
IBIZA APRIL 2020 WWW.IBIZABRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Verborgen parel  
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Cala Olivera 
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La Ruta de la Sal





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!
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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.
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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Wie weleens de overgang van maart naar april heeft meegemaakt 
op Ibiza, zal het vast beamen: waar veel deuren in maart nog 
gesloten zijn, staan die vanaf 1 april ineens weer wagenwijd open. 
De winterstop is voorbij, ondernemers zijn klaar voor het nieuwe 
seizoen. Klaar om weer een aantal maanden superhard te 
werken.

Overigens is die scheidslijn tussen maart en april dit jaar iets 
minder heftig dan voorheen. Door de prachtige wintermaanden 
hebben heel wat ondernemers al eerder hun deuren geopend 
dan normaal. En geef ze eens ongelijk! Kansen moet je als 
ondernemer immers zien te benutten. Daar zijn de bruisende 
ondernemers die in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist aan het 
woord komen zich ongetwijfeld ook van bewust. Niet voor niets 
grepen zij de kans om hun verhaal met jullie te delen met beide 
handen aan. En ook daarvoor geldt: geef ze eens ongelijk!

Wat we dit nummer nog meer te bieden hebben? Veel 
sportiviteit! Van de Ibiza Marathon tot la Ruta de la Sal Regatta. 
En de rest? Blader vooral verder en lees het zelf. 

Disfruta!

Lea en Marcel Bossers



MISSCHIEN WEL 
DE SPANNENDSTE 
REGATTA VAN 
SPANJE

Voor de oorsprong van deze zeilrace moeten we 
terug naar 1846. Destijds was er in Barcelona 
een enorm gebrek aan zout. Een zakenman 
kwam als oplossing met het plan om de beste 
zeilers van dat moment uit te dagen om zout 
van de zoutvelden van Ibiza en Formentera naar 
Barcelona te vervoeren. Degene die als eerste 
Barcelona zou bereiken, zou het meest betaald 
krijgen. Elk daaropvolgend schip kreeg steeds 
een beetje minder, soms zelfs niet genoeg om de 
volledige bemanning te betalen. Een idee dat in 
1989 nieuw leven in werd geblazen in de vorm 
van La Ruta de la Sal.

Drie verschillende routes
Dit jaar vindt alweer de 32e editie van deze zeilrace 
plaats die door velen wordt genoemd als de 
spannendste regatta van Spanje. Van 9 tot en met 
12 april gaan maximaal tweehonderd zeiljachten 
in verschillende klassen de strijd aan om als eerste 
het eindpunt te bereiken. Deelnemers hebben 

La Ruta de la Sal
Elk jaar rond Pasen is het weer zover. Dan zetten zo’n driehonderd zeiljachten vanaf het 

vaste land van Spanje koers richting Sant Antonio tijdens een van de belangrijkste jaarlijkse 
regatta’s van Spanje: La Ruta de la Sal.

hierbij de keuze uit drie verschillende routes: de 
noordelijke route die vanaf Barcelona vertrekt 
(140 mijl), de oostelijke route die in Denia start 
(120 mijl) en de westelijke route waarbij de haven 
van Andratx (Mallorca) het vertrekpunt vormt 
(103 mijl). Eindpunt van al deze drie routes is de 
haven van Sant Antonio. Een echte uitdaging voor 
de ware zeiler!

Enorm spektakel
Elk jaar is de fi nish weer een enorme 
publiekstrekker waar heel wat mensen op af 
komen. Niet zo vreemd, het beeld van al die 
jachten die met elkaar strijden om het winnen 
van de felbegeerde La Ruta de la Sal trofee vormt 
natuurlijk een prachtig schouwspel waar ook 
mensen die niets met de zeilsport hebben van 
kunnen genieten. Helemaal als de zon schijnt en er 
een perfecte zeilwind staat. Dat wil je gewoon een 
keer gezien hebben. Dus als je met Pasen toevallig 
op Ibiza bent, in Sant Antonio moet je zijn! 

IBIZA/BRUIST
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Gezond  gekoeld 

Niet meer sjouwen met plastic fl essen en toch kwalitatief goed en gezond 
drinkwater, kan dat in Spanje? Jazeker! 
We spraken hierover met Michel de Kroon van Aqua-Sana Spain.

Goed drinkwater is essentieel voor onze 
gezondheid. Iets waar Michel zich maar al te goed 
van bewust was toen hij in 2007 naar Zuid-Spanje 
vertrok. “Ik vertrok dan ook met een businessplan 
op zak om daar gezond, schoon en gekoeld water 
aan te gaan bieden – niet afkomstig uit plastic 
fl essen – maar met een verhuur/servicecontract 
voor slechts € 25,- per maand.” Een schot in de 
roos, want sindsdien heeft zijn Aqua-Sana een 
enorme groei doorgemaakt. “Tegenwoordig zijn 
wij in heel Spanje dé partij als het om gezond 
drinkwater gaat. Ben jij dat gesjouw met fl essen zo 
langzamerhand dus moe en wil je ook je steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Informeer dan 
zeker eens naar de mogelijkheden. We vertellen je 
er graag meer over, gewoon in het Nederlands!”
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langzamerhand dus moe en wil je ook je steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Informeer dan 
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AANBIEDING 
QUOOKER CUBE
NU VANAF 
€ 2195.00

• SPARKLING
• KOUD
• KOKENDHEET 
• GEFILTERD WATER

SPANJE & GIBRALTAR | WWW.AQUA-SANA.ES | +34 622 088 234

AQUA-SANA 
BIEDT DUURZAME 

FILTEROPLOSSINGEN
VOOR PARTICULIEREN 

EN BEDRIJVEN.

Goedkoopste prijs in Europa.  
Meenemen in handbagage hoe� niet meer. 

BRUISENDE/ZAKEN

Gezond  gekoeld 
Kokend uit de kraan
Dankzij de Quooker CUBE die Aqua-Sana voor een zeer 
scherpe prijs aanbiedt, geniet je niet alleen van gezond 
plat en bruisend drinkwater, maar eveneens van water dat 
kokend uit de kraan komt. “Wij zijn namelijk ook offi cieus de 
enige verkopende partij van de welbekende Quooker kranen 
in Spanje. Een Quooker voor je huis in Spanje meenemen in 
je handbagage behoort dus tot het verleden.”

Horeca
Voor het tappen van hervulbare glazen designfl essen voor 
horeca is Aqua-Sana een samenwerking aangegaan 
met de Nederlandse organisatie www.MadeBlue.org.
“Iedere ondernemer die via ons een een horeca 
watermachine laat aansluiten, sponsort per maand 
een vast bedrag aan MadeBlue dat in samenwerking 
met Amref waterputten laat aanleggen en beheren in 
ontwikkelingslanden.”

Aqua-Sana  |  +34 622 088234  |  info@aqua-sana.es  |  www.aqua-sana.es 

drinkwater

  |  www.aqua-sana.es 

AANBIEDING 
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Goedkoopste prijs in Europa.  
Meenemen in handbagage hoe� niet meer. 

1110



✶ 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

Een week of meer exclusiviteit aan ‘huis’!
• Assisteren bij maaltijden
• BOB-chauffeur & vervoer
• Coaching actief / bewegen
• Dag- / Nachtbeveliging

• Dag / deel accompany
• Huis & tuin management
• Zorg & ondersteuning

Een week of meer ultiem genieten met 
uw eigen personal host!

DITJES/DATJES

  Wereldwijd wordt in maar liefst 44 landen Spaans gesproken.
  Als je trouwt in april heb je een grotere kans 
   op een goed huwelijk.
 Spanje dankt zijn naam aan de Feniciërs die het Iberisch 
schiereiland Hispania noemden. Dat betekent waarschijnlijk het   
   ‘land van de konijnen'.
  Kinderen die in april zijn geboren zijn 
   sterke persoonlijkheden en vaak heel populair.
   Wist je dat het volkslied van Spanje geen woorden heeft?
In Nederland zijn we gewend om op 1 april grappen uit te halen,   
  net als in veel andere landen ter wereld. 
 In Spanje doen ze dit echter op een andere dag: 
 28 december, de Día de los Santos Inocentes.
  70% van de Spanjaarden is katholiek, 
    maar slechts 13% gaat naar de kerk. 
   Spanje telt vier offi ciële talen: 
 Castiliaans (Spaans), Catalaans, Baskisch en Galicisch.
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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
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Adembenemend       mooi 
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 april 2020 en de ondernemers op Ibiza hebben hun 
zaakjes driftig onder handen genomen. Een kleine 
verbouwing, een likje verf of een nieuwe uitstraling... het is 
bijna zover, het seizoen kan starten. Wij van mijntipsibiza.nl 
hebben zo links en rechts al eens binnen gekeken en 
ontdekten alweer veel nieuws. We hebben een aantal leuke 
tips voor je op een rijtje gezet.

• Bar Sa Xacota in San Josep 
www.facebook.com/saxacotaesquinabar/

• Bar Chirincana...bij camping La Playa 
www.mijntipsibiza.nl/beachclub/chirincana/ 

• Hidden Ibiza in cala San Vicente.  NIEUW opening eind april!
www.facebook.com/HiddenIbz/  

• Beachclub Soulgood op cala Niu Blau 
 www.mijntipsibiza.nl/beachclub/soulgood/
• Sant Joan hippiemarkt 
 www.mijntipsibiza.nl/onze-tips/st-joan/     

                              
Dit zijn zomaar een paar tips die absoluut de moeite waard zijn. Om al die leuke 
plekjes te ontdekken is het natuurlijk héél belangrijk dat je een auto huurt. Dat is 
de enige juiste manier om het eiland ook echt te ontdekken. Wij kunnen dat 
goed voor je regelen. Ga daarvoor naar www.mijntipsibiza.nl/autoverhuur/.                                             
Geniet weer in 2020 en onthoud goed...Disfruta La Vida! 

Veel plezier op Ibiza in 2020 en Disfruta La Vida,

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Wij hebben er zin in …

1514



RONNY V.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

Draaide meer voor de fun, maar door 
zijn werk bij een grote retailer, startte 
hij daar de Pioneer Dj wereld op, 
raakte weer enthousiast, gaf lessen 
samen met de Pioneer Dj school aan 
kids en nam onder de strikte controle 
van DJ José met succes de skills af.

Vanaf dat moment kwam zijn dj 
carrière in een stroomversnelling en 
startte hij zijn eigen bedrijf Ibiza Total 
Concept. Inmiddels draait Ronny V. 
als vaste dj bij bijna alle Ibiza beurzen, 
stond hij bij Summer Energy op het 
talent stage en verzorgde hij het 
voorprogramma van Dyna in Club 
Cell. Onlangs draaide hij op Ibiza in 
het nieuwe Marble Stella Maris, was 
hij aanwezig bij Club 73 en Delight en 
is hij de vaste dj van Xplore Ibiza 
waarvoor hij tijdens de launchparty 
draaide bij Nassau Beach Club. Ook 
is hij de vaste dj bij Almere City FC.

Ronny V. draaide samen met Fuente 
- die hij als fan volgt - bij Beachclub 
Deining en hij gaf twee keer zijn 
eigen uitverkochte Ibizafeest bij de 
Upperdeck in Naarden: The White 
Island Xperience met grote namen 
als Roog, Eric van Kleef, Dj Jose en 
Ruben Vitalis. 

Onlangs draaide hij op Ibiza Dances 
Festival waar deze duizendpoot en 
mister positivo medeorganisator was.
Op de ‘elektronic stage’ opende hij 
met zijn herkenbare ‘deep/sunny/
beachhouse’ klanken, om vervolgens 
de avond af te sluiten met een stevige 
techhouse/techno set. Ook aanwezig 
op dit vernieuwende concept: Orson 
Welsh, Maus, Thomasso, José, 
Jay2U, stretch en Patjo. 

About DJ Ronny V

DJ Ronny V. begon met muziek op zijn vierde en toen hij twaalf 
was draaide hij al in de lokale disco in Castricum. Op zijn 
zestiende begon het echte werk: draaien in Amsterdam, uiteraard 
met vinyl.

Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!
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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat dit jaar 
de Olympische Zomerspelen in (Japan) 
Tokio plaats zullen vinden en dat YOI als 
derde tuinmeubel label afkomstig uit het 
Borek huis wordt geïntroduceerd. 
Alle series van YOI hebben namen in 
het Japans, afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen gevoel.
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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

 

Het betreft hier een originele fi nca, gelegen 
tussen San Antonio en San Jose, in de rustieke 

omgeving van Benimussa. 

Een complete ruïne die een nieuwe eigenaar zoekt 
om deze boerderij te herstellen in zijn glorie. Er is 

een enorm potentieel om het tot een van de meest 
gewilde eigendommen hier op het eiland te maken 
en dat geheel naar eigen smaak. Vanaf deze locatie 
is elke bestemming op het eiland zeer gemakkelijk 

te bereiken.
Dit landelijke deel van Ibiza is authentiek, 

groen en onbedorven.
Een rustige locatie om te ontsnappen aan de 

dagelijkse stress en geluiden. 
Een gedurfd project voor iedereen die orginaliteit, 
vrede en rust zoek. Een van de laatste en weinige 

mogelijkheden om een harmonisch en idyllisch 
bestaan op Ibiza te creëren. Het perceel heeft een 
eigen bron en elektriciteitssupplementen liggen op 

afstand. Deze moeten echter nog wel worden 
aangesloten. 

Fotocollectie

Ibiza Finest Real Estate S.L. Showroom Jesus / Sta. Eulalia - Ibiza
Licence Partner of Avda Cap Martinet 17
KENSINGTON Finest Properties International AG 07819 Jesus / Sta. Eulalia - Ibiza - ESP

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

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

OBJECT/VAN DE MAAND

Prachtige oude fi nca om op te knappen 
in centraal landelijk gebied

REFERENTIE KPI307
TYPE OBJECT huis
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 137.204 m2
WOONOPPERVLAKTE ca. 300 m2
SLAAPKAMER 4
BADKAMER 2
ZWEMBAD JA 
CONDITIE Moet gerenoveerd worden

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 3.100.000,-
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ALLE SOORTEN REIZEN
“Ik heb altijd in de reisbranche gewerkt, maar tien jaar geleden begon het te 
kriebelen. Het moest anders kunnen dan bij de standaard reisbureaus. 
Ik sloot me aan bij The Travel Club en regel sindsdien als persoonlijk reisadviseur 
alle soorten reizen die je maar wil. Of het nu gaat om een zomervakantie, 
wintersport, stedentrip, luxe vakantie, weekendje weg, avontuurlijke wereldreis of 
een romantische huwelijksreis, ik kan je helpen en adviseren bij het boeken van 
je reis.”

SERVICE
Is dit dan duurder dan wanneer je het zelf regelt? “Zeker niet. Bij mij boek je je 
reis tegen dezelfde tarieven als op internet, vaak zelfs nog goedkoper. Ik maak 
gebruik van Duitse touroperators, dit kan honderden euro’s schelen. Als je mij 
eenmaal een reis hebt laten regelen, wil je ook nooit meer anders. Voor mij staat 
namelijk centraal waar jij naar op zoek bent tijdens je vakantie, want iedere reis 

COLUMN/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.”

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

Persoonlijk 
reisadvies op maat

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: 

Samen de allermooiste vakantie uitkiezen? 
NEEM CONTACTMET ME OP! 

behoort een onvergetelijke ervaring te zijn. Bovendien zet ik 
altijd net een stapje extra: ik check je in, regel cadeautjes voor 
de kinderen, print van tevoren kofferlabels et cetera. 
Zelf hoef je dus niets anders te doen dan genieten.”

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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HIER ERVAAR JE NOG HET 
ECHTE IBIZA GEVOEL

Je vindt Cala Olivera in het oosten van Ibiza, 
enigszins verborgen achter het woningbouwproject 
Roca Llisa. Vanuit Ibiza Stad is het ongeveer twintig 
minuten rijden waarvan het laatste stuk over een 
lange zandweg met veel keien naar beneden gaat. 
Let dus goed op! Ver lopen hoef je gelukkig niet, 
want je kunt je auto vlak bij de baai onder wat 
bomen parkeren.

Meer locals dan toeristen
Bij aankomst is het meteen duidelijk: wat een 
prachtige baai is dit! Vrij klein en compleet 
afgeschermd door de rotsen waardoor je heerlijk uit 
de wind kunt genieten op het strand. Goed smeren 
dus! Groot pluspunt is dat de baai nog niet door 
heel veel toeristen is ontdekt, over het algemeen 
lig je er dus bijzonder rustig met hooguit wat locals 
om je heen. Het water in deze baai is zó helder en 
blauw dat het er gewoon om vraagt om een duik in 
te nemen. Let er wel even op als je dit doet, want 
zowel op het strand als in het water zwerven her 

Verborgen parel 
in het oosten

De route ernaartoe is misschien wat lastig, maar als je er dan eenmaal bent… 
WOW! Cala Olivera is een van die prachtige verborgen parels die Ibiza rijk is. Dat is dat 

lastige ritje meer dan waard!

en der wat verdwaalde keien. Uitkijken waar je 
loopt dus! Maar het water is heerlijk en biedt een 
meer dan aangename verkoeling tussen de warme 
zonnestralen door.

Kom tot rust en geniet
Bij Cala Olivera ervaar je nog dat echte Ibiza gevoel 
dat bij veel andere stranden verloren is gegaan door 
de massale toestroom van toeristen. In de baai vind 
je bovendien nog een echte authentieke chiringuito 
waar je niet alleen terechtkunt voor een verkoelend 
drankje, maar waar je ook nog eens kunt smullen 
van tapas en andere lekkernijen. Het strand biedt 
verder niet echt faciliteiten (op wat ligbedden en 
parasols die je kunt huren na), maar meer heb je 
hier ook niet nodig om jezelf een dag te vermaken 
en even volledig tot rust te komen.

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

Annemieke: +34 648 628 299 

Voor iets lekkers 
van thuis

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’.

‘Voor typisch 
Hollandse

producten moet 
je bij ons zijn’

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 vierde Andesgodin is Doña Teresa. 
De Godin van compassie, hartstocht en liefde. 

Ze leert je om jezelf te waarderen om wie je bent. Ze helpt je om in contact te komen 
met je vijfde hartkamer (de energetische kamer). Hier huizen de negen tempels die 
verbonden zijn met emoties. Doña Teresa is verbonden met je hart, met de kleur 
groen en met het vierde chakra, met gevoelens en emoties en je werkt daarom met 
het openen van je hart. Ze was ooit een fysieke godin en ze werd begraven in de 
bergen van de Andes op een plek in de vorm van een hart. Het is voor veel mensen, 
waaronder sjamanen en diegenen die zich verdiept hebben in het Inca sjamanisme, 
een bedevaartsoord geworden.

Zij kan je leren om jezelf te waarderen om wie je 
bent. Wanneer er iets gebeurt dat in verband staat 
met je gevoelens, dan kun je je tot haar richten.
Tijdens deze inwijding wordt er een Despacho (offer 
voor Moeder Aarde) gemaakt in de vorm van een 
hart. Dit hart bedek je met rode rozenblaadjes en 
binnenin vul je de ruimte op met dingen voor Doña 
Teresa, zoals gekleurde hartjes, chocolade, suiker, 
rozijntjes e.d.

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

IBIZA

MAR

Volg ons op social media @IbizaBruist

Volg ons op social media @MarbellaBruist

B R U I S T

B R U I S T

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan
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PARASOLS  |  OUTDOOR FURNITURE SINCE 1977  |  ORIGINAL DUTCH DESIGN
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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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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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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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 één 
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 één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

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

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com
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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




