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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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VOORWOORD/JUNI

Het belooft een bijzondere zomer te worden op Ibiza. Waar het 
eiland normaalgesproken in de komende maanden ‘bedolven’ zou 
worden onder het massatoerisme, zal het er dit jaar iets rustiger 
aan toegaan. Voorlopig geen grote party’s met duizenden gasten, 
maar meer terug naar de oorspronkelijke hippie vibe uit de jaren 
zestig en zeventig.

Niemand die nu nog precies weet hoe en wanneer het toerisme 
op het eiland weer op gang gaat komen. Maar de meeste 
ondernemers zijn klaar voor het moment dat ze een ‘go’ krijgen 
van de overheid. Dan maar met restricties, maar ze willen er hoe 
dan ook voor zorgen dat het eiland weer gaat bruisen. Niet 
alleen voor de toeristen, maar ook voor de eilandbewoners zelf. 
Dat hebben ze na al die weken binnen zitten wel verdiend!

Blijkt nu dat het deze zomer toch nog niet mogelijk gaat zijn om 
naar Ibiza op vakantie te gaan... niet getreurd! Verschuif je tripje 
gewoon naar het najaar. We hebben het immers al vaker gezegd 
en kunnen het niet vaak genoeg herhalen: Ibiza bruist het hele 
jaar. Dus... hasta pronto!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,
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nl@nederlandbruist.nl
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SFEER, NATUUR 
EN PRACHTIGE 
STRANDEN

Hier tref je vooral gezinnen, stelletjes en liefhebbers 
van rust. Toch valt er meer dan voldoende te beleven. 
Het centrum is weliswaar klein, maar je vindt er 
meerdere goede restaurants, barretjes, winkels, 
supermarkten en een apotheek. Oftewel: alles wat je 
maar nodig hebt voor een ontspannen vakantie.

Drie stranden in één baai
Ondanks dat het dus slechts een klein dorp is, 
beschikt Portinatx wel over drie verschillende 
stranden - S’Arenal Gran, S’Arenal Petit en Playa 
Porto - waarvan de eerste het grootste en meest 
centraal gelegen strand in de baai is. Alle drie de 
stranden zijn perfect geschikt voor een verkoelende 
duik in het zeewater, maar ook voor het beoefenen 
van watersporten. Snorkelen is hier bijvoorbeeld 
echt een aanrader. Het onderwaterleven is 
adembenemend met de meest kleurrijke vissen en 
prachtig koraal. Het water is hier overigens zó helder 
dat je ook ‘gewoon’ zwemmend al heel wat moois 
onder de waterspiegel kunt zien. En zelfs vanaf de 

Op zoek naar rust 
in Portinatx

Als we straks weer mogen reizen, wil jij natuurlijk naar jouw favoriete Ibiza. In het 
uiterste noorden vind je Portinatx. Een kleine badplaats, die vooral geschikt is om lekker 

te relaxen. Portinatx staat namelijk niet bekend om het uitgaansleven, maar om de 
rustige sfeer, de natuur en de prachtige stranden.

waterfi etsen die je hier kunt huren, krijg je al een 
goed beeld van de lokale onderwaterwereld.

Fietsen en wandelen
Historische bezienswaardigheden kent Portinatx 
amper, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd 
door de natuur die het voormalige vissersdorp 
omringd. Een omgeving die zich perfect leent voor 
een fi etstocht of een mooie wandeling. Zo kun je 
hier bijvoorbeeld een wandeling maken naar de 
blauw-wit gestreepte Punta Moscarter, de hoogste 
vuurtoren van de Balearen.

Afstand is relatief
Enig minpuntje van Portinatx is volgens een aantal 
mensen dat het ‘helemaal’ in het noorden ligt. Minder 
centraal dus dan sommige andere badplaatsen. 
Er gaat echter gewoon een bus rechtstreeks naar 
Portinatx en met je (huur)auto sta je in iets meer dan 
een half uur midden in Ibiza Stad. Afstand is relatief, 
toch, helemaal tijdens je vakantie...

INSPIRATIE/VOOR STRAKS

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

98



1110



Zie jij je al zitt en, met een wijntje in de hand, in de uitbundig 
stralende zon op een van deze hagelwitt e balkons, genietend 
van het fantasti sche uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je 
het echte vakantiegevoel. Onze luxe studio’s 
en appartementen met hun grote balkons 
zijn in 2018 compleet vernieuwd en royaal 
ingericht. Wij bieden onze gasten nu eenmaal 

nét dat beetje meer. Koppels, gezinnen, senioren, vrienden, 
sportievelingen: allemaal hebben ze de tijd van hun leven. Kom 
het ook ervaren op het weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het 
leven kan zijn. Boek nu!

La calle Kilimanjaro 41    CP 07849 de cala Llonga    Ibiza
+34 (0)6 798 209 35    info@apartamentos-catharinamaria.eu

www.apartamentos-catharinamaria.eu
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Adembenemend       mooi 
MIJN TIPS/IBIZA

Clemens en Dianne van Bracht 
sloten 25 jaar geleden Ibiza in 
hun hart. Om hun liefde voor 
Ibiza te delen met anderen, 
lanceerden ze de website 

mijntipsibiza.nl. In Ibiza Bruist 
geven ze iedere maand hun 
visie over het leven op Ibiza.

Mijn Tips Ibiza  |  www.mijntipsibiza.nl  |  +31 651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Een positieve groet!
In deze bijzondere en aparte tijden is het enorm 
belangrijk dat we positiviteit uit blijven stralen. Dat we 
elkaar steunen en dat we de ondernemers op Ibiza 
steunen. Het is een moeilijk seizoen voor iedereen die op 
Ibiza afhankelijk is van het toerisme.

 En dat zijn er nogal wat. Misschien wel iedereen! Zonder te dramatisch 
te doen ontkomen we er niet aan dat voor velen in deze enorme 
moeilijke tijd een droom keihard uiteenspat. De ondernemers die pas 
kort of nog maar enkele jaren geleden begonnen zijn, komen soms 
tot de conclusie dat er niets anders op zit dan hun tent te sluiten... 
Weg droom! Toch moeten we allen niet zomaar het bijltje er bij neer 
gooien. Het is een tijdelijk iets, alleen weten we helaas niet hoe lang 
het duurt. We moeten blijven geloven dat het snel weer goed komt. Al 
de positiviteit die wij altijd op Ibiza ervaren, kan toch zomaar 
niet verdwijnen?
Wij van Mijn Tips Ibiza willen iedere ondernemer bij deze een hart onder 
de riem steken en niet alleen de Nederlandse ondernemers die we erg 
goed kennen, maar alle ondernemers, die er ieder moment van het 
seizoen staan voor alle toeristen die het eiland komen bezoeken. 
Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrift blijven, maar vergeet ook voor 
de komende tijden niet...

Disfruta La Vida!  
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Heb je een event, zakelijk 
of privé? I.T.C. is jouw partner 
met de unieke ‘one step 
solution’. Eén partner voor 
al jouw wensen. Vertel jouw 
ideeën en start met uitnodigen. 
Wij doen de rest. 
Ibiza Total Concept, 
your partner in events. 
Cause throwing a party
is not a crime!

Best thing of being a DJ? 
MAKING PEOPLE HAPPY!

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

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

RONNY V.

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

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

de webshop www.ibizatotalconcept/webshop

• Cocktailbar

• Coffee Barra met Barista

• Tapasservice

• Eventmanaging

Ram 21-03/20-04
Ram moet oppassen voor overmatige 
prikkelbaarheid. Het is zeer goed mogelijk 
dat je sommige opmerkingen van anderen te 
persoonlijk opneemt.

Stier 21-04/20-05
In juni zal een verlangen wakker worden om 
een   onbekende plaats te bezoeken. Nu is het 
het juiste moment om te ontspannen en de 
frisse wind in de zeilen te vangen.

Tweelingen 21-05/20-06
De komende zomer zal het verlangen naar 
nieuwe kennis en inzichten komen. Verbreed 
je horizon. Houd vol en gebruik je recent 
vernieuwde energie voor zelfrealisatie.

Kreeft 21-06/22-07
Juni zal passie en seksuele energie in je 
opwekken. De horoscoop houdt ook in dat 
een kreeft een belangrijke stap in zijn of haar 
relatie kan maken... 

Leeuw 23-07/22-08
Je intuïtie staat in de hoogste versnelling en 
je staat jezelf toe om naar je hart te luisteren, 
wat je onvergetelijke ervaringen op kan 
leveren, maar ook teleurstellingen. 

Maagd 23-08/22-09
Juni zal je emoties intenser maken, positief of 
negatief. Het ene moment heb je het gevoel 
alsof je bovenop de wereld bent, het andere 
moment op de diepste bodem.

Weegschaal 23-09/22-10
In juni draait het om geld. Je wilt zeker geen 
schulden maken, dus denk altijd twee keer 
na of je echt niet kunt leven zonder het ding 
dat je gaat kopen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Familie zou een van de belangrijkste 
prioriteiten van elke persoon moeten zijn 
en de schorpioen zal dat nu beseffen. 

Boogschutter 23-11/21-12
In juni begint een sociale periode die over
het algemeen positief kan zijn, maar het 
absorberen van allerlei soorten energie en 
stemmingen van andere mensen is 
daarentegen erg vermoeiend. 

Steenbok 22-12/20-01
Juni brengt een moeilijke test voor liefdes-
relaties. Maar maak je geen zorgen: zelfs als 
je relatie beëindigd wordt, heb je nog genoeg 
zomerervaringen in het verschiet.

Waterman 21-01/19-02
Tijdens deze periode is vriendelijkheid jouw 
dagelijkse realiteit. Als je een langdurige 
relatie hebt, zul je intensief nadenken over 
de volgende stap.

Vissen 20-02/20-03 
Juni is geen goede tijd om grote 
veranderingen te maken, helemaal niet in je 
werk. Je zou wat meer aandacht kunnen 
besteden aan je partner, vrienden en familie.

Tweelingen
Houd vol en 
gebruik je 

energie voor 
zelfrealisatie.

HOROSCOOP

Juni vraagt om rationeel handelen

Tweelingen
Houd vol en 
gebruik je 

De komende zomer zal het verlangen naar 
nieuwe kennis en inzichten komen. Verbreed 
je horizon. Houd vol en gebruik je recent 
vernieuwde energie voor zelfrealisatie.
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Geniet in eigen 
    omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

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

de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens

o.v.v. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

WIND IN JE HAREN

win
Geniet in eigen 
    omgeving

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

LEZERSACTIE

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

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

Hop On Hop Off- 

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

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. #NARCISSUS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen. 100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 

van de Wallen. Deze veelal 

roman gaat over de wrijving 

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

Dé plek om te  genieten van Ibiza

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

Dé plek om te  genieten van Ibiza
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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 zwembad.
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 zwembad.
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,,-

2120



NEXTBIKE APP 
INSTALLEREN EN 
FIETSEN MAAR

De fi etsen staan gestald op meerdere vaste punten in 
de stad, onder andere bij Pacha, Marina Botafoch en 
de aanlegsteiger van de ferry naar Formentera. De 
exacte locaties zijn te vinden via Nextbike.es of de 
Nextbike app. Dat is waar het hele systeem op draait.

Nextbike app
Wie een fi ets wilt huren, moet eerst deze Nextbike 
app downloaden. De fi etsen huur je namelijk via 
deze app. Met de app scan je de QR-code op een 
van de fi etsen die in het rek staan en het slot springt 
vanzelf open. Heb je de fi ets niet meer nodig, dan 
breng je deze terug naar een van de fi etsstations 
(dat  hoeft niet hetzelfde station te zijn als waar je 
de fi ets hebt meegenomen) en zodra je de fi ets daar 
op slot zet, stopt je fi etshuur automatisch. Je betaalt 
dus alleen voor de tijd dat je de fi ets gebruikt.

Duur is het huren van zo’n fi ets gelukkig niet. 
In principe zijn er drie manieren om een fi ets te 

Misschien heb je ze ooit al ergens in de buurt van Ibiza Stad zien staan: 
de fi etsen van fi etsdeelsysteem Ibizi. Ideaal om je snel en eenvoudig

van punt A naar punt B te begeven.

huren met elk een eigen tarief. Huur je gewoon 
af en toe (of eenmalig) een Ibizi-fi ets, dan betaal 
je twee euro per dertig minuten met een max 
van dertig euro per 24 uur. Je kunt ook kiezen 
voor een maandabonnement van vijftien euro per 
maand waarbij telkens de eerste dertig minuten 
fi etshuur gratis is (gevolgd door twee euro per 
extra dertig minuten, met eveneens een max 
van dertig euro per 24 uur). De derde optie 
is een jaarabonnement voor 120 euro waarbij 
verder dezelfde voorwaarden gelden als bij een 
maandabonnement (alleen scheelt het je wel 
zestig euro op jaarbasis).

Groei
Het fi etsdeelsysteem is afgelopen jaar gestart 
met honderdvijftig fi etsen en zeven fi etsstations. 
Streven is dat dit aantal alleen maar toe zal nemen. 
Wie weet zie je over een tijdje op het hele eiland de 
Ibizi-fi etsen voorbijkomen. Makkelijk toch?!

INSPIRATIE/VOOR STRAKS

Van A naar B met een 
Ibizi-fi ets
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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.”

ADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

JUIST
NU!

OPVALLEN?

25



Hoe hard er tegenwoordig ook wordt geroepen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, 
in de meeste huishoudens is het nog steeds de man die het klussen op zich 

neemt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een derde van de ondervraagden vindt dat 
‘een echte man’ kan klussen.

De klussende 
man

MAN/CAVE

Datzelfde onderzoek kent nog meer opvallende 
resultaten. Maar liefst vijftig procent van de vrouwen 
heeft liever dat haar man goed kan klussen dan dat hij 
lekker kan koken en een derde vindt het kunnen 
klussen zelfs belangrijker dan een goed salaris. 
Bovendien noemt bijna negentig procent van de 
vrouwen het aantrekkelijk als een man kan klussen.

‘Geen tijd’
Hoge verwachtingen dus. Maar wat nou als je niet kunt 
klussen of er simpelweg geen zin in hebt? Veel huis-
houdens hebben momenteel een klus die al langer dan 
een jaar is blijven liggen. Reden hiervoor is volgens 
vrouwen vaak dat mannen zichzelf overschatten als ze 
aan een klus beginnen, waardoor de motivatie steeds 
minder wordt en het werk blijft liggen. Het merendeel 
van de mannen geeft echter aan dat zo’n klus blijft 
liggen omdat ze er ‘even’ geen tijd voor hebben. Zo’n 
klus kun je maar beter uit handen geven, tenzij je het 
risico wilt lopen dat op een dag het team van ‘Help, mijn 
man is klusser’ bij je voor de deur staat…

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken. Maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn.

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

@MichaelsMeditations

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk
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1. Shoes van Unisa, € 119,95  www.debijenkorf.nl
2. Shiny Nailpolish Rosy Wind van UNG, € 12,-  www.ungcosmetics.com

3. Tas van Banana Moon, € 79,-  www.bananamoon.com  4. DermaSpa Tanning Mousse van Dove, € 8,99  www.dove.nl
5. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,75  www.debijenkorf.nl 
6. Summer Escape Marbled Bronzer van Pupa, € 21,95  www.pupa.nl 

7. UV Bronze Mist SPF 50 van Filorga, € 29,90  www.iciparisxl.nl

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

Terras  proof!
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Yes, de terrassen gaan weer open! Dat wordt 
weer zien en gezien worden. Shinen op gepaste 
afstand, met de mooiste producten.

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

BEAUTY/NEWS

Terras  proof!

9

8

7

11

12

10

13

2928



EEN MOOI GEBIT 
IS HET PERFECTE 
VISITEKAARTJE

Om te beginnen door te poetsen! Minimaal twee keer 
per dag, minimaal twee minuten per poetsbeurt 
(fl uoride in tandpasta doet pas na twee minuten 
zijn werk). Zo blijft je gebit schoon en fris en wordt 
het beschermd tegen schadelijke invloeden van 
tandplak. Focus je bij het poetsen niet alleen op je 
tanden, maar poets ook je tandvlees mee om te 
zorgen dat dat gezond blijft. En ben je dan toch 
bezig, reinig dan ook je tong even zachtjes met je 
tandenborstel (of gebruik hiervoor een speciale 
tongreiniger). Anders kunnen er alsnog bacteriën 
achterblijven die zorgen voor een slechte adem.

Dagelijks fl ossen
De volgende stap: fl ossen. Doe ook dit dagelijks, bij 
voorkeur ’s avonds na je poetsbeurt. Het fl osdraad 
komt op plekken in je mond waar je tandenborstel 
niet kan komen en haalt alle etensresten tussen je 
tanden en kiezen vandaan. Een kleine moeite 
waardoor je gebit bovendien witter zal blijven.

Tandarts & mondhygiënist
Ook belangrijk: ga minimaal één keer per jaar naar 
de tandarts (ben je jonger dan zestien jaar of maak je 
veel tandsteen aan, ga dan bij voorkeur twee keer) 
en bezoek regelmatig een mondhygiënist. Deze 
bezoekjes zijn helaas niet altijd even leuk, maar het 
gaat om het resultaat: een gezond en stralend gebit.

Niet iedereen heeft van zichzelf een stralend wit 
gebit. Wil je wittere tanden? Minder dan de hoeveel-
heid koffi e en thee die je drinkt, beperk het eventuele 
roken en poets met een whitening tandpasta. Je 
tanden (laten) bleken kan natuurlijk ook!

Tip: poets elektrisch!
Met een elektrische tandenborstel verwijder je meer 
tandplak en kom je makkelijker in lastige hoekjes. 
Hierdoor blijft je gebit langer in goede conditie en 
heb je minder kans op een tandvleesontsteking. Mits 
je de borstel op de juiste manier gebruikt natuurlijk...

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij ook een gezond en stralend gebit? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd 
wel een tandartspraktijk en/of mondhygiënist in jouw regio.

Voor een 
stralende lach

Een mooi en gezond gebit, wie wil dat nu niet? Een beter visitekaartje kun je jezelf niet 
wensen, aangezien een eerste indruk vaak wordt bepaald tijdens een gesprek of een lach. 

Maar hoe zorg je voor zo’n mooi en gezond gebit?
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EIGENWIJZE GAST

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

Deze vreemde tijd vraagt om refl ectie; we zijn ons meer bewust van waar 
allemaal echt om draait. We missen sociale contacten, zorg voor elkaar 
staat hoog in het vaandel en een fi jn thuis hebben is belangrijker dan ooit. 

Het keramische beeldje The Visitor (inmiddels een icoon in de design-
wereld) is ontstaan door samenwerking van de Belgische ontwerper Guido

Deleu met de Braziliaanse kunstenares Selma Calheira. Zij gaf honderden
kansarme mensen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Het 

beeldje draagt nu bij aan de werkgelegenheid in één van de armste regio’s 
van Brazilië. Behalve dat het dus een zorgzame aanschaf is, maakt het je 

huis nog gezelliger. En staat het symbool voor een toekomst waarin we 
weer als vanouds spontaan visite kunnen ontvangen. Herken jezelf bij 

MEIJSWONEN.

G
ARDECO

 THE VISITO
R

EIGENWIJZE GAST

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

Deze vreemde tijd vraagt om refl ectie; we zijn ons meer bewust van waar 
allemaal echt om draait. We missen sociale contacten, zorg voor elkaar 
staat hoog in het vaandel en een fi jn thuis hebben is belangrijker dan ooit. 

Het keramische beeldje The Visitor (inmiddels een icoon in de design-
wereld) is ontstaan door samenwerking van de Belgische ontwerper Guido

Deleu met de Braziliaanse kunstenares Selma Calheira. Zij gaf honderden
kansarme mensen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Het 

beeldje draagt nu bij aan de werkgelegenheid in één van de armste regio’s 
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weer als vanouds spontaan visite kunnen ontvangen. Herken jezelf bij 

MEIJSWONEN.

G
ARDECO

 THE VISITO
R
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DITJES/DATJES

 72% van de bevolking van Spanje spreekt Spaans.
  De rest spreekt Catalaans, Galicisch, Baskisch en anderen talen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag is 
 speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
  Spanjaarden vinden het normaal om van alles op de 
grond te gooien tijdens een avondje uit. Een goede bar is   
 geen goede bar zonder een vuile vloer.
  In de zomer houden de mensen in Spanje ’s middags
 een siësta. Deze duurt van 14.00 tot 17.00 uur 
   en veel winkels zijn dan gesloten.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Spoel de kipfi lets onder stromend koud water af. Dep ze droog en wrijf ze 
in met zout en peper. Wikkel om elke fi let een plak rauwe ham en prik 
deze met een houten prikkertje vast.

Verhit de boterolie en en braad hierin langzaam de kipfi lets aan beide 
kanten gedurende ongeveer 15 minuten. Voeg dan de gesneden paprika’s 
en champignons toe.

Haal de kipfi lets uit de pan en houd ze warm. Kook de braadjus los met de 
marsala. Meng het geheel met de crème fraîche en breng dit kort aan de 
kook. Ontdoe de kipfi lets van de houten stokjes en leg ze in de 
marsalasaus. Verwarm nog circa 2 minuten. 

Heerlijk bij risotto, met veldsla of gekruide, gebakken aardappeltjes. 
Ook stokbrood of groene sla passen prima bij dit heerlijke gerecht.

INGREDIËNTEN
4 kleine kipfi lets

zout en peper
4 dunne plakken rauwe ham

houten prikkertjes
2 eetlepels boterolie

1/2 rode en 1/2 groene paprika
bakje champignons

3-4 eetlepels marsalawijn
150 gram crème fraîche

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Frans, manager dtp en verspreiding bij Bruist
Als je van Italiaans eten houdt, zoals ik, dan is koken met marsalawijn een aanrader. 
Het is niet ingewikkeld, maar het geeft net een beetje een andere smaak aan het vlees.
Pollo al Marsala is heerlijk, zeker als je het combineert met pasta of geroosterde 
broccoli. Het is maar net waar je van houdt. En vergeet dan niet om er een glas van 
jouw favoriete rode wijn bij te drinken.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

in marsalawijn
Kipfi let
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PUZZELPAGINA

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

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

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 wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

serie 
drama 
lumiere 
relatie 

ontspan 
deens 
noors 
gezin

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

Maak kans op:

  1 van de 5 
streamingcodes
voor de serie
Between Us,
een pakkend 
Noors-Deens 
relatiedrama. 

Aangeboden door
lumiereseries.com

Maak kans op deze stoere

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Van soepel 
canvas, 

stijlvol met 
subtiele 
details. 

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