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Het echte Ibiza
Cala Espart

Es Vedra
mystieke eyecatcher



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 de 
volgende 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.



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 mystieke   eiland

IBIZA'S MEEST 
HERKENBARE 
EYECATCHER

Es Vedra mag je niet beklimmen, maar je kunt er wel per 
privéboot naartoe met een bestuurder die beschikt over 
een vergunning. Dit komt doordat Es Vedra een beschermd 
natuurreservaat is. Er gaan meerdere bootexcursies naar 
Es Vedra vanuit de haven van San Antonio.

Es Vedra
Het eiland is één van de belangrijkste 
botanische gebieden van de Balearen. In het 
beschermde natuurgebied van Cala d’Hort 
komen plant- en diersoorten voor die nergens 
anders op aarde te vinden zijn. Zo is er onder 
meer kamille des Vedra te vinden, wat 
nergens anders in de wereld groeit. Het 
gebied is een broedplaats voor meerdere 
vogelsoorten, zoals de zeer zeldzame 
koraalmeeuw en vale pijlstormvogel die alleen 
op de Balearische eilanden broedt. Ook leven 
zeer zeldzame hagedissen op de eilanden, 
waaronder één die alleen op Es Vedra leeft en 
een opvallende blauwe rug heeft. 

Heb je niet de behoefte om Es Vedra van 
dichtbij te bekijken, maar wil je wel een blik 
werpen op deze bijzondere plek? Vanaf het 
strand van Cala d’Hort heb je een schitterend 
uitzicht op dit mystieke eiland voor de kust 
van Ibiza. Niet voor niets brengen veel lokale 
hippies zonsondergang graag door met 
uitzicht op dit eiland! 
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VOORWOORD/MEI

Waar Ibiza normaalgesproken in april weer tot leven komt na een 
winterslaap, lijkt het eiland zich dit jaar nog een keer te hebben 
omgedraaid om verder te slapen. Niet van harte overigens, want de 
ondernemers staan te springen om hun deuren weer te openen en 
er met zijn allen alsnog een mooi seizoen van te maken. Een 
verlengd seizoen waarschijnlijk, om de schade van de eerste 
maanden in te halen.

Denk overigens niet dat de ondernemers in de tussentijd hebben 
stilgezeten. Integendeel zelfs! Iedereen is op zijn manier ontzettend 
hard bezig om klaar te staan voor het moment dat het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Net als wij, want ook 
wij staan niet stil en hebben geen moment stilgestaan. 

Juist nu is het wat ons betreft belangrijk om positief te blijven 
en vooruit te kijken. Hoe wij dit doen? Door ook nu gewoon weer 
heel wat inspirerende verhalen van bruisende ondernemers 
met je te delen. Precies zoals je van ons gewend bent. Ibiza is 
immers het hele jaar prachtig. Heb je je trip naar het eiland 
moeten annuleren? Niet getreurd! Jouw moment komt vast nog 
wel!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748



IBIZA'S MEEST 
HERKENBARE 
EYECATCHER

Es Vedra, een rotspartij van vierhonderd meter 
hoog, en haar kleinere zusje Es Vedranell zijn 
onbewoond en horen samen met buureiland 
Els Illots de Ponent bij het natuurreservaat Cala 
d’Hort. In eerste instantie lijkt Es Vedra niet meer 
dan een normaal rotseilandje. Toch is niets minder 
waar. De rots bestaande uit kalksteen en een hoge 
concentratie metalen en mineralen zendt een 
enorm groot magnetisch veld uit. Het is zelfs de 
derde meest magnetische krachtplek op aarde! Dit 
zorgt er vaak voor dat kompassen in de buurt van 
Es Vedra storen en sommige individuen hebben 
aangegeven hierdoor beïnvloed te raken. 

Broedplaats
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar je kunt er wel 
per privéboot naartoe met een schipper die beschikt 
over een vergunning. Dit komt doordat Es Vedra een 
beschermd natuurreservaat is. Er gaan meerdere 
bootexcursies naar Es  Vedra vanuit de haven van 
San Antonio.

Het mystieke eiland
Es Vedra

Es Vedra, een mysterieus rotseiland en beroemd oriëntatiepunt vlak voor de kust 
van Ibiza. Dit eiland wordt ook wel gezien als de plek waaraan Ibiza haar 

magie te danken heeft.

Het eiland is één van de belangrijkste botanische 
gebieden van de Balearen. In het beschermde 
natuurgebied van Cala d’Hort komen plant- en 
diersoorten voor die nergens anders op aarde te 
vinden zijn. Zo is er onder meer kamille des Vedra 
te vinden, dat nergens anders in de wereld groeit. 
Het gebied is een broedplaats voor meerdere 
vogelsoorten, zoals de zeer zeldzame koraalmeeuw 
en vale pijlstormvogel die alleen op de Balearische 
eilanden broedt. Ook leven zeer zeldzame hagedissen 
op de eilanden, waaronder één die alleen op Es 
Vedra leeft en een opvallende blauwe rug heeft. 

Schitterend uitzicht
Heb je niet de behoefte om Es Vedra van dichtbij te 
bekijken, maar wil je wel een blik werpen op deze 
bijzondere plek? Vanaf het strand van Cala d’Hort 
heb je een schitterend uitzicht op dit mystieke eiland 
voor de kust van Ibiza. Niet voor niets brengen 
veel lokale hippies zonsondergang graag door met 
uitzicht op dit eiland! 

IBIZA/BRUIST
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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.”

Wat is dat toch met mannen en motoren? En wat hebben vrouwen toch met mannen 
op motoren? Misschien heeft het een wel wat met het ander te maken?! Want welke 
man wil nou niet dat elke vrouw hem nakijkt als hij voorbijscheurt op zijn motor...

Mannen & 
MOTOREN

MAN/CAVE

Wat hebben mannen als Marlon Brando, James 
Dean, Steve McQueen en - wat meer van deze tijd 
- Justin Bobby (uit The Hills) met elkaar gemeen, 
behalve dan dat vrouwen als bosjes voor ze vallen? 
Hun voorliefde voor motoren! Nu wil dat niet per se 
zeggen dat je als man altijd sexy bent met een 
motor. Maar het imago van een stoere motorrijder 
werkt zeker wel mee…

Het ultieme gevoel van vrijheid
Misschien is dat ook wel de reden waarom veel 
mannen van een zekere leeftijd ineens hun 
motorrijbewijs gaan halen... Of komt dat toch meer 
door al de verhalen die ze om zich heen hebben 
gehoord over hoe geweldig motorrijden is en het 
besef van ‘het is nu of nooit’? Los van dat het 
vrouwen aantrekt, is motorrijden volgens de meeste 
motorrijders namelijk het ultieme gevoel van 
vrijheid. Je bent volledig één met je motor en terwijl 
de wind langs je helm suist en je het gas vol 
opentrekt, kun je gaan waarheen jij maar wil. Is dat 
niet het mooiste gevoel dat er is?!
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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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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

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Onze favoriete tips
Onze favoriete tips voor je vakantie
Wij blijven je graag nieuws en tips geven op onze website 
www.mijntipsibiza.nl      

Kijk eens op je favoriete link : 
• www.mijntipsibiza/autoverhuur                                                              

Wij zorgen voor de beste auto voor je als je op het eiland bent.
• www.mijntipsibiza /stranden

We hebben een prachtig overzicht van de stranden voor je gemaakt 
om zo gemakkelijk je plekje te vinden.

• www.mijntipsibiza /beachclubs                                                           
Hier vind je jouw favoriete beachclub. Je komt tijd te kort.

• www.mijntipsibiza /restaurants 
 Een groot aantal fi jne plekjes om heerlijk uit eten te gaan.
• www.mijntipsibiza/hotspots   

De leukste tips voor je. Vooral eten en drinken speelt hier een grote rol. 
Kijk ook eens op onze Facebook pagina: Mijn Tips Ibiza                                                                  
of word lid van onze speciale vriendengroep: Mijn Tips Ibiza vrienden, waar je vragen 
kunt stellen als je op Ibiza bent.
Zoals altijd al gebeurt, blijf genieten op het mooie Ibiza, ook weer in 2020 
en onthoud goed...

Disfruta La Vida ! 
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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!

BOEKINGEN
info@ibizatotalconcept.nl
www.ibizatotalconcept.nl (met webshop Ibiza-dranken)

 +31 639476299
 Ibiza Total Concept en Dj Ronny V.
 Ibiza Total Concept

RONNY V.

Ibiza Total Concept, 
de Ibiza specialist 
voor de Benelux 
• Dj’s en artiesten

• Exclusieve dranken Spanje en Ibiza op events en te koop in 

de webshop www.ibizatotalconcept/webshop

• Cocktailbar

• Coffee Barra met Barista

• Tapasservice

• Eventmanaging

Fantasea Kussen, 
100% luxe katoen satijn

60x60cm, € 99,- / 45x45cm, € 59,-
www.littletrophy.nl

#stayhome

Fantasea Sjaal, € 235,-
100% zijde, 90x90cm
www.littletrophy.nl

  littletrophyoffi cial/   littletrophy_offi cial/

60x60cm, € 99,- / 45x45cm, € 59,-

Fantasea Sjaal, € 235,-Fantasea Sjaal, € 235,-Fantasea Sjaal, € 235,-

Paisley Pink Sjaal, € 199,-
100% zijde, 60x160cm

www.littletrophy.nl

Schrijf u in voor

de nieuwsbrief en

ontvang €10,- korting

bij uw eerste

bestelling!
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EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN
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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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  Stay home and
       stay safe

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 

              

winwin

Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. 
Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke 
actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition F.A.B. 
scheermesje.
Dit systeem scheert moeiteloos 
in beide richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards). Je had nog 
nooit zo snel een gladde huid.

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
1 van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties 
en profi teer van mooie kortingen 
van onze bruisende ondernemers.

BRUISTBRUISTBRUIST
Deals

2120



ONTDEK 
HET ECHTE 

IBIZA

Van die pareltjes waar je nog het echte Ibiza ervaart. 
Waar het niet zwart ziet van de toeristen, maar waar 
je hooguit wat locals tegenkomt. En waar je echt even 
goed naar moet zoeken om ze te kunnen vinden. Een 
zo’n pareltje is Cala Espart.

Mooi & puur
Je zult nergens borden aantreffen die je duidelijk de 
weg wijzen naar Cala Espart. Dit is echt zo’n strandje 
waar je toevallig belandt als je ergens een afslag 
mist of gewoon wat aan het ronddwalen bent. Zo’n 
plek waar je vervolgens meteen verliefd op wordt, 
omdat het er zo mooi en puur is. Om het vinden 
van Cala Espart niet te veel aan het toeval over te 
laten: het strandje bevindt zich aan de oostkant van 
het eiland, tussen Cala Bonita en Cala Olivera. Via 
een lange, onverharde weg bereik je uiteindelijk 
de baai waar je je auto vlak bij het strand kunt 

Ibiza heeft maar liefst 54 stranden en het ene strand is nog populairder 
dan het andere. Toch zijn er ook nog steeds heel wat baaien die niet door 

het grote publiek zijn ontdekt.

parkeren. In tegenstelling tot sommige andere van 
dit soort onontdekte plekken gaat er dus geen pittige 
wandeling aan vooraf om hier te komen.

Idyllisch plaatje
Omgeven door rotsen en heel veel groen is Cala 
Espart echt een oase van rust en natuurpracht. Het 
keienstrand is niet heel uitnodigend om je handdoek 
uit te spreiden en heerlijk te gaan liggen, maar een 
duik in het heldere zeewater is hier desondanks 
een aanrader. Opdrogen kun je ook heerlijk op een 
van de rotsen in de zon. Strandbedden, parasols of 
iets van een barretje of chiringuito hebben ze hier 
niet, maar wel vissershuisjes die nog in gebruik zijn 
en grotten in de rotswand die het idyllische plaatje 
compleet maken. Dit is nog het echte Ibiza. Het 
Ibiza dat eigenlijk niet door de massa moet worden 
ontdekt, maar dat we wel heel graag met je delen.

IBIZA/BRUIST

Om verliefd op te 
worden: Cala Espart

22



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’
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Stier 21-04/20-05
Ben je al lang bezig met een promotie? Nu zou 
het eindelijk kunnen lukken. Je werkgever zal 
jouw inspanningen zeker op prijs stellen. Pluk 
nu de vruchten van jouw harde werken.

Tweelingen 21-05/20-06
Mei is absoluut de ideale maand om relaties 
met je naasten te versterken. Daar ben je van 
overtuigd als je samen veel tijd met elkaar 
doorbrengt. 

Kreeft 21-06/22-07
Kreeft moet oppassen voor arrogante en pittige 
neigingen, omdat het andere mensen kan 
afschrikken. Dus voordat je iets zegt, moet je 
daar rekening mee houden.

Leeuw 23-07/22-08
De invloed van Venus op dit sterrenbeeld is 
nu heel sterk, daarom heb je veel avontuur en 
veel fl irts. Je zal het gevoel krijgen dat je weer 
verliefd bent. 

Maagd 23-08/22-09
Zodra het mei is, wil de maagd naar buiten. 
Je zelfvertrouwen maakt je de ster in elke 
vriendschap. Houd in gedachten: de drang om 
jezelf te bewijzen kan vriendschappen kosten.

Weegschaal 23-09/22-10
Mei zal interessante ideeën opleveren. 
Waarschijnlijk heb je al een paar maanden 
nagedacht over een interessant project dat je 
graag in de praktijk zou brengen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Elke schorpioen kan uitkijken naar een 
maand vol met de nieuwe leermomenten 
waar je naar verlangt. Alles wat je nu leert, 
zul je goed in kunnen zetten in de toekomst.

Boogschutter 23-11/21-12
Mei geeft je veel energie wat een verlangen 
naar nieuwe ervaringen aanwakkert. De 
boogschutter kan uitkijken naar momenten 
vol van avontuur, romantiek en passie. 

Steenbok 22-12/20-01
Onder invloed van Mars zal mei plaatsvinden 
in de geest van orde en organisatie. Het lijkt 
erop dat mei liefde wenst en voor jou geldt 
dat dubbel. 

Waterman 21-01/19-02
Met de invloed van de zon geeft mei je 
leiderschapskwaliteiten. Waterman is een op 
mensen gebaseerd teken, dus je hoeft niet 
bang te zijn dat je arrogant overkomt.

Vissen 20-02/20-03 
Als het gaat om langdurige relaties dan kan 
mei ook een positieve periode voor vissen 
zijn. Volgens de horoscoop moet je ook wat 
tijd doorbrengen met je familie.

Ram 21-03/20-04
Als de conservatieve ram tot nu toe geen 
nieuwe ervaringen opdeed, zou mei daar 
verandering in kunnen brengen. Je komt 
erachter dat je naar je hart moet luisteren.

Stier
Ben je al 

lang bezig met 
een promotie?

Nu zou het 
eindelijk 

kunnen lukken. 

HOROSCOOP

Geniet in mei vooral van elkaar

Ben je al lang bezig met een promotie? Nu zou 
het eindelijk kunnen lukken. Je werkgever zal 
jouw inspanningen zeker op prijs stellen. Pluk 
nu de vruchten van jouw harde werken.

Stier
Ben je al 

lang bezig met 
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5

1

Yellow   fever!

2

3

4

6

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!
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10
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @IbizaBruist

Omdat jij zo
geweldig bent, 

blijf ik nu
op afstand!

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

We leven in een digitaal tijdperk. Snel en fl itsend, less is more. We 
liggen inmiddels in een deuk om de mobiele telefoons (maatje koel-

kast) waar we eind jaren ’90 nog zo trots op waren. Tegelijk ontstaan
er vintage trends, in zowel mode als interieur. Van sommige ontwer-

pen ontdekken we na een aantal decennia de pure schoonheid pas.
Precies daar ligt de passie van designlabel Tonone. Gefascineerd 

door de traditionele mechanica ontwikkelden zij een serie industrië-
le lampen, waaronder deze BOLT.  Een tikkeltje gedurfd, functioneel 

en no-nonsense. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 In Spanje is de Día Internacional de los Trabajadores 
(Dag van de Arbeid) of Primero de Mayo een nationale    
  feestdag en dus een vrije dag in het hele land.
 Día de la Madre, oftewel Moederdag, valt in Spanje 
op de eerste zondag van mei en dus niet, zoals in Nederland,
  op de tweede zondag van deze maand.
     Spanje staat 44 keer op de Wereld Erfgoedlijst
 van Unesco geregistreerd. Alleen Italië met 49 sites en 
  China met 45 sites staan vaker op deze lijst.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
     Wist je dat er in Spanje geen wetten zijn tegen 
    publieke naaktheid? In principe mag je er dus
   gewoon in je blootje over straat.
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Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

Dé plek om te  genieten van Ibiza

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

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

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

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

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

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

EEN VAN DE
MOOISTE BAAIEN 

VAN IBIZA 
WACHT OP JE

Dé plek om te  genieten van Ibiza
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

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

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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