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Tijdloze kwaliteit Een bekroonde
eetervaring
Entrepreneur Yossi Eliyahoo, oprichter &
mede-eigenaar van THE ENTOURAGE GROUP
debuteerde in Nederland in 2008 met
MOMO Restaurant, Bar & Lounge.
Het restaurant kent een menu van subtiele
Aziatische smaken met elegante invloeden uit
de Westerse keuken. MOMO vertelt een verhaal
van tijdloze kwaliteit door zichzelf
onophoudelijk te ontwikkelen. En haar
eigen lat zo steeds weer hoger te leggen.

MOMO Restaurant, Bar & Lounge | Hobbemastraat 1, Amsterdam
momo-amsterdam.com | info@MOMO-amsterdam.com | +31 (0) 20 671 7474
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THE DUCHESS brengt sinds 2015 de élégance van de Belle Époque en de
lichte, geraffineerde smaken van de ‘Nouveau-Niçoise Cuisine’ naar de
historische KAS bank in Amsterdam. Sinds 2018 is de adelijke eetervaring
bekroond met een Michelinster. Prachtige producten zijn de star du spectacle
in een frisse en verfijnde cuisine en het elegante cocktailmenu.

THE DUCHESS | Spuistraat 172, Amsterdam | info@the-duchess.com | 31 (0) 20 811 3322
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Wil jij ook scherp zien
zonder lenzen of bril?
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 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 teruggegaan 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
raad andere mensen Rijnzicht Oogkliniek zeker
aan. Ik had het jaren eerder
moeten doen!”

Jop Franken

Rijnzicht Oogkliniek | Rijksstraatweg 324b, Wassenaar | 071-5192090 | info@rijnzichtoogkliniek.nl | www.rijnzichtoogkliniek.nl
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Ibiza bruist! Ook nu, of misschien wel juist nu... De toeristische
sector heeft het weliswaar zwaar te verduren, maar desondanks
blijft men vastberaden. Vastberaden om alle toeristen die toch
hebben besloten om gewoon naar het eiland te komen de tijd
van hun leven te bezorgen.

Like ons op Facebook.com/ibizabruist
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Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Jop Franken, +31 613 750 748
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Ibiza
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Dat ze daar op Ibiza bijzonder goed in slagen, blijkt wel uit alle
positieve verhalen die wij horen. Ja, het is niet altijd even
prettig om op straat zo’n mondkapje op te moeten terwijl de
zon enthousiast schijnt, maar ach... als dat het enige is. Daar
valt dan ook wel weer mee te dealen. En je hoeft zo’n ding
bovendien niet overal op, extra reden dus om lekker vaak
naar het strand of een terrasje te gaan.
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SANTA
GERTRUDIS

Juist die positieve instelling is nu ontzettend belangrijk. Je kunt
je wel druk maken om van alles, maar Ibiza is de plek om te
genieten. Ook de bruisende ondernemers in deze nieuwste
editie van Ibiza Bruist doen er alles aan om je volledig in de
watten te leggen zodat jij optimaal kunt genieten van je verblijf
op het mooie eiland. Want mooi is het... zeker nu!

Lea en Marcel Bossers

IBIZA/BRUIST

ELK JAAR
STRIJKEN
HONDERDEN
FLAMINGO’S
NEER BIJ DE
ZOUTVLAKTEN

Flamingo’s spotten
op Ibiza
De flamingo, in elke souvenirshop op het eiland kom je dit dier wel tegen.
Op kleding, als knuffel, in de vorm van een sleutelhanger... De flamingo lijkt te zijn
uitgegroeid tot een van de symbolen van Ibiza.
Niet zo vreemd, want de roze vogels hebben
natuurlijk ook een enorme aantrekkingskracht
op toeristen. Zo vaak kom je ze immers niet tegen
en op Ibiza kun je ze zomaar met honderden
tegelijk spotten.

natuurpad door de duinen inslaat. Heel dicht bij
de flamingo’s kun je meestal niet komen, maar
ook vanaf een afstand vormen ze een prachtig
plaatje.

Ses Salines

Nu we het toch over flamingo’s hebben, wist je dat
zij hun kleur te danken hebben aan het voedsel
dat ze eten? Ze worden grijs geboren en drinken
eerst melk bij hun moeder. Eenmaal groot stappen
ze over op de schaaldieren waarin caroteen zit.
Dit zorgt voor de mooie roze kleur. En is het je
weleens opgevallen dat flamingo’s heel vaak op
slechts één poot staan? Niemand die precies weet
waarom ze dat doen en er zijn dan ook heel wat
theorieën over. Er wordt zelfs weleens beweerd dat
ze slechts op één poot staan zodat ze de ander
kunnen gebruiken om zichzelf los te krijgen als ze
met die ene poot te ver zijn weggezakt in het zand.
Klinkt best slim, toch, maar of het de waarheid is,
wie zal het zeggen...

De flamingo’s vind je op Ibiza bij de zoutvelden
van Ses Salinas. Dit natuurgebied dat op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, strekt
zich uit van het zuidelijke gedeelte van Ibiza tot
en met het noordelijke stuk van Formentera.
Jaarlijks komen tussen augustus en oktober op
deze zoutvlakten honderden flamingo’s aan als
tussenstop tijdens hun vlucht naar Afrikaanse
gronden om te overwinteren. Overigens blijven er
elke winter toch nog zo’n driehonderd flamingo’s
achter op Ibiza, dus ook in de wintermaanden kun
je het geluk hebben om deze prachtige vogels te
zien. De beste plek om ze te spotten vind je als
je bij Es Cavalet niet het strand oploopt, maar het
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Wist je dat…

WIJ GEVEN OOK INTERIEURADVIES BIJ JOU THUIS!

‘Ik kijk naar het geheel’

BRUISENDE/ZAKEN
Spreekt dit
je aan
neem dan gerust
contact op

“Twintig jaar geleden ben ik begonnen als klassiek homeopaat”,
vertelt Josephine. “Ik ontdekte echter dat heel veel mensen
rondlopen met spijsverteringsklachten die niet altijd even snel met
homeopathie verholpen kunnen worden. Vandaar dat ik zo’n twaalf
jaar geleden ook ben begonnen met darmspoelingen.” De
Ayurvedische geneeskunde vormde vervolgens de perfecte
aanvulling op haar aanbod. “Ayurveda omvat in feite alles en kijkt
niet alleen naar de klacht, maar naar de gehele constitutie. Die
bepaalt namelijk iemands levensritme en voedselvoorkeur.”

“Klachten ontstaan niet
zomaar”, daar is Josephine
Broeders, eigenaresse van
Aude Sapere, van overtuigd.
“Alles heeft een oorzaak.” In
haar praktijk voor alternatieve
geneeskunde gaat Josephine
dan ook op zoek naar die
oorzaak. Tegelijkertijd weet zij
precies hoe symptomen
kunnen worden bestreden.”

‘Samen met jou
puzzel ik uit
wat jij nodig hebt
om je lekker te voelen’

Gezondheidscentrum HEEL DE MENS
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Maatwerk
Mensen kloppen bij Aude Sapere aan met de meest uiteenlopende
klachten. “Van fysieke klachten tot psychische klachten. Wanneer
je bij mij aanklopt voor hulp stuur ik je voor onze afspraak een
uitgebreid vragenformulier. Bij mij in de praktijk voel ik vervolgens
eerst je pols en hebben we een gesprek over je klachten en
dergelijke waarna ik een behandelplan op maat samen kan stellen.
Dit is maar al te vaak een mix van de drie disciplines die ik
aanbied. Al mijn behandelingen zijn maatwerk, want iedereen
heeft zijn of haar eigen constitutie en wat voor jou werkt, hoeft voor
een ander niet te werken.”
Kennis en passie
Behalve over een enorme dosis kennis, beschikt Josephine ook
over ontzettend veel passie voor haar werk. “Ik krijg er zelf elke
keer weer energie van als ik anderen kan helpen. Ik geef ook nooit
op als iemand bij mij aanklopt voor hulp, maar blijf zoeken naar
een passende oplossing waarbij ik altijd naar het geheel blijf kijken
en niet alleen naar de klacht.”

Eigenaar: Josephine Broeders | Nistelrodeweg 9A | Uden | Tel. 06-107595034 | www.audesapere.nl

SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-

LEZERSACTIE

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Heerlijk
n
e
r
e
m
o
z
a
n
win
SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
zijn van deze leuke actie! Of
t.nl.
ruis
ndb
naar prijsvraag@nederla

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:
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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

Dé plek om te

genieten
van Ibiza
WE ARE

E!N
OP
NOW

STRAND VAN CALA JONDAL
Tropicana is gemakkelijk bereikbaar,
halverwege tussen Sant Josep en
Ibiza Stad. Het lange strand aan een
kristalheldere, 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 zondagmiddag 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 bruiloftsreceptie, 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
Tropicana Beach Club
14

Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje | +34 971 80 26 40 | www.tropicanaibiza.com
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praktische en persoonlijke
ondersteunende diensten
Tot u� dienst

Accompany
Ibiza
At your service!

practical assistance &
personal support services

e
h
s
c
i
g
ma

Het
medicijn

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.
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 meditationmoment. 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,

M i c h a e l Pi l a r c z

~ www.meditationmoments.nl ~
+31 6 51540280 | www.accompany-ibiza.com
Wellness & Health Accompany
accompany_ibiza

Foto Ralf Czogallik
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

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!

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

MIJN TIPS/IBIZA

Herinneringen van…
Mijn Tips Ibiza
Het is september 2020. In deze bijzondere tijd is er één
ding dat overeind blijft... dat is de heerlijke periode in
de maand september. Fantastisch weer, niet zo vreselijk
druk meer, dus nog meer relaxed. De zomermaanden zijn
voorbij en het najaar zit er aan te komen.
Maar nog lang niet op Ibiza. Zo geldt dat ook voor de maanden die
volgen. Heerlijk zacht weer en de drukte neemt af. Het doet ons
herinneren aan de tijd dat we nog naar een -geheime- luna party
konden gaan of een hele dag lang op Salinas strand bleven hangen,
verschillende strandtenten aandeden (tegenwoordig heet dat Beach
Club), grote boxen op het strand met lekkere Deep House klanken, maar
dat is niet meer mogelijk door allerlei milieuregels. Mensen ontmoeten en
bij de ondergaande zon eindigen op het strand bij Sa Trinxa met heerlijke
chill-muziek van de DJ. Het ging er zeer relaxed aan toe. Dat is de -niet
uit te leggen- Ibiza sfeer.
Of bij camping La Playa en bar Chirincana genieten en dansen op live
muziek en de voetjes in het zand. Ik zeg :hippiegevoel! Door de enorme
toeloop van vakantiegangers is dit alles absoluut veranderd, maar ga op
pad, zoek, ontdek en je vind nog steeds deze leuke plekjes. Die heerlijke
Ibiza sfeer, waar het eiland zo bekend om is. Nogmaals wel zelf op
ontdekkingstocht gaan. En wat ons betreft:

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

Disfruta La Vida!

Bracht
Clemens en Dianne van

biza
Sterk in I

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
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OBJECT/VAN DE MAAND

Landgoed in landelijke omgeving

met uitzicht op zee

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

Een uitzonderlijke Villa, gebouwd volgens
de hoogste normen. Om de privacy te
waarborgen, is het pand gelegen op een
groot perceel op een verhoogde positie,
genesteld tussen bomen in een
weelderige, rustige omgeving. Vanaf hier
kunt u genieten van een spectaculair
uitzicht over de vallei, de zee en
daarbuiten. Het pand is een symbool van
ingetogen luxe, met een goed doordachte
indeling van de ruimte, unieke materialen
en de nieuwste technologie.
Het grote terras heeft
een zoutwaterzwembad en een
buitenkeuken, ideaal om buiten te dineren.
Kwaliteiten zijn onder andere
vloerverwarming, centrale A / C warm en
koud, dubbele beglazing geïsoleerde
ramen, een luxe ingerichte keuken, een
wasruimte, een osmose watersysteem, een
sauna en een wijnkelder.

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

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

REFERENTIE
TYPE OBJECT
WOONOPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE VAN
HET PERCEEL
SLAAPKAMERS
BADKAMERS
ZWEMBAD

KPI178
Villa
ca. 584 m²
ca. 17.000 m²
7
6
JA

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS
€ 4.900.000,-

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

IBIZA/BRUIST

MEER DAN 40%
VAN HET EILAND
IS BESCHERMD
NATUURGEBIED

Ga toch wandelen!
De grote hoeveelheid natuurpracht maakt Ibiza tot wandeleiland bij uitstek. Stranden,
bossen, bergen en meer dan genoeg magische plekken om naartoe te wandelen.
In je uppie of gezellig samen tijdens een georganiseerde (groeps)wandeling.
Wandelen, het is misschien niet het eerste waar je
aan denkt bij Ibiza, maar het eiland is er dus wel
bijzonder geschikt voor. Niet voor niets springen
steeds meer ondernemers hierop in door de mooiste
begeleide hikes over het eiland aan te bieden. Zowel
voor degene die houdt van een relaxte wandeling als
voor degene die op zoek is naar wat meer uitdaging
heeft Ibiza volop keus aan wandelroutes.

Klimmen
Wie wel houdt van een sportieve uitdaging kunnen
we de wandeling naar de top van de hoogste berg
van Ibiza, Sa Talaia (475 meter hoog) in het
zuidwesten van het eiland aanraden. Vanaf het
kerkje in San Josep leidt een duidelijk aangegeven
route je rechtstreeks omhoog naar de top. Het pad is
redelijk steil en er liggen de nodige losse stenen,
maar het uitzicht dat je vanaf de top hebt maakt alles
goed. Bij helder weer kun je hier vrijwel het hele
eiland en zelfs de kust van Formentera zien.
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Optimaal genieten
Een andere aanrader is de wandelroute in het
noorden van Ibiza die loopt van Portinatx naar de
vuurtoren van Moscarter. Geen extreem lange
wandeling, maar je komt onderweg zo veel moois
tegen aan natuur en schitterende uitzichten op zee
dat je toch al snel langer onderweg bent dan
verwacht. En dat is ook meteen het mooie van
wandelen op Ibiza. Meer dan veertig procent van
het eiland is beschermd natuurgebied en wandelen
is de perfecte manier om deze gebieden te
ontdekken. Doordat de natuur hier zó uitgestrekt is,
is de kans zelfs groot dat je onderweg (vrijwel)
niemand tegenkomt waardoor je optimaal kunt
genieten van de rust en al het moois om je heen.
Neem voor de zekerheid wel je telefoon of iets van
een kaart of ander navigatiemiddel mee. Er staan
weliswaar bordjes langs de meeste wandelroutes,
maar die zijn niet altijd meer even goed leesbaar of
up-to-date.

spahuisibiza_V2.pdf

1
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Voor iets lekkers
van thuis
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’.
bloemibiza@gmail.com | www.bloemapartmentsibiza.com
www.facebook.com/bloemibiza
Annemieke: +34 648 628 299

BRUIST

September

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

vroege vogels

BRUIST
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In tijden van
verandering,houd
‘Voor typisch
Hollandse
het hoofdpkoel
roducten moe
t
je bij ons zijn’
en je hart warm

K

K

Hollandse supermarkt de Klomp
Volg ons op social media @IbizaBruist

Calle Cesar Puget Riquer 7 Santa Eularia des Riu, Ibiza
Volg ons op social media @IbizaBruist
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COLUMN/MARSJA VAN KILSDONK

Luister jij naar mij? Dan garandeer ik jou

Inca sjamanisme,

COLUMN/TAYTANCHIS

een leven vol rijkdom & succes een andere weg naar welbevinden

Meld je nu aan voor
een exclusieve coaching
op Ibiza!

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

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.

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!

Liefs,

Marsja van Kilsdonk
www.beliefandgrowrich.nl

Marsja van Kilsdonk
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Taytanchis betekent de
schepper en komt uit het
Quechua, de taal die de
Q’ero spreken in Peru. Een
volk dat hoog in de Andes
leeft en direct afstamt van
de Inca’s. Taytanchis biedt
tweemaal per jaar retreats
aan op Ibiza. Hier maak je
kennis met de negen
inwijdingen van de
Munay-ki. Deze zorgen
voor een grote
schoonmaak in je
lichaam, zowel op
energetisch als
fysiek niveau.

Ze leert je om jezelf te waarderen om wie je bent. Ze helpt je om in contact te komen
met je vijfde hartkamer (de energetische kamer). Hier huizen de negen tempels die
verbonden zijn met emoties. Doña Teresa is verbonden met je hart, met de kleur
groen en met het vierde chakra, met gevoelens en emoties en je werkt daarom met
het openen van je hart. Ze was ooit een fysieke godin en ze werd begraven in de
bergen van de Andes op een plek in de vorm van een hart. Het is voor veel mensen,
waaronder sjamanen en diegenen die zich verdiept hebben in het Inca sjamanisme,
een bedevaartsoord geworden.
Zij kan je leren om jezelf te waarderen om wie je
bent. Wanneer er iets gebeurt dat in verband staat
met je gevoelens, dan kun je je tot haar richten.
Tijdens deze inwijding wordt er een Despacho (offer
voor Moeder Aarde) gemaakt in de vorm van een
hart. Dit hart bedek je met rode rozenblaadjes en
binnenin vul je de ruimte op met dingen voor Doña
Teresa, zoals gekleurde hartjes, chocolade, suiker,
rozijntjes e.d.

Mocht je interesse hebben, kijk dan eens op www.taytanchis.com

058 - 2570727 | 06 - 51995626 | www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza
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SPECIAAL VOOR JOU

Die wil ik ook
in mijn huis!

Maak van jouw huis een echte eyecatcher met onze unieke
woonaccessoires voor in de woonkamer, keuken, slaapkamer
of voor op kantoor. Ook voor je tuin hebben we unieke
spulletjes die het leven net wat leuker maken. Onze design
woonaccessoires en trendy woondecoratie zijn perfect als
cadeau, maar natuurlijk ook als verwennerijtje voor jezelf.

Kleuraccenten

Dit is het toverwoord je kan als de basis goed is
je interieur snel en eenvoudig aanpassen aan de
seizoenen of gewoon met een lekkere felle kleur.
Echte eyecathers in je huis.

Voor welke combinatie ga jij?

Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco
32

Fabriekstraat 55, 5038 EM Tilburg | 013 590 4459 |
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Casa Blanco |

casablancotilburg

COLUMN/JANE LINDERS

Persoonlijk

reisadvies op maat
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.”
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.”

vakantie
uitkiezen?

NEEM CONTA
CT
MET ME OP!
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hypotheekadvies op Ibiza
Er was veel behoefte aan een professionele
samenwerking omtrent het regelen van
financiën 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 efficiënte 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 efficiënt.”

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
Samen de
de kinderen, print van tevoren kofferlabels et cetera.
allermooiste
Zelf hoef je dus niets anders te doen dan genieten.”

Professionele hulp en

jane@thetravelclub.nl
www.thetravelclub.nl/jane
whatsapp: +31 6 50800850

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

BRUISENDE/ZAKEN

Het begin
VAN ÉÉN MEUBELSTUK TOT
HET COMPLETE PAKKET

klanten bijzonder wordt gewaardeerd. Indien gewenst
komen we bij de mensen thuis om ter plekke de situatie
te inventariseren, zodat we op basis van die informatie
een interieurplan op maat kunnen presenteren. Inclusief
stoffering, inrichting en accessoires. Maar net wat de
klant wil.”

“Mijn vader is dit familiebedrijf in 1990 begonnen. Wat
destijds kleinschalig begon met een winkeloppervlak van
‘slechts’ 500 m2 is inmiddels uitgegroeid tot maar liefst 3.000
m2 aan woonbeleving waar je je ogen uitkijkt. Maar we doen
nog steeds waar het ooit allemaal mee begon: bij ons kun je
zowel terecht voor slechts één meubelstuk als voor je gehele
interieur en alles wat daarbij komt kijken.”

In eigen beheer
“Bij Meijs Wonen staan we voor kwaliteit. Dat geldt
niet alleen voor mijzelf, maar zeker ook voor de rest van
het team. Die kwaliteit kunnen we mede garanderen
doordat we alles in eigen beheer doen: van het inkopen
tot het verkopen, van het uitleveren tot het plaatsen en
installeren en ook de service achteraf is top. De klant
staat bij ons bovendien voorop en krijgt dan ook alle
aandacht die hij of zij verdient. Loop dus gewoon eens
binnen in onze showroom en laat je inspireren.”

Goed advies
Bart omschrijft de stijl van Meijs Wonen als trendy in de
breedste zin van het woord. “Dus van stoer eigentijds
tot modern minimalistisch. Een collectie waar zowel de
jongere als de wat oudere klant mee uit de voeten kan.
Uiteraard helpen we onze klanten graag bij het doen van de
juiste aankoop. Het geven van een goed advies is ook iets
waardoor wij ons weten te onderscheiden en wat door de

Of je nu op zoek bent naar één enkel
meubelstuk of je complete interieur
wil laten restylen, bij Meijs Wonen in
Tilburg ben je voor beide aan het
juiste adres. We spraken met eigenaar
Bart van der Meijs.
Eigenaar: Bart van der Meijs | Ringbaan-Zuid 251 Tilburg | + 31(0)13 - 535 94 64 | www.meijswonen.com
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Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenfineer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

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.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

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