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Ibiza-style
kamperen

Win een boek van 
Dirk Zeelenberg



www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

Onze showroom is geopend 
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur

Bettoweg 22 - 24 Schiedam
010 - 437 49 44 info@delangeenreek.nl

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang gratis 

stylingadvies op maat!



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!



€ 250 KORTING OP UW BEHANDELING*

Haartransplantatie: 
iets voor u?
Maar liefst 70% van de mannen wordt getroffen door haaruitval en kaalheid. Gelukkig is 
er een steeds toegankelijkere manier om te voorkomen dat u kaal wordt. Bij haarkliniek 
Transhair hebben we verschillende soorten haartransplantaties die uw haarlijn en 
zelfvertrouwen herstellen. Op onze consultlocaties in Antwerpen en Gent geven we u 
graag advies over de beste behandeling voor u!

Graag vertellen onze adviseurs op onze 
consultlocaties in Antwerpen en Gent u  
meer over de mogelijkheden. 

Voor meer informatie over ons en onze 
behandelingen verwijzen we u graag naar 
onze website www.transhair.nl. Graag tot 
ziens bij Transhair!

Overweegt u een haartransplantatie?

OP VERTOON VAN DIT MAGAZINE KRIJGT U 

250 euro korting* 
OP UW BEHANDELING

Transhair 
Nederland
Wolput 30
5251 CG Vlijmen

Transhair 
Antwerpen
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen

Transhair 
Gent
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent

transhair.nl 
073 - 68 47 311

* O.b.v. de standaard Transhair pijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten.
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Het is zomer. Heerlijk! Het is alleen wel een andere zomer dan we 
op Ibiza gewend zijn. Waar normaalgesproken de stranden al vol 
zouden liggen met toeristen en de eerste grote clubs hun deuren 
geopend zouden hebben, is het nu een stuk rustiger op het eiland.

En rustiger zal het er waarschijnlijk dit hele seizoen blijven. 
Dit betekent niet dat je je tripje naar Ibiza daarom maar moet 
cancelen. Juist niet, want het belooft wel een heel bijzondere 
zomer te worden; kleinschaliger en daardoor meer zoals het er 
enkele decennia geleden aan toeging op het eiland. Niemand 
die nog precies kan vertellen hoe het seizoen eruit gaat zien en 
welke restricties er gaan gelden, maar als het ook maar even kan 
zouden, raden wij het aan om je vakantie door te laten gaan.

Die mening delen uiteraard ook de bruisende ondernemers die 
in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist weer een kijkje bieden 
in hun bedrijf. Zij zijn er klaar voor en staan te trappelen om er 
samen een geweldig seizoen van te maken. Ondanks alles, 
want... Ibiza bruist!

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

VOORWOORD/JULI
ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748
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VAN
CAMPING TOT 
GLAMPING

Het idee van wildkamperen wekt misschien jouw 
‘inner hippie’ tot leven, maar of het een goed idee 
is, is een tweede. Het is namelijk officieel wel 
verboden en in het hoogseizoen wordt er redelijk 
streng op gecontroleerd. Tenzij de ervaring je een 
boete waard is, kun je dus beter kiezen voor een 
plekje op een van de campings. ‘Better safe than 
sorry’ en minstens zo’n leuke ervaring.

Bijzonder overnachten
Kamperen op Ibiza is niet te vergelijken met de 
standaard kampeerervaring in de rest van Spanje. 
Zelfs het campingleven bruist hier, als je dat wil… Je 
kunt gewoon je eigen tent opzetten, maar daarnaast 
bieden de meeste campings op het eiland ook 
nog diverse andere overnachtingsmogelijkheden. 
Slapen in een yurt met uitzicht op zee, in een 
nostalgische caravan, in een tipi, in een barrel… 
het kan allemaal. Van super basic tot over de top 
glamping, precies zoals Ibiza is.

Ibiza-style kamperen
Kamperen is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Ibiza, 

maar het kan er zeker. Illegaal in het wild of gewoon op een van de campings 
die het eiland rijk is.

Welke camping kies je?
Wil je kamperen op Ibiza, houd er dan rekening 
mee dat het aantal campings – en dus het aantal 
beschikbare campingplaatsen – beperkt is. Op tijd 
reserveren is dan ook aan te raden, helemaal als 
je gebruik wilt maken van een van de bijzondere 
slaapplekken. Naar welke camping je gaat, is 
helemaal aan jou, maar we kunnen je wel tippen 
dat Camping Es Cana, Camping Cala Nova en 
Camping La Playa Ibiza absoluut de moeite 
van het overwegen waard zijn. Stuk voor stuk 
campings, die veel meer te bieden hebben 
dan het gebruikelijke tentenveld. Los van de 
bijzondere overnachtingsmogelijkheden valt er
ook van alles te beleven. Van livemuziek tot 
yogasessies en van heerlijk eten tot tal van 
(sportieve) activiteiten die worden georganiseerd. 
Meer heb je niet nodig, toch? En dat is precies 
de  romantiek van het kamperen. Back to basic 
Ibiza-style!
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DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het alweer een 

tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim vijftien jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag 
€ 12,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien 
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar 
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien 
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn 
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium die voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, wees niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan 
ten volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u 
alleen of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’

DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+
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Kunstenares Grace Spiegel  |  Atelier: Koninginneweg 1, Zandvoort (alleen op afspraak)
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel

Spiegel: “Ik begon haar al op de academie te schilderen en dat 
is nooit meer gestopt. Het is niet een bepaald iemand. Het is 
een beeld dat ik in mijn hoofd heb van het mysterieuze oosten.
Ik denk dat het terugvoert naar de antiekwinkel van mijn vader. 
Als kind was ik gefascineerd door Aziatisch porselein. Mijn huis 
staat er ook vol mee. Het is zo sereen, zo verfi jnd en esthetisch. 

Maar waar de paar gezichten in veel van mijn schilderijen 
vandaan komen? Ik weet het niet. Ik heb het ook eens met een 
blond meisje geprobeerd, maar dat werd helemaal niets. Er is 
eigenlijk heel veel dat ik niet goed uit kan leggen. Ik schilder 
gewoon. Het komt vanzelf. Ik ben niet zo’n prater, ook geen 
maximalist. Ik gebruik zes basiskleuren en twee kwasten. 
Ik werk verder heel intuïtief. Ik ben vooral veel met kleur bezig, 
met details ook. Motieven in de kleding. Een blik. Licht.”

TE BEWONDEREN 

BIJ ETC DESIGN 

CENTRE IN 

CULEMBORG 

Grace Spiegel

Wat direct opvalt bij 
een bezoek aan het 
Zandvoortse atelier van 
Grace Spiegel zijn de 
prachtige schilderijen 
met een mysterieuze 
Aziatische jongedame in 
de hoofdrol.

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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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 nieuwste     
     ontdekking
In de prachtige baai van Cala Sant Vicente, is er een 
nieuwe absolute must-go verrezen. Een prachtig restaurant 
met een waanzinnig gezellige bar in een botanische tuin. 

Het betoverende nieuwe plekje heet: HIDDEN IBIZA en je waant er jezelf 
in een sprookje van 1001 nacht. Lekker eten waar je smaakpapillen 
worden verrast met een kaart vol fusion tapas, voor de veganist, de 
carnivoor en vegetariër, alsook voor de glutenvrije gast. Dit alles elke dag 
onder de klanken van akoestische muziek en zang. 
Een keer per week treedt hier niemand minder dan Paco Fernandez en 
zijn band op. Voor velen de grootste muzikant van Ibiza.
Voor de sportievelingen worden er op afspraak/reservering elke dag in 
groepsverband diverse ochtendactiviteiten georganiseerd, allen outdoor 
uiteraard. Onder professionele begeleiding kan je kayakken, paddle boarding, yoga, 
hiken, fi etsen en natural personal training. 
Deze activiteiten starten vroeg in de ochtend en worden gezamenlijk met alle deelnemers 
afgesloten met een healthy breakfast.
In een apart deel van de sprookjesachtige tuin kan je er jeu de boulen, poolen, darten, 
minigolf 3 holes en er is een plek ook waar de kinderen zichzelf kunnen vermaken en/of 
vermaakt worden.

Hidden Ibiza, een schitterende aanwinst op dit mooie eiland. Zet dit unieke restaurant 
zeker op uw IBIZA TO DO LIST
Volg Hidden ibiza op Facebook en Instagram (Hidden.Ibiza)

Disfruta La Vida! 

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
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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.comTropicana Beach Club            

Dé plek om te

van Ibiza
 genieten

WE ARE 

OPEN 
NOW!

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

van Ibiza
 genieten
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Met het oog op de magische rots van Es Vedra, 
weids uitzicht op zee en de meest 

verbazingwekkende zonsondergangen, zal deze 
villa een van de zeven zijn met de meest 
prestigieuze materialen aan de westkust

van het eiland.
Nog te bouwen project, deze kleine en exclusieve 

urbanisatie heeft een
geschatte leverdatum tegen het einde van 2021. 
Een uitgelezen kans om eigenaar te worden van 

een van deze zeven geschakelde villa’s hier op 
Ibiza op een bijzondere plek. De villa’s zullen 

allemaal van de beste kwaliteit zijn. Gepland voor 
elke villa zijn vier slaapkamers met bijbehorende 
badkamers, een lichte en ruime woonkamer met 

een open keuken, hoge schuifdeuren voor veel 
natuurlijk daglicht en natuurlijk uw eigen 

privézwembad.
Elke villa heeft een eigen parkeerplaats en 

natuurlijk voldoende privacy
Het spreekt voor zich dat deze villa’s worden 

gebouwd met de nieuwste snufjes in een zeer 
eigentijds design met alle luxe die we in 2021 
nodig hebben zoals vloerverwarming, centrale 

airconditioning, alarmsysteem
etc. Er zijn verschillende opties om uit te kiezen en 
de prijzen liggen tussen 2.050.000 en 2.495.000 

Euro. 
Een perfecte vakantiebestemming, een tweede 

huis of zelfs een eerste
bewoner, wat de bestemming ook is: een 

geweldige investering!

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

 

Met het oog op de magische rots van Es Vedra, 
weids uitzicht op zee en de meest 

verbazingwekkende zonsondergangen, zal deze 
villa een van de zeven zijn met de meest 
prestigieuze materialen aan de westkust

van het eiland.
Nog te bouwen project, deze kleine en exclusieve 

urbanisatie heeft een
geschatte leverdatum tegen het einde van 2021. 
Een uitgelezen kans om eigenaar te worden van 

een van deze zeven geschakelde villa’s hier op 
Ibiza op een bijzondere plek. De villa’s zullen 

allemaal van de beste kwaliteit zijn. Gepland voor 
elke villa zijn vier slaapkamers met bijbehorende 
badkamers, een lichte en ruime woonkamer met 

een open keuken, hoge schuifdeuren voor veel 
natuurlijk daglicht en natuurlijk uw eigen 

privézwembad.
Elke villa heeft een eigen parkeerplaats en 

natuurlijk voldoende privacy
Het spreekt voor zich dat deze villa’s worden 

gebouwd met de nieuwste snufjes in een zeer 
eigentijds design met alle luxe die we in 2021 
nodig hebben zoals vloerverwarming, centrale 

airconditioning, alarmsysteem
etc. Er zijn verschillende opties om uit te kiezen en 
de prijzen liggen tussen 2.050.000 en 2.495.000 

Euro. 
Een perfecte vakantiebestemming, een tweede 

huis of zelfs een eerste
bewoner, wat de bestemming ook is: een 

geweldige investering!

Luxe half vrijstaande villa met privézwembad en uitzicht op de zonsondergang

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

07830 Cala Carbo San Jose, Spanje

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

OBJECT/VAN DE MAAND

Luxe half vrijstaande villa 
met privézwembad en uitzicht op de zonsondergang

geweldige investering!
REFERENTIE KPI436
TYPE OBJECT huis
WOONOPPERVLAKTE ca. 189,14 m2
SLAAPKAMER 4
BADKAMER 4
ZWEMBAD JA 
CONDITIE NIEUW

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.050.000,,-
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KINDEREN HOEVEN 
ZICH HIER ABSOLUUT 

NIET TE VERVELEN

Niet alleen saai voor jou zelf, maar ook je kids zullen 
er waarschijnlijk op den duur een beetje op 
uitgekeken raken. Er mag wel wat meer leven in de 
brouwerij. Gelukkig zijn er daarvoor op Ibiza heel wat 
mogelijkheden.

Acrobosc
Houden jouw kinderen wel van klimmen en 
klauteren? Neem ze dan eens mee naar het 
Acrobosc in de buurt van Es Canar. Hier kunnen ze 
een hele middag vullen met klimmen en klauteren in 
bomen en via netten, al tokkelend of balancerend 
over een touw circuits afl eggen van de ene boom 
naar de andere. Super spectaculair. En niet alleen 
voor je kids...

Waterparken 
Een andere aanrader voor een uitje met je kinderen 
is een bezoekje aan een van de waterparken. Ga 
heerlijk van talloze waterglijbanen roetsjen in het 
Aguamar Water Slide Park of het Sirenis Aquagames 

Dat er voor volwassenen meer dan voldoende te beleven valt op Ibiza, weet je 
inmiddels wel. En kinderen, die vermaken zich meestal prima aan zee. Alleen wordt 

een hele vakantie alleen maar op het strand misschien wat saai....

Water Park. Een perfect uitje voor een warme, 
zonnige dag. Reken maar dat jullie hier genoeg 
afkoeling zullen vinden en na afl oop is een heerlijk 
drankje meer dan verdiend.

En zo heeft Ibiza nog veel meer leuke dingen te 
bieden voor haar jongste bezoekers. Het ligt er maar 
net aan waar jullie van houden. Ga samen heerlijk 
hiken door de natuur, huur een mountainbike en 
cross door het berglandschap, ga paardrijden of 
karten en wat te denken van een heus piraten-
dagje, oftewel een boottocht naar de grot Cova de 
Can Marca. Het boottochtje is al een leuk uitje 
op  zich, maar die grot maakt het allemaal extra 
spannend. Nog een grot die je op je to-dolijst kunt 
zetten: de grot waarin zich het Cap Blanc Aquarium 
bevindt. Hier bewonder je vissen in de meest 
vreemde vormen en felle kleuren, haaien, roggen, 
zeesterren en inktvissen. Alles afgevinkt? Reken 
maar dat je dan weer hard toe bent aan zo’n ‘saai’ 
dagje op het strand...

IBIZA/BRUIST

Naar Ibiza
  met je kids...
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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’

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.”
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‘IK BEN 
IDOLAAT 
VAN MIJN 
KINDEREN’

www.dirkzeelenberg.nl
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Dirk wist al vroeg dat hij acteur wilde worden. “Op mijn 
twaalfde speelde ik voor het eerst in een fi lm, toen kreeg 
ik de smaak te pakken”, vertelt Dirk enthousiast. Hij 
werd afgewezen bij vier toneelscholen, maar zette 
door. Ton Lutz zag hem in een jongeren productie van 
Toneelgroep Amsterdam en hij gaf Dirk een hoofdrol in 
het toneelstuk ‘De zaak Kenny’. Mary Dresselhuys vroeg 
hem vervolgens om samen met haar in ‘Harold en 
Maude’ te spelen, waarna zijn carrière als acteur een 
hoge vlucht nam.

Meest gedenkwaardig
“Divorce is zonder twijfel een van de meest gedenk-
waardige producties waaraan ik heb meegewerkt. Het 
gebeurt zelden dat zo veel verschillende onderdelen 
samenvallen. Dan heb ik het over script, acteurs, 
productie, de grootheid waarmee het gebracht werd 
én het succes. Waanzinnig om te mogen meemaken. Ik 
had het nooit willen missen.”

Nieuwe liefde
“Trouwambtenaar zijn is mijn nieuwe liefde, ik vind het 
helemaal te gek om te doen. Je mag je verdiepen in 
mensen uit alle windstreken en hebt te maken 
met echte emoties. Het is vaak ontroerend, maar je kunt 

Wil jij kans maken op één van deze boeken
van Dirk Zeelenberg, mail dan je adresgegevens

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Ode aan de liefde 

ook leuke grappen maken en gieren van de pret. Zo kan ik
toch nog een beetje optreden. Het zijn mooie momenten 
in het leven van mensen, ik vind het bijzonder om daar 
mijn steentje aan te mogen bijdragen.”

Optimisme
“Door de coronacrisis vallen nu in in alle sectoren 
ongeloofl ijke klappen, ook ik de culturele sector. Ik ben 
echter geraakt door de enorme creativiteit die overal 
ontspruit, met allerlei prachtige nieuwe initiatieven als 
resultaat. Het gaat nu gelukkig langzaam weer de goede 
kant op. Laten we dus vooral positief zijn!”

DIRK/ZEELENBERG

Dirk Zeelenberg is een veelgevraagd acteur die al in meer dan vijftig fi lms, commercials en 
tv-series heeft gespeeld. Het grote publiek kent hem onder andere van hitseries als All Stars 
en Divorce. Sinds vijf jaar is Dirk - zelf al achtien jaar gelukkig met Suus en vader van drie 
kids - ook actief als trouwambtenaar. De liefde vormt een rode draad in zijn leven. Niet zo 

vreemd dus dat ook zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd.
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€ 250 KORTING OP UW BEHANDELING*

Haartransplantatie: 
iets voor u?
Maar liefst 70% van de mannen wordt getroffen door haaruitval en kaalheid. Gelukkig is 
er een steeds toegankelijkere manier om te voorkomen dat u kaal wordt. Bij haarkliniek 
Transhair hebben we verschillende soorten haartransplantaties die uw haarlijn en 
zelfvertrouwen herstellen. Op onze consultlocaties in Antwerpen en Gent geven we u 
graag advies over de beste behandeling voor u!

Graag vertellen onze adviseurs op onze 
consultlocaties in Antwerpen en Gent u  
meer over de mogelijkheden. 

Voor meer informatie over ons en onze 
behandelingen verwijzen we u graag naar 
onze website www.transhair.nl. Graag tot 
ziens bij Transhair!

Overweegt u een haartransplantatie?

OP VERTOON VAN DIT MAGAZINE KRIJGT U 

250 euro korting* 
OP UW BEHANDELING

Transhair 
Nederland
Wolput 30
5251 CG Vlijmen

Transhair 
Antwerpen
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen

Transhair 
Gent
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent

transhair.nl 
073 - 68 47 311

* O.b.v. de standaard Transhair pijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten.
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* O.b.v. de standaard Transhair pijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten.*O.b.v de standaard Transhair prijslijst, niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor contanten
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Ik leef mijn mooiste leven op mijn manier 
en als jou dat niet bevalt, heb ik daar geen 
last van. 

“Hoe ga ik om met kritiek van anderen, met wat iedereen 
vindt en roept?” Die vragen ontvang ik dagelijks. Waarom 
zou jij je druk maken over wat ‘ze’ zeggen en wat ‘ze’ 
vinden? Iedereen vindt overal wel iets van. Meningen 
worden gratis verspreid, maar je hoeft ze niet aan te 
nemen. Die keuze is aan jou. Je hebt geen toestemming 
van anderen nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef 
je leven volgens jouw eigen regels. Wel met compassie, 
begrip en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt 
volgekliederd door het lawaai en de rommel van anderen. 

Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en vrede in 
jezelf. En vergeet niet elke dag tweemaal 10 minuten een 
momentje voor jezelf te nemen. Op naar jouw mooiste 
leven! Alle goeds en Hasta la proxima,

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

Michael  Pilarczyk

Wat  vind  jij?
BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

Zomer:
tijd om iemand
uit zijn tent

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

Soms zou je met de buitenwereld hetzelfde willen doen als met de 
foto’s in je telefoon, namelijk er een fi lter overheen leggen die alle 

scherpe kantjes gladstrijkt. Gelukkig bepaal je thuis je eigen leefwe-
reld. Het soft colour glas in onze charmante ATYM CIRCUM spiegels 

refl ecteert een zachte weergave van, je omgeving, die er tegelijk op-
tisch door verruimd wordt. Combineer verschillende maten en in een 

handomdraai wordt zelfs de saaiste muur een echte blikvanger. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

90
cm

110
cm

SPIEGELS AYTM
 CIRCUM

 BLACK, RO
SÉ, AM

BER O
F TAUPE

70
cm

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND

BLIKVANGERS
Pimp jehuiskamer,slaapkamer of hal.

Wt MW Adv BRUIST 324x162mm editie JUL2020-DEF.indd   1 09-06-2020   16:15
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DITJES/DATJES

 Het Spaanse alfabet bestaat uit 27 letters.
20 juli is het alweer 51 jaar geleden dat Neil Armstrong 
 zijn beroemde eerste stap op de maan zette.
    De hoogste offi ciële temperatuur ooit in Spanje 
werd gemeten op 13 juli 2017 in de stad Montoro in 
 de provincie Córdoba. Op die recorddag tikte de 
  thermometer de 47,3 graden aan.
   6 juli is het weer zover: het is Comic Sans-dag.
Wist je dat de stier het nationale dier van Spanje is?
 Of het nou bij de familie thuis, in de bar, een restaurant
   of op straat is, kinderen zijn in Spanje het middelpunt
       van alle aandacht.
Spanjaarden houden van hard praten, ook via de mobiele   
     telefoon. Iedereen mag alles horen en soms kun je
 hele gesprekken met alle intieme details volgen.
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PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand zomer. Vanaf 1 augustus staat de 
oplossing op www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij weer lekker 
kunt puzzelen. Op je balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het strand.

Z
Y

X
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D

C
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1  5  8  4  3  7  6  2  9 
3  2  4  6  9  5  1  8  7
7  9  6  8  2  1  5  3  4
2  7  3  1  6  9  8  4  5 
8  4  1  7  5  3  2  9  6
9  6  5  2  8  4  3  7  1
4  3  7  5  1  2  9  6  8 
6  1  9  3  4  8  7  5  2
5  8  2  9  7  6  4  1  3

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf 
1 aug. staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

rits 
gaastra 
duurzaam 
school 

rugzak 
handig 
dragen 
avontuur

g j a v o n t u u r s 
g m d c u p r s y o w 
a k u w b f r w d j l 
a d u s r i t s r x e 
s y r h c h d u l u f 
t p z a o h e x t l r 
r v a n g c o e w h q 
a x a d l e q o v n z 
i l m i i p n k l x w 
w f u g s t f u l z m 
d i y j g l k o n m u 

PUZZELPAGINA Maak kans op een

cadeaukaart 
van SuperCleaners

t.w.v. € 25,-

Aangeboden door www.supercleaners.nl

Maak kans op deze modieuze

rugzak
van Gaastra,
41 x 28 cm
t.w.v.
€ 119,-

g j a v o n t u u r s 

rugzak
van Gaastra,

Handig voor 

vakantie of voor 

werk. Ook te 

gebruiken als 
laptoptas

Met SuperCleaners producten 
heb je de juiste tool in handen 

om de klus te voltooien!

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de 
oplossing in op onze site: www.ibizabruist.nl
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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.

3938






