – en het is ook zeker niet 
ingewikkeld – maar het vergt voor veel mensen 
wel even wat oefening om volledig in balans op 
het board te blijven staan. Helemaal omdat je op 
de wateren rondom Ibiza te maken kan hebben 
met wat golfslag. In de zomermaanden is het 
alleen maar fi jn als je regelmatig van je board in 
het water ‘valt’, zodat je even af kunt koelen, maar 

What’s
Toe aan wat actiefs tijdens je verblijf op Ibiza? Huur dan eens een supboard en 
ga het water op. Al peddelend ontdek je heel wat moois dat je vanaf het land 

niet te zien krijgt.

in maart kan het water nog wat fris aanvoelen. 
Alhoewel je je daar natuurlijk op kunt kleden. 
Bij de meeste supscholen en -verhuurbedrijven 
kun je daarvoor dan ook wetsuits huren, mocht 
je daar behoefte aan hebben.

Relaxed of full speed
Als je de techniek eenmaal (een beetje) 
beheerst, dan is suppen optimaal genieten. 
Heerlijk peddelend zie je vanaf je board het 
eiland vanuit een totaal ander gezichtspunt. 
Als je gewoon rustig peddelt, voelt dat heerlijk 
relaxed terwijl je eigenlijk toch actief bezig 
bent. Degenen die wat fanatieker aangelegd 
zijn, kunnen natuurlijk ook ‘full speed’ gaan 
peddelen. Een stuk vermoeiender, maar wel dé 
perfecte workout voor je hele lichaam. En dat 
dan ook nog eens heerlijk in de buitenlucht. En 
het mooie is, het klimaat op Ibiza is zo zacht dat 
je in feite het hele jaar door kunt suppen. 

IBIZA/BRUIST
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Je kunt kiezen voor half board. Dat wil zeggen 
inclusief ontbijt en diner. Ondanks dat het hotel 
volgeboekt is, merk je de drukte niet. Dit geeft een 
zeer relaxed gevoel en het personeel is overal 
supervriendelijk. Bij het zwembad zijn er genoeg 
bedden. Tevens zijn er tweepersoons Bali bedden te 
huur inclusief Cava Sangria.

Garbi Chill Out Lounge en tevens restaurant, ligt 
aan het strand en heeft een spectaculair uitzicht op 
zee. Tijdens de lunch genieten wij van geweldige 
gerechten. Een populair gerecht is de Poke Bowl. 
Daarnaast heeft dit restaurant een aparte bar voor 

Hotel Garbi, het viersterrenhotel aan Playa d’en Bossa, het populaire strand 
van Ibiza. ‘Garbi’ betekent letterlijk ‘zuiver’. Het hotel heeft dan ook een hippe, 

moderne en frisse uitstraling. Je hebt keuze uit standaardkamers, superior, 
suite en premium suite met bubbelbad en uitzicht op het strand. Met ons 

gezin verblijven wij er twee weken. 

Ervaar het echte Ibiza 
bij HOTEL GARBI

cocktails maar ook gezonde smoothies. In de avond 
is er live muziek of speelt er een DJ.

Het hotel heeft een Spa en gasten kunnen gratis 
gebruikmaken van het binnenzwembad en sauna. 
Daarnaast biedt het hotel ook diverse schoonheids-
behandelingen, yoga en massages. Hotel Garbi is 
verder de perfecte uitvalsbasis om de rest van het 
eiland te verkennen. Discotheken zoals Ushuaia en 
Hi Ibiza zijn op loopafstand te vinden. 
Wij hebben ontzettend genoten van ons verblijf bij 
Hotel Garbi. Het is dus zeker een aanrader.
Marcel, Lea, Tessa & Lidyano

Kijk voor meer informatie op www.hotelgarbi-ibiza.com

KOMENDE ZOMER ZIJN 
WE WEER VAN DE PARTIJ!

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

BRUISEND/BEZOEK
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Sinds begin november wordt deze bijzondere 
supermarkt gerund door Nederlanders Rob en 
Claire. “We hebben samen met onze vijf kinderen 
de sprong in het diepe gewaagd en zijn naar Ibiza 
verhuisd”, vertelt Rob enthousiast. “Supermercado 
Diferente kwam op ons pad en ook die uitdaging 
hebben we met beide handen aangegrepen.” Een 
keuze waar het tweetal absoluut geen spijt van 
heeft. “Het bevalt ons hier ontzettend goed!”

BEGRIP OP HET EILAND
Rob en Claire hebben grootse plannen met hun 
nieuwe supermarkt. “In eerste instantie zijn we op 
dezelfde manier verdergegaan als de vorige 
eigenaar, maar er gaat de komende tijd wel wat 
veranderen. Het assortiment blijft hetzelfde - je 
blijft bij ons dus gewoon aan het juiste adres voor 
de typisch Nederlandse producten - maar de naam 
en de uitstraling zijn veranderd. Het mocht 
allemaal nog wat opvallender en Nederlandser. 

Hollandse supermarkt de Klomp  |  Calle Cesar Puget Riquer 7 Santa Eularia des Riu, Ibiza

Ben je op Ibiza en heb je zin in een boterham met hagelslag? Geen probleem! 
Breng gewoon een bezoekje aan de Nederlandse supermarkt in 

Santa Eularia voor die vertrouwde producten van ‘thuis’.

Ons doel is dat op den duur iedereen weet van ons 
bestaan en dat we uitgroeien tot een begrip op het 
eiland!”

DROP, HAGELSLAG EN BITTERBALLEN
De nieuwe naam is Hollandse supermarkt de Klomp. 
“Het is in ieder geval een naam die meteen duidelijk 
maakt wat wij zijn: een echte Hollandse supermarkt. 
Dus of je nou op zoek bent naar hagelslag of 
bitterballen, Nederlandse kaas, 
krentenbollen of drop, 
bij ons moet je zijn! 
Wij staan zes 
dagen per week 
voor onze klanten 
klaar en de 
bedoeling is dat 
we ook het 
bezorgen op gaan 
pakken. Alles om 
een zo groot 
mogelijke groep klanten 
te kunnen bedienen. 
Want dat is natuurlijk waar we het voor doen: 
klanten die tevreden, met vertrouwde producten 
van ‘thuis’ de deur weer uitgaan.”

bitterballen, Nederlandse kaas, 
krentenbollen of drop, 

mogelijke groep klanten 
te kunnen bedienen. 

Voor iets lekkers van

BRUISENDE/ZAKEN

Hollandse supermarkt de Klomp  |  Calle Cesar Puget Riquer 7 Santa Eularia des Riu, Ibiza

‘Voor typisch 
Hollandse

producten moet 
je bij ons zijn’

Voor iets lekkers van thuis’
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DITJES/DATJES

 De oudste vuurtoren ter wereld staat in Spanje. De Torre 
de Hércules (Toren van Hercules) is meer dan 1900 jaar oud en   
   wordt nog steeds gebruikt.
 Electroencefalografi sta is het langste woord   
    in de Spaanse taal.
Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 
 8 maart. Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd aandacht  
voor onder andere gelijkheid en economische zelfstandigheid.
 Je hebt vast weleens een Chupa Chups lolly in je mond  
gehad. Maar wist je ook dat deze wereldberoemde lolly’s    
   oorspronkelijk uit Spanje komen?
   19 maart is het Sint-Jozef, de dag waarop in 
   Spanje Vaderdag wordt gevierd.
Spanje is, na Zwitserland, het meest bergachtige land van Europa.
 Spaans is de snelst gesproken taal ter wereld. 
  Hoewel dat natuurlijk ook afhangt van de persoon 
    die aan het woord is.

✶ Wellness & health ✶ Leisure & sports ✶ Vitality coaching & 
training ✶ Personal safety & transport ✶ House- & animalcare
✶ Practical support & assistance

✶ Welzijn & gezondheid ✶ Ontspanning & sport ✶ Vitaliteits- 
coaching & training ✶ Persoonlijke veiligheid & vervoer 
✶ Huis- & dierenverzorging ✶ Praktische ondersteuning & hulp

“Accompany Ibiza
 is all-in-one

service”

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

Wim Hoes

Accompany Ibiza

High Class Service
✶ ✶ ✶ ✶ ✶
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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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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 
geven ze iedere maand hun 
visie over het leven op Ibiza.

Mijn Tips Ibiza  |  www.mijntipsibiza.nl  |  +31 651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl

Het is maart 2020, Ibiza maakt zich op voor een nieuw 
seizoen. En dat doen wij bij Mijn Tips Ibiza ook. Graag 
adviseren wij je bij je vakantie op Ibiza. Dat doen we 
natuurlijk al enkele jaren met onze uitgebreide website 
www.mijntipsibiza.nl waar je veel nuttige tips kunt vinden. 

Bereid je daarom goed voor en zoek vooraf naar de leuke plekjes die je 
wilt bezoeken. Héél belangrijk daarbij is het huren van een auto. Dat is 
de enige juiste manier om het eiland ook echt te ontdekken. Je komt 
op die manier op plekjes waar je anders absoluut niet gaat komen. 
Wij kunnen dat goed voor je regelen. Ga daarvoor naar 
www.mijntipsibiza.nl/autoverhuur/.

Wij hebben altijd de mooiste tips voor je. Wat dacht je van het bezoeken van 
Atlantis, Stonehenge of d’Álbarca. Je vindt hier info over bij Menu onder 
Tips en ga dan naar Bijzondere locaties. Je gaat absoluut een nieuwe ervaring 
beleven tijdens je vakantie als je deze plekken gaat bezoeken.

Natuurlijk zijn de mooie strandjes voor iedereen een must. We noemen Las 
Salinas, Es Cavallet, Cala Jondal, Cala Vadella, Cala Tarida, Cala San 
Vicente en Cala Pada... om er maar een paar te noemen. Je vindt ze allemaal 
in het Menu. Vergeet daarnaast zeker niet Ibiza Stad te bezoeken of de stranden 
bij Ibiza Stad: Talamanca en Figueretas.
Veel plezier op Ibiza in 2020 en Disfruta La Vida,

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Ibiza ontdekken...
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
Avda Cap Martinet 17 · 07819 Jesus (Sta Eulalia) ·Ibiza· Spain

 

Prachtige villa met weids uitzicht op zee 
gelegen in Calo den Real, een van de 

topbestemmingen voor een 
perfect vakantiehuis. 

Deze villa is van uitstekende kwaliteit en de 
architect heeft de ruimte optimaal gebruikt om een 

prachtig tweede huis te creëren met veel kleine 
details. Met een eigentijdse buitenkant en met 

typische Spaanse details in het interieur, warm en 
gezellig, kan deze villa een perfect tweede huis zijn 
of een super weekendplek hier op het eiland Ibiza, 
in de buurt van vele populaire stranden zoals Cala 

Moli, Cala Tarida en Cala d’Hort. De villa die over 
drie niveaus wordt weergegeven, biedt twee 

slaapkamers, een met badkamer en suite, een 
gezellige woonkamer met aparte eetkamer en open 

keuken. De grote attractie van deze villa is echter 
het dakterras met uitzicht op zee zover het oog 

reikt. Hier kunt u ontspannen, veel diners en 
drankjes nuttigen en genieten van dit geweldige 

uitzicht. Er bestaat de mogelijkheid een derde  
slaapkamer te bouwen. Deze villa heeft 

verschillende chill-outplaatsen en zorgt ervoor dat u 
zich welkom voelt. De villa kan direct worden 
gekocht. Een fantastische schuilplaats om de 

levensstijl van Ibiza te leven. 
Deze villa wordt geleverd met een permanente 

toeristenvergunning die het huis ook tot een 
uistekende investering maakt. 

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

OBJECT/VAN DE MAAND

Kleine villa in het zuiden van het eiland 
met uitzicht op zee

REFERENTIE KPI428
TYPE OBJECT Eengezinswoning
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 250 m2
WOONOPPERVLAKTE ca. 147 m2
SLAAPKAMER 2
BADKAMER 2
TERRAS 2 
KEUKEN Inbouwkeuken, open keuken, fully equipped, gemeubileerd,  
 zomerkeuken

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS
€ 800.000,-

2120



Dit eiland van 1.525 meter lang en 113 meter breed 
is in zijn geheel af te huren. Daar moet je dan wel 
een goedgevulde portemonnee voor meenemen, want 
goedkoop is het allesbehalve… Maar voor dat geld 
krijg je wel heel wat terug. Niet alleen is Tagomago een 
van de meest idyllische privé-eilanden van Europa, 
met tal van prachtige baaien, wandelpaden en mooie 
stranden, het ontbreekt je er als gast ook aan niets…

Niets is te gek
Midden op dit privé-eiland bevindt zich de enige villa 
die Tagomago rijk is. Uiteraard van alle gemakken 
voorzien, inclusief zwembad en natuurlijk een jacuzzi. 
Zin om te varen of een watersport te beoefenen? 
Pak gewoon een van de boten of jetski’s die je tot je 
beschikking hebt. Sowieso geldt hier dat niets te gek 
is! Alles wordt voor jou als gast geregeld, wat je maar 
wilt. En dat mag ook wel als je zó veel geld betaalt voor 
je vakantie…

Privé-eiland
te huur

Denk je dat het er op Ibiza al luxe aan toe kan gaan? Het kan nog luxer! Op slechts 
negenhonderd meter van de kust van Ibiza vind je het eiland Tagomago. Een privéparadijs 

voor de ‘rich and famous’.

Geen pottenkijkers
Behoor jij tot een van de weinige gelukkigen die 
zo goed in de slappe was zitten dat ze dit eiland 
af kunnen huren, dan mag je je scharen onder 
een groot aantal celebrity’s die je voorgingen. 
Van Justin Bieber tot Cristiano Ronaldo, velen 
trokken zich hier terug om in alle rust en 
ongestoord van hun vakantie te genieten. Bang 
dat je toch gestoord wordt, hoef je hier trouwens 
niet te zijn. Het eiland wordt 24-7 bewaakt 
waardoor je ook daadwerkelijk optimaal kunt 
genieten zonder pottenkijkers. Tagomago is 
alleen toegankelijk via de privésteiger aan de 
westkust van het eiland en het personeel dat je 
hier tot je beschikking hebt zorgt er wel voor dat 
niemand ook maar waagt om ongevraagd een 
voet aan land te zetten. Klinkt best relaxed toch?! 
Misschien toch maar even een staatslot kopen… 
je weet maar nooit!

IBIZA/BRUIST

TOEVLUCHTSOORD 
VOOR DE RICH AND 

FAMOUS

2322



De winter is inmiddels in volle gang 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 
mei- en zomervakantie zijn alweer gemaakt.

Zelf ben ik nu druk met het invullen van de bootcamp reizen naar 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.”

Professionele hulp en 

hypotheekadvies op Ibiza 

Hypotheekibiza.nl  |  031 850290678  
Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears  
spaansehypotheek.es/ibiza

Er was veel behoefte aan een professionele 
samenwerking omtrent het regelen van 
fi nanciën 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 effi ciënte 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 effi ciënt.”
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Cala Jondal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

HEB JIJ JE 

VAKANTIE AL 

GEBOEKT?

WE ARE READY 
TO WELCOME YOU

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 derde Andesgodin is Mama Simona. Zij is de Godin van 
je voorouders en helping spirits. De inwijding die met haar 
verbonden is brengt je in contact met je vrouwelijke lijn.

Bij deze inwijding mogen je vrouwelijke voorouders naar huis komen. Dat betekent 
dat ze in jouw hart terugkeren met heel veel liefde en zachtheid. Ze zal je helpen om 
je met jouw wortels te verbinden, om verbinding te maken met jouw helende afkomst 
en de geneeskracht van je voorouders. Zij 
zal je helpen om jouw plek in dit geheel te 
vinden. Met de plek waar je vandaan komt, 
om uit te zoeken waar jij echt blij van 
wordt. 

Bij deze inwijding ontvang je een steen die 
je verbindt met jouw energetische, 
vrouwelijke medicijnlijn en met de 
medicijnlijn van de doorgever.

Ze is de godin die je helpt en leert om een thuis, een plaats in jezelf te vinden en om 
in je eigen energie te kunnen blijven. 
Ze verbindt je met je zonnevlecht en je kracht. Ze is verbonden met het 
derde chakra.

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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1. Clay And Glow Mask, € 26,50  www.clayandglow.com
2. Hydrate & Recharge Shampoo van JOHN FRIEDA®, € 10,99  www.etos.nl

3. Classique Pin-up Eau De Parfum Limited Edition van Jean Paul Gaultier, € 107,05  www.douglas.nl
4. ROUGE G Lipstick van Guerlain, Shade € 34,- en Case, € 22,-  www.guerlain.nl

 5. MutinyTM Squalane-Based Alternative Lip Balm van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
6. kissed by mist front van essie, € 9,99  www.essie.nl
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Kun je ook niet wachten tot het voorjaar komt en 
heb je nu al lentekriebels? Met deze producten laat 
je de lente gewoon lekker eerder beginnen en stap je 
straks helemaal voorbereid dit heerlijke seizoen in.

7. Foamie Conditioner Bar, € 4,95  www.etos.nl
8. Cleve Clay Bag van Cowboysbag, € 149,95  www.cowboysbag.com/nl

9. La Vie est Belle Intesément van Lancôme, vanaf € 80,14  www.lancome.nl
10. Roselift Collagène Jour van Payot, € 79,-  www.payot.com

11. Sea Horse Plankton Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl
12. CHOOSE YOUR Glow! highlighter palette van essence, € 4,99  www.essence.eu

Lentekriebels

BEAUTY/NEWS

10

11 12

9

8

7
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MAATWERK 
ZORGT VOOR EEN 
UNIEKE TOUCH
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Vooral in oudere woningen willen de deurmaten 
nog weleens afwijken van wat tegenwoordig als 
standaard wordt beschouwd. Maar ook in modernere 
huizen met hoge plafonds is er allesbehalve sprake 
van standaardmaten. In dergelijke gevallen ontkom 
je er bijna niet aan om de hulp in te schakelen van 
een maatwerkspecialist die voor jou een deur op 
maat maakt.

Uniek & persoonlijk
Groot voordeel daarvan is dat je de deur volledig af 
kunt stemmen op jouw wensen. Niet alleen de maat 
is immers aan te passen, maar ook het volledige 
uiterlijk van de deur. Het materiaal, de kleur, het 
deurbeslag, wel of geen glas (en wat voor glas). Je 
kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is vast 
wel iemand die het voor je kan maken. Maatwerk 
zorgt voor een unieke en persoonlijke uitstraling. Dat 
is dan ook meteen de reden waarom veel mensen 
toch voor deuren op maat kiezen terwijl ze gewoon 
een huis hebben met standaardmaten.

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.

‘Op maat gemaakt’
Deuren, je kunt ze in verschillende soorten en maten kopen. Standaardmaten 

welteverstaan. Maar wat nou als jouw huis geen standaard deurmaten kent? Of als 
je gewoon iets anders dan anders wilt? Maatwerk is het antwoord!

Kasten op maat
En dat geldt niet alleen voor maatwerkdeuren, 
maar eigenlijk voor al het maatwerk in je 
woning. Zo kiezen ook steeds meer mensen voor 
maatwerkkasten die bijvoorbeeld perfect in die 
ene hoek in de woonkamer passen, of onder dat 
schuine dak in de slaapkamer, of in die nis in 
de gang, om maar wat voorbeelden te noemen. 
Helemaal nu kleiner wonen de trend lijkt te zijn, 
geven maatwerkkasten niet alleen een unieke 
touch aan je interieur, maar zorgen ze er ook nog 
eens voor dat je optimaal gebruik maakt van de 
beschikbare ruimte.

Prijskaartje
Een belangrijke afweging is (tenzij maatwerk echt 
noodzakelijk is) of je er dat extra geld voor over hebt. 
Vaak hangt er namelijk wel een iets hoger prijskaartje 
aan een maatwerkdeur of -kast. Maar heb je dat er 
voor over, dan is maatwerk altijd een meerwaarde 
voor je interieur.

BRUIST/WONEN

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis?  
Op www.ibizabruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.
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Stress! Dat is voor veel mannen de eerste fase als ze horen dat ze voor het eerst 
vader gaan worden. Want HELLUP, hoe doe je dat, een goede vader zijn? En hoe 

help je de moeder van je kind door die negen maanden heen?

HELLUP… 
ik word vader!

MAN/CAVE

Wees gerust, je bent niet de eerste die in paniek raakt en 
zeker ook niet de laatste. Er komt ook heel wat op je af, maar 
gelukkig heb je (in de meeste gevallen) een paar maanden 
om aan het idee te wennen en om je voor te bereiden op de 
grote dag. 

Babykamer
Be prepared! Wacht dus niet tot het allerlaatste moment 
met  het afmaken van de babykamer, maar zorg dat die 
ruimschoots op tijd klaar is. Een kindje kan nu eenmaal wat 
eerder komen dan gepland en als die kleine er eenmaal is 
en je druk bent met luiers verschonen, dan heb je echt geen 
tijd (en zin) meer om nog al die klussen te moeten doen.

De zakelijke kant
Wat ook belangrijk is, is de ‘zakelijke kant’ van het krijgen van 
een baby. Het regelen van kraamverlof en ouderschapsverlof, 
maar zeker ook het erkennen van het kind, mochten jullie 
niet getrouwd zijn. Zorg dat je ook dat soort dingen op tijd 
geregeld hebt. Maar het allerbelangrijkste is nog: geniet! Je 
wordt immers maar één keer voor het eerst vader.
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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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau 
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je 
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering 
en een uiting van vriendelijkheid.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld 
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten 
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar 
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam 
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik 
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart. 
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er 
dingen om dankbaar voor te zijn.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten beïnvloedt je 
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul 
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen. 
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

 Hasta la proxima. 

YouriClaessensPhotography

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte. 
Drie kleine woordjes met een grote 
betekenis. Wees dankbaar voor wat je 
hebt. Wees niet ongelukkig over wat je 
niet hebt. Dankbaarheid geeft een gevoel 
van verlichting en geluk.

dankbaar

Michael  Pilarczyk

dankbaarIk ben

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

Annemieke: +34 648 628 299 Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

opladen

Lekker
niksen

heet tegenwoordig
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Houd de diepgevroren garnalen onder stromend water en maak ze los van 
elkaar. De garnalen mogen nog bevroren zijn, maar ze mogen niet meer aan 
elkaar kleven. Zet een pan op het vuur met een scheut olijfolie. Bak de (nog 
diepgevroren) garnalen gedurende ongeveer 2 minuten. Strooi er twee 
koffi elepels ras el hanout over en bak nog eens 2 minuten. 

Snijd intussen de tomaten in plakjes. Haal de garnalen uit de pan, ook al zijn 
ze nog niet helemaal gaar, en leg ze op een bord. Leg de tomatenplakjes in de 
pan met het aanbaksel; dat geeft een lekkere smaak. Zet een deksel op de 
pan en laat 6 tot 8 minuten stoven.

Roer de tomaten om en leg er de spinazie op. Giet de room erbij, zet het 
deksel opnieuw op de pan en laat ongeveer 3 minuten stoven. Roer de 
groenten door elkaar en kruid met peper en zout.

Leg de garnalen op de groenten en laat nog even doorkoken zodat alle 
smaken, maar ook de gele kleur van de ras el hanout, zich vermengen. 
Serveer in een mooie pan.

INGREDIËNTEN
300 g biologische garnalenstaarten 

(diepvries)
olijfolie

2 koffi elepels ras el hanout
4 grote tomaten
200 g spinazie

1 dl room
peper en zout

met ras el hanout en groenten
2 PERSONEN - 20 MINUTEN

Grote garnalen

Manuela, media adviseur bij Bruist
Ook een groot fan van garnalen? Dan is dit gerecht echt jouw ding. Heerlijke garnalen 

om van te smullen, op smaak gebracht met ras el hanout. Dit gezonde recept maak ik 

zelf vaak klaar. En het fi jne is dat je er maar een minimum aan ingrediënten voor nodig 

hebt en het is weinig werk. Snel, gemakkelijk en superlekker!
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in een 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door een van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

Wij staan open voor een samenwerking met 
stylisten, architecten en luxe meubelwinkels. 
Graag willen wij samen met u dit unieke 
modulaire Blox concept op de kaart zetten.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons 
Blox innovation offi  ce. Wij komen ook graag 
bij u langs om de mogelijkheden van dit unieke 
Blox dealerconcept vrijblijvend toe te lichten.
Neem daarvoor contact op met:
Pierre de Wit  +31 (0)6 580 61 339
René van de Pol  +31 (0)6 580 61 319

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox zoekt professionele samenwerkingen
door geheel Nederland
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