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Win een dinerbon van IZAKAYA 
Waar op Ibiza is 
deze foto gemaakt?



Hester van Nouhuijs volgde de 
specialisatie tot oogarts in het 
Oogziekenhuis Rotterdam, 
waar zij tot 2000 verbonden 
bleef als stafarts en zich 
specialiseerde in staar- en 
ooglidoperaties en 
refractiechirurgie. Van 2000 
tot 2011 was zij werkzaam in 
het Diaconessenhuis Leiden. 
Zij is algemeen oogarts 
medeoprichter van Rijnzicht 
Oogkliniek en van Oogkliniek 
De Horsten. Zij is net als de 
andere vier oogartsen van 
Rijnzicht Oogkliniek een 
ervaren en geregistreerd 
Refractiechirurg.

WIL JIJ OOK VAN JE 
BRIL OF LENZEN AF?
Dan is een ooglaserbehandeling of lensimplantaat iets voor jou! Neem vóór 
oktober 2020 contact op met Rijnzicht Oogkliniek en ontvang als lezer van 
Bruist 50% korting op een vooronderzoek. Kijk voor meer informatie 
op onze website www.rijnzichtoogkliniek.nl Rijnzicht Oogkliniek  |  Rijksstraatweg 324b, Wassenaar  |  071-5192090  |  info@rijnzichtoogkliniek.nl  |  www.rijnzichtoogkliniek.nl 

Rijnzicht Oogkliniek is een gerenommeerde kliniek die gespecialiseerd is in ooglaseren en 
lensimplantaties. De 34-jarige Jop Franken van Nederland Bruist onderging hier afgelopen 

maart een ooglaserbehandeling. Hij vertelt je graag over zijn ervaringen!

“Ik heb al tien jaar lenzen en daarnaast een bril. Op 
een gegeven moment had ik het daar wel mee 
gehad. Het is zo’n gedoe met steeds lenzen in en uit 
doen, bovendien had ik last van droge ogen en 
irritatie bij zwemmen.

Via een kennis hoorde ik van Rijnzicht Oogkliniek, hij 
was heel tevreden over de laserbehandeling die hij 
hier had ondergaan. Ik ben me een beetje in de 
kliniek gaan verdiepen en het zag er allemaal zeer 
professioneel uit. Bovendien werd ik direct goed 
geholpen. Daarom heb ik besloten voor hen te 
kiezen.

Ik kreeg eerst een intake, waarin ze vertelden wat ik 
kon verwachten van de behandeling. Er werd ook 
gekeken of het überhaupt mogelijk was om me te 
laten laseren, dat is o.a. afhankelijk van de dikte van 
je hoornvlies en je exacte oogsterktes. Het mooie is 
dat de kliniek echt een eerlijk advies geeft welke 
behandeling het beste bij jou past.

Bij mij is gekozen voor de Trans-PRK techniek, een 
oppervlakkige laserbehandeling van het hoornvlies. 

De eerste dagen na de behandeling waren mijn 
ogen wat gevoelig en moest ik ieder uur druppelen. 
Ik ben ook nog twee keer terug geweest voor 
controle, mijn brilsterkte bleek terug te zijn 
gebracht tot nul. 
Het is bizar dat ik nu gewoon scherp kan zien 
zonder lenzen of bril. Wat dat betreft ging er een 
wereld voor me open.

Ja, zo’n laserbehandeling kost natuurlijk wel wat 
geld, maar wat mij betreft is het de investering 
meer dan waard. Ik ben er super blij mee en 
kan het andere mensen alleen maar aanraden. 
Ik had het jaren eerder 
moeten doen!”

Rijnzicht Oogkliniek  |  Rijksstraatweg 324b, Wassenaar  |  071-5192090  |  info@rijnzichtoogkliniek.nl  |  www.rijnzichtoogkliniek.nl 

Wil jij ook scherp zien 
zonder lenzen of bril?

Jop Franken
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals 
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd, 
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je 
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in 
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met 
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek 
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app-stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk
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Ibiza wat ben je toch mooi! Helemaal nu, nu door alles wat er 
gaande is, het eiland deze zomer niet overspoeld wordt door 
toeristen. Geen overvolle stranden, maar heerlijk in alle rust 
genieten van de prachtige baaien. 

Geen mega party’s in de meest hippe clubs met duizenden 
andere mensen, maar genieten van de natuur, het heerlijke eten 
en al het moois dat Ibiza nog meer te bieden heeft.

Onze tip: ga dit jaar dus zeker naar Ibiza, als het kan! 
De ondernemers op het eiland bruisen van de creativiteit en 
energie om jou te laten zien hoe mooi ‘hun’ Ibiza is. Een eiland 
met vele gezichten en met voor ieder wat wils. Zelfs nu! Een 
betere kans om dit eiland op een unieke manier te ervaren krijg 
je waarschijnlijk niet snel meer. 

Benieuwd wat er zoal te doen valt op Ibiza en wat je echt gezien 
moet hebben? Blader dan zeker goed door dit magazine, maar 
neem ook eens een kijkje op de site van Ibiza Bruist. Reken 
maar dat je daar voldoende inspiratie opdoet voor een heerlijke 
vakantie onder de Ibicenco zon.

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

VOORWOORD/AUGUSTUS
ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748
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VAN AUTHENTIEK 
TOT TAPAS MET EEN 

MODERNE TWIST

IBIZA/BRUIST

Over de oorsprong van tapas zijn de meningen 
verdeeld. Het enige wat zeker is, is dat het woord 
tapa (meervoud tapas) is afgeleid van het Spaanse 
werkwoord tapar wat afdekken of bedekken 
betekent. Je zou het woord dus letterlijk kunnen 
vertalen als deksel. Op basis van die benaming 
klinkt een van de verklaringen voor de oorsprong 
van tapas heel logisch. De hapjes zouden volgens 
die verklaring zijn ontstaan uit de gewoonte om je 
drankje af te dekken met een stuk brood en/of een 
plakje ham om te voorkomen dat er vliegen in je glas 
zouden komen. Andere verhalen over de oorsprong 
van tapas beweren echter dat ze ooit zijn bedacht 
als gratis hapje bij een drankje om de kans op 
dronkenschap te beperken.

Tapas eten op Ibiza
En zo doen er nog heel wat meer verhalen de 
ronde. Hoe het ook zij, tijdens een vakantie op Ibiza

Typisch tapas
Denk je aan de Spaans keuken, dan zul je waarschijnlijk al snel aan tapas denken. 

Kleine aperitiefhapjes die in Spaanse barretjes en restaurants worden geserveerd bij je 
drankje. Maar die ook steeds vaker worden gegeten als lunch of diner.

ontkom  je er bijna niet aan om op zijn minst een 
keer ergens wat tapas te gaan eten. Verspreid over 
het eiland vind je heel wat tapasrestaurantjes, de 
een wat authentieker dan de andere, dus er is keuze 
genoeg. Er zijn zelfs zaken die hun eigen moderne 
twist geven aan tapas waardoor er steeds weer 
nieuwe gerechtjes te proeven zijn. Of je dat nu doet 
als lunch, diner of gewoon tussen de maaltijden 
door, moet je helemaal zelf weten. Op Ibiza kijken ze 
nergens meer van op.

Ga eens op tapastour
Tot slot nog een leuke tapastip: ga eens een avond 
op tapastour. Eet niet al je tapas in hetzelfde barretje, 
maar wandel op je gemak van bar naar bar en bestel 
overal wat te drinken met telkens wat andere tapas 
erbij. Zo kom je je avond wel door en proef je heel 
wat verschillende hapjes. Eet smakelijk! Of, zoals ze 
in Spanje zeggen: buen provecho!

Toeristen zijn welkom op Ibiza, maar er gelden speciale maatregelen. Houd daarom
www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer goed in de gaten.
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Verfi jnde Japanse

Doe mee met

de prijsvraag en

win een dinerbon

te besteden bij 
IZAKAYA.

Zie pagina 27, geldig

zomer 2020

IZAKAYA Asian Kitchen & Bar Ibiza | Passeig Joan Carles I, 1 | 07800 Ibiza
izakaya-restaurant.com | info@IZAKAYA-ibiza.com | T + 34 (0) 871 182 526
@izakaya_offi cial | @the_entourage_group

keuken op IbizaVerfi jnde Japanse
Met uitzicht op de oude stad en Ibiza Marina presenteert  
IZAKAYA Asian Kitchen & Bar de ware Japanse keuken, met 
Zuid-Amerikaanse smaken in een extravagante en tijdloze shared 
dining cuisine. De creatieve breinen achter het concept zijn 
internationaal entrepreneurs Yossi Eliyahoo en Liran Wizman, 
oprichters en eigenaren van het Amsterdamse THE ENTOURAGE 
GROUP, samen met CEO Stephanie Pearson.

Yossi Eliyahoo: “De traditionele ‘IZAKAYA’ kun je zien als een Japanse pub: een 
hoeksteen binnen de Japanse eetcultuur waar diverse hapjes gegeten worden. De ware 
Japanse keuken komt samen met Peruviaanse smaken; authentieke elementen worden 
met creatieve technieken naar moderne tijden gebracht. Niet alleen op het menu, maar 
door het hele concept. Het is de kern van IZAKAYA: authentiek, nooit traditioneel. 
IZAKAYA is klaar voor een nieuwe zomer op Ibiza.”

BRUISENDE/ZAKEN

11



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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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals 
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd, 
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je 
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in 
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met 
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek 
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app-stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk

 Het
    medicijn    medicijn

magische 
Accompany 

Ibiza

praktische en persoonlijke 
ondersteunende diensten

practical assistance & 
personal support services

At your service!

Tot u� dienst

Accompany Accompany 

+31 6 51540280  |  www.accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany      accompany_ibizaWellness & Health Accompany      
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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

Het succes van…    
        Mijn Tips Ibiza
Wat begon met een A4’tje voor vrienden is, terwijl je dit 
leest, uitgegroeid tot een volwaardig en inmiddels het 
grootste platform over Ibiza voor Nederland en België: 
www.mijntipsibiza.nl.

Toen wij in 1993 heel toevallig voor de eerste keer op Ibiza kwamen, 
vanuit het vasteland van Spanje, stonden we met open mond te kijken. 
Want wat was Ibiza Stad prachtig met zijn mooie Vara de Rey, zijn 
buitenbarretjes langs de haven met gezellige barkrukjes, de heerlijke 
muziek en het strand van Salinas met een net geopende Jockey Club. 
We waren op een plek die we nog niet eerder gevonden hadden in 
de wereld. Op slag verliefd werden we! Vanaf dat moment is Ibiza niet 
meer uit ons leven geweest. En terecht, want het veelzijdige eiland heeft 
ons rijker en vooral gelukkiger gemaakt. Vanaf het eerste moment zijn 
wij op zoek gegaan naar het innerlijke en de warmte die Ibiza je biedt. 
Alle plekjes zijn we gaan bezoeken. De meest-moeilijk-te vinden baaitjes 
ontdekten we, de gezellige barretjes op de campo waar je alleen de locals 
vond en ga zo maar door. Op deze manier kregen we Ibiza op zijn mooist 
te zien en ontdekten we alles wat het eiland te bieden had. Achteraf is 
het bijna logisch dat we een website moesten maken. De informatie die 
we opgebouwd hebben, is van essentieel belang voor ons platform. Onze 
Social Media kanalen zijn voor iedereen zeer nuttig, is wel gebleken. Dus 
volg ons op Facebook en Instagram: Mijn Tips Ibiza vrienden.                        

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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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!



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 
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villa een van de zeven zijn met de meest 
prestigieuze materialen aan de westkust
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Nog te bouwen project, deze kleine en exclusieve 
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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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INTENSIEF, 
MAAR OH ZO 
LEUK!

Helemaal als je wel van wat actie en watersporten 
houdt. Dan is het huren van een kajak echt iets 
voor jou. En het leuke is, je kunt daar zelfs sommige 
grotten mee in, iets wat met een motor- of zeilboot 
echt niet gaat lukken.

Kanoën versus kajakken
Om eerst maar even een mysterie uit de wereld 
te helpen: kajakken is niet hetzelfde als kanoën. 
Het lijkt heel erg op elkaar en de termen worden 
vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk 
verschil. Om te beginnen wat de peddel betreft. Bij 
het kajakken peddel je met een peddel met twee 
bladen, de peddel van een kano heeft maar één blad. 
Bovendien zit je in een kajak over het algemeen plat 
op je billen terwijl je in een kano meestal op een 
bankje of geknield zit. Het derde verschil: een kajak 
is van boven gesloten en voorzien van een kuip, de 
kano is van boven open.

Bekijk Ibiza eens vanuit 
een kajak

Ibiza is mooi! Maar wist je dat niet al dat moois vanaf land te bewonderen is? 
Voor sommige dingen moet je echt het water op. Dat kan met een zeiljacht 

of motorboot, maar kajakken is minstens zo leuk.

Op Ibiza wordt over het algemeen vaker gekajakt 
dan gekanood, dus hebben we het in dit artikel 
ook over kajakken. En dat kan op een heleboel 
plekken op het eiland. Vooral zomers zijn er heel 
wat kajakverhuurders actief en kun je deelnemen 
aan georganiseerde kajaktochten. Er zijn zelfs 
tochten die je in een paar dagen om het eiland 
laten peddelen, maar dat is voor de meeste 
mensen wellicht iets te actief. Ook gewoon een 
uurtje of een paar uur een kajak huren is mogelijk 
en net zo leuk. Peddel door de mooiste baaien, 
langs indrukwekkende rotspartijen en misschien 
dus zelfs in een grot. Houd er wel rekening mee 
dat zeekajakken iets anders is dan kajakken 
op binnenwater, wat je misschien weleens hebt 
gedaan  in Nederland. Er kan op zee behoorlijk 
wat stroming staan, enige kracht is dan wel nodig. 
Maar  de ervaring die je ervoor terugkrijgt is die 
inspanning meer dan waard.

IBIZA/BRUIST

Toeristen zijn welkom op Ibiza, maar er gelden speciale maatregelen. Houd daarom
www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer goed in de gaten.

ZYXWV

UTSQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

YXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
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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’
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#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #ANDERHALVEMETER

Houd ook tijdens het vakantieseizoen altijd 
anderhalve meter afstand. Zo blijven

we allemaal gezond.

ZYXWV

UTRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

Vakantie:
lekker dobberen 

op een zee 
van tijd

Weet jij het antwoord op de vraag:

Waar op Ibiza is de coverfoto van deze Ibiza Bruist gemaakt? 

Maak kans op een dinerbon, te besteden bij IZAKAYA op Ibiza of in Amsterdam.
Mail het juiste antwoord naar prijsvraag@nederlandbruist.nl o.v.v. #Coverfoto Ibiza

Maak kans op een dinerbon
     te besteden bij
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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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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.”

COLUMN/MARSJA VAN KILSDONK

Marsja van Kilsdonk
www.beliefandgrowrich.nl

WIL JIJ EEN STEEN VERLEGGEN 
IN JOUW STROOM VAN HET 

LEVEN EN VERANDEREN NAAR 
DE STROOM VAN SUCCES?

Ik laat je niet denken, 
maar voelen.

Ik laat je niet twijfelen, 
maar weten.

Ik laat je niet snoeren, 
maar luisteren.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet,
ik zie JOU! Omdat jij vanaf nu 

besluit: Ik ben het waard!

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

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

• 1-op-1 exclusief bij mij thuis

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

Liefs, 
Marsja van Kilsdonk

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

Ga naar 
de website
en meld
je aan!
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RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Wordt je huisadres je vakantieadres deze zomer? Je achtertuin als 
chill zone is veilig en voordeliger dan vliegen naar een verre zonbe-

stemming. Vooral nu mag je jezelf daarom wel iets moois gunnen. 
Zoals de zomertrend van LABEL Collective: Hidde Outdoor. Als je 
eenmaal bij deze mooie jongen op schoot zit, wil je er niet meer af. 

Praktisch feit: de bekleding van Hidde overleeft een regenbui zonder 
problemen en is makkelijk te reinigen. Vakantie in eigen land, met 
design van Nederlandse bodem. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

Hidde
NIEUW!Outdoor fauteuil

SUMMERTIME
and the living is easy

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG
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and the living is easy

32



IK REGEL
JOUW VAKANTIE 

VAN A TOT Z

Persoonlijk
    reisadvies
             op maat

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 
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.”

BOOTCAMPREIS IBIZA
Als allrounder kan Jane alle soorten 
vakanties voor je regelen, maar als ze 
dan toch één specialisme moet noemen, 
dan is dat wel Ibiza. “Sinds vorig jaar 
organiseer ik samen met BAS Bootcamp 
and Sports speciale bootcampreizen 
naar het eiland, meteen de eerste keer 
al een groot succes. Tijdens deze 
bootcampreizen verblijven we met een 
groep in La Hacienda Ibiza en gaan we 
elke dag sporten en ontspannen. Lijkt 
dat je ook wel wat, of wil je dat ik een 
andere reis op maat voor je samenstel? 
Informeer dan naar de mogelijkheden.”

The Travel Club Someren

Eigenaresse: Jane Linders

+31 6 50800850

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

BRUISENDE/ZAKEN

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.”

Persoonlijk
    reisadvies
             op maat
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Tijdens de opleiding begon het pas 
echt te kriebelen om een eigen 
ijssalon te kunnen beginnen. 
Maar voordat ze deze stap zette, wilde 
ze graag nog praktijkervaring opdoen 
bij een ervaren ijsbereider, die net als 
haar ideologie het ijs écht zelf maakt. 
Dat heeft ze gevonden bij Kees Raat 
van Metropolitan in Amsterdam.

Na daar een jaar gewerkt te hebben 
besloot Ursula de stap te wagen naar 
Ibiza. In het voorjaar van 2014 opende 
ze haar ijssalon Antarctica in Marina 
Botafoch, de jachthaven van Ibiza 
Stad. Het was niet de perfecte locatie, 
maar het begin was er. Via via kwam 
ze drie jaar later aan een pand in 
Santa Eulalia aan de boulevard, een 

droomlocatie voor een ijssalon. 
Uitzicht op zee en een 
wandelpromenade 

voor de deur.

Zo’n acht jaar geleden 
zegde Ursula Potters 
haar kantoorbaan op 
om iets totaal anders 

te gaan doen. Ze 
besloot een opleiding 
tot ijsbereider te gaan 
volgen in Bologna aan 

de Carpigiani Gelato 
University.

Wat het ijs van Ursula echt anders maakt, 
is het feit dat alle producten vers zijn. 
Er komt geen halffabricaat aan te pas. 
De hazelnoten en pistache bijvoorbeeld,  
worden eerst geroosterd voordat er een 
pasta van wordt gemaakt. Voor het fruit 
worden zoveel mogelijk vruchten van het 
eiland gebruikt: citroen, sinaasappel, 
meloen, watermeloen, vijgen, bramen, 
noem maar op. Al het fruitijs is lactose- 
en glutenvrij.

De basismix voor het roomijs bestaande 
uit melk, slagroom en suiker wordt eerst 
gepasteuriseerd waarna een smaak wordt 
toegevoegd. Daarna wordt het ijs in een 
traditionele Italiaanse ijsmachine gedraaid. 
Vervolgens eindigt het ijs in een zogeheten 
‘pozzetti’, een dichte vitrine met deksels, 
waarbij weliswaar het ijs niet zichtbaar is, 
maar de kwaliteit wel gegarandeerd is.  
Uiteraard mag er altijd eerst geproefd 
worden, graag zelfs!

Eerst proeven mag altijd,

Paseo Maritimo local 7  |  07840 Santa Eulalia del Rio
Openingstijden van 11.00 tot 23.00 uur

Botafoch, de jachthaven van Ibiza 
Stad. Het was niet de perfecte locatie, 
maar het begin was er. Via via kwam 
ze drie jaar later aan een pand in 
Santa Eulalia aan de boulevard, een 

droomlocatie voor een ijssalon. 
Uitzicht op zee en een 
wandelpromenade 

voor de deur.

Eerst proeven mag altijd,
BRUISENDE/ZAKEN

graag zelfs!
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-4-4

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 vakantie.
De oplossing van de vorige maand was strand.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Het is vakantie! Zeeën van tijd om lekker te
puzzelen. Deze maand geven we een uniek

Bruist Zomerpakket weg. Puzzel jij weer mee?
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3  7  5  8  9  6  2  1 4
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1  8  9  3  2  4 6  5  7

BRUIST

wenst iedereen 

een heerlijke

en zonnige
zomer!

PUZZELPAGINA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand vakantie.
De oplossing van de vorige maand was strand.

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

thriller 
familie 
film 
bioscoop 

genieten 
relaxen 
popcorn 
misdaad

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

Maak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series, 
aangeboden door lumiereseries.com.aangeboden door lumiereseries.com.

Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller 
en Pros and Cons is een Deense misdaadkomedie.

aangeboden door lumiereseries.com.aangeboden door lumiereseries.com.

Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller 

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