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Het blijft elk jaar weer een beetje onwerkelijk, kerstversiering onder de stralende zon. 
Maar toch, op Ibiza bewijzen ze dat het echt geen winters weer hoeft te zijn om van 
de warmte en sfeer van de feestdagen te kunnen genieten. Integendeel zelfs. Hoe 
heerlijk is het immers om kerst eens gewoon op een – met een beetje mazzel zonnig 
– terras te vieren?!

Bruisende lezer,

Het is dan ook niet zo vreemd dat Ibiza in december 
een steeds populairdere vakantiebestemming wordt. 
Een ontwikkeling waar ook heel veel van de 
ondernemers op het eiland op inspelen door hun 
deuren deze maand gewoon geopend te houden.  
We kunnen ze geen ongelijk geven! 

Zoek je dus een mooie bestemming voor je 
kerstvakantie of wil je de feestdagen eens ergens 
anders vieren dan thuis? Ibiza is the place to be! 
Gelukkig gaan er het hele jaar door regelmatig 
vluchten naar het eiland, dus ook daar hoef je het 
niet voor te laten. Oftewel: koffer inpakken en gaan! 
En tot die tijd… laat je lekker inspireren door alle 
verhalen in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist.

Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist.
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info@yorimage.nl

www.yorimage.nl  

Als je haar maar goed zit, dan voel jij je zelf ook goed en dat straal je uit. Daar zijn ze zich bij 
kapsalon Yorimage maar al te goed van bewust. “Vandaar dat wij er alles aan doen om het mooiste 
uit jou te halen”, vertelt eigenaresse Vanessa Aalbersberg. “Zo creëren wij voor jou de beste versie 
van jezelf.”

Vanessa weet waar ze het over heeft als het om het 
kappersvak gaat. Na jarenlang ervaring opgedaan te 
hebben en zelfs de titel ‘kapper van het jaar’ te hebben 
behaald, opende ze in 2003 de deuren van haar eigen 
kapsalon: Yorimage. “Destijds met het idee van een 
kleine kapsalon”, lacht Vanessa. “Maar in de loop der 
jaren zijn we behoorlijk uit ons jasje gegroeid, waardoor 
we nu twee vestigingen hebben waar in totaal dertien 
kappers rondlopen, met Björn van Gool als mijn partner 
in de tweede vestiging op de Wilhelminastraat. Kappers 
die stuk voor stuk hun vak verstaan en ontzettend 
veel passie voor haar hebben. De basis is voor ons 
allemaal knippen, het begint immers altijd met een goed 
geknipte coupe, en daarna volgen specialisaties zoals 
kleuren. ”

Hoewel ze haar kwaliteiten inmiddels dus wel heeft 
bewezen, is stilstaan voor Vanessa geen optie. “Ik houd 
van vernieuwen en vind het belangrijk dat iedereen 

‘Wij halen het mooiste uit iedereen’

hier regelmatig trainingen volgt om ook op de hoogte 
te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. 
Daarnaast wil ik onze klanten alles op het gebied 
van haar onder één dak kunnen bieden, vandaar dat 
wij heel wat specialisaties in huis hebben. Zo kun je 
bij ons terecht voor kleuren, trouwkapsels (inclusief 
make-up), hairextensions en (medische) haarwerken. 
Voor dat laatste beschikken wij over twee interne 
haarwerksalons waar onze klanten volop privacy 
hebben.” 

Om welk aspect het ook gaat, Vanessa en haar 
team streven altijd naar kwaliteit en het mooiste 
eindresultaat. “Daarom geven wij ook altijd uitgebreid 
en eerlijk advies voor we daadwerkelijk aan de slag 
gaan. Daarvoor kun je trouwens geheel vrijblijvend en 
gratis een afspraak bij ons inplannen. Alles om ervoor 
te zorgen dat jij met die coupe naar huis gaat die echt 
bij jou past.”

Baronielaan 286, Breda  |  076 - 522 46 88

Wilhelminastraat 27, Breda  |  076 - 521 32 63

info@yorimage.nl

www.yorimage.nl  

Vanessa Aalbersberg 
en Bjorn van Gool    

‘Wij halen het mooiste uit iedereen’

Baronielaan 286, Breda  |  076 - 522 46 88

Wilhelminastraat 27, Breda  |  076 - 521 32 63

BRUISENDE/ZAKEN
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Het Spaanse 
kerstdiner

Terwijl we in Nederland twee kerstdagen kennen waarop, in de 
meeste huishoudens, uitgebreid samen wordt gegeten, gaat 

het er in Spanje – en dus ook op Ibiza – op dat vlak iets anders 
aan toe. Voor veel van de Ibicenco’s is kerstavond namelijk het 
belangrijkste moment van de feestdagen. Oftewel: ze beginnen 

gewoon al een dagje eerder met heerlijk uitgebreid tafelen.

aarmee gaan ze vervolgens alleen 
niet drie dagen door, want op Ibiza 

(en in de rest van Spanje) wordt tweede 
kerstdag eigenlijk niet of nauwelijks 
gevierd. Kerstavond wordt er daarentegen 
in de meeste huishoudens groot uitgepakt. 
Over het algemeen thuis trouwens, 
waar ze met de hele familie om tafel 
zitten voor het kerstdiner. Traditioneel 
zijn er deze avond dan ook heel wat 
restaurants op het eiland gesloten. Maar 
doordat de populariteit van Ibiza als 
vakantiebestemming in de wintermaanden 
alleen maar groeit en doordat ook op het 
eiland tradities veranderen, zijn steeds 
meer (goede) restaurants ook deze avond 
gewoon geopend.

Eerste kerstdag kiezen ook de locals 
vaak voor een diner buitenshuis, 
waardoor het redelijk druk kan zijn 
in veel van de populaire restaurants. 
Het is dan ook zeker aan te raden 
om een tafel te reserveren als je 
gegarandeerd wilt zijn van een 
heerlijk kerstdiner. Overigens is 
dit ook voor kerstavond en tweede 
kerstdag verstandig om te doen. 
Dat zijn weliswaar onder de locals 
niet de meest populaire avonden 
om buiten de deur te gaan eten, 
maar aangezien er op Ibiza heel wat 
toeristen en ‘import eilandbewoners’ 
zijn, kan het ook die avonden gezellig 
druk worden.

D
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SA SOCA Ben je op zoek naar een adresje om gerechten 
te proeven uit de traditionele Ibicenco keuken, dan is 
restaurant Sa Soca op de weg van San Antonio richting 
Sant Josep the place to be. Hier bereiden ze al sinds 
1976 gerechten als bullit de peix, paella en flao, maar 
desondanks is dit restaurant nog steeds niet door het 
grote publiek ontdekt. Misschien maar goed ook, want 
het sfeertje is er nu juist zo fijn en ook voor de prijzen 
hoef je hier zeker niet weg te blijven.

SA PALMERA Nog zo’n pareltje in Santa Agnès de Corona 
waar je echt een keer geweest moet zijn: restaurant Sa 
Palmera. In dit familierestaurant, midden in het dorp, wordt 
iedereen met een grote glimlach ontvangen om daarna 
te kunnen genieten van een van de – veelal traditionele – 
specialiteiten en streekgerechten die ze hier op de kaart 
hebben staan. Neem dus plaats op het zonnige terras of 
in het charmante restaurant en laat je inwendige mens 
verwennen.

CAN COSMI In Santa Agnès de Corona vind je een van de 
vele verborgen pareltjes die Ibiza rijk is: Can Cosmi. Hoewel 
verborgen, steeds meer mensen weten tegenwoordig dit 
restaurant te vinden, en terecht! Het sfeertje is altijd heerlijk 
ontspannen, de service is uiterst vriendelijk en voor het eten 
kom je maar al te graag nog een keer terug. Zeker als je hier 
een tortilla bestelt, want dat is waar ze op het hele eiland om 
bekendstaan. Die moet je gewoon een keer geproefd hebben.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

PORT BALANSAT Dit restaurant opende in 1971 zijn 
deuren aan het strand van Port de Sant Miquel. Sindsdien 
is het uitgegroeid tot een van de favoriete restaurants van 
heel veel eilandbewoners en toeristen. Ze staan hier met 
name bekend om de gerechten met – super verse – vis en 
zeevruchten die ze op de kaart hebben staan. Er zijn dan 
ook heel wat mensen die speciaal naar dit deel van het 
eiland komen om hier een hapje te eten en tegelijkertijd van 
het mooie uitzicht op zee te genieten.

S’ESPARTAR Aan de weg van Cala Tarida naar Sant Josep 
bevindt zich een van de betere restaurants van Ibiza: 
restaurant S’Espartar. Een gevestigde naam die bekendstaat 
vanwege de gerechten uit de traditionele Ibicenco keuken 
die ze hier serveren. Niet alleen toeristen weten deze zaak te 
vinden, maar ook onder de locals is S’Espartar enorm populair, 
wat altijd een goed teken is. Deze populariteit heeft echter wel 
één nadeel: het is hier vrijwel altijd druk, dus reserveren is echt 
een aanrader!

www.restaurantsespartar.com

www.restaurantesasoca.com/ EEN CULINAIRE BELEVENIS
EET
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BLOG/FAJAHLOURENS

Cafeïne
Cafeïne stimuleert je centrale zenuwstelsel en beïnvloedt de stofwisseling in je 
spieren. Daarnaast heeft cafeïne ook invloed op onze gezondheid. Cafeïne bevat 
namelijk antioxidanten die goed zijn voor je weerstand. Bovenal stimuleert 
cafeïne de vetverbranding.

Guarana
Guarana is rijk aan antioxidanten die helpen het lichaam te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Het heeft ontstekingsremmende en 
antimicrobiële eigenschappen.

Groene thee
Groene thee zit bomvol polyfenolen, deze hebben 
verschillende positieve uitwerkingen in ons lichaam. 
Zo is door onderzoek aangetoond dat de catechisten in 
groene thee een antibiotische werking hebben. 

Creatine
We kennen creatine als het gaat om een energieboost voor 
de spieren. Creatine stimuleert ook de hersenfunctie en 
verbetert de prestaties.

Vitamine B3
Vitamine B3 is een wateroplosbare vitamine die deel uitmaakt van 
het vitamine B-complex.

Al met al genoeg redenen om tijdens deze feestmaand te starten 
met Slimming Powder.

Slimming Powder is een poeder dat jou helpt met afslanken, je energie geeft 
en je immuunsysteem versterkt. De samenstelling van Slimming Powder werkt 
synergetisch: dat betekent dat de ingrediënten elkaar complementeren en 
versterken daar waar nodig. Slimming Powder bestaat uit de volgende 
ingrediënten: 

Waarom zOU ik Slimming Powder gebruiken?

15
Eigenaren: Bas en Mira  |  085-2465777  |  info@bmexperience.nl  |  www.bmexperience.nl 

Wij, Bas en Mira van 
B&M, willen je alle leuke 

dingen van Ibiza in de 
winter laten beleven!

Ben jij klaar voor de winter op Ibiza? 
- Food & Wijntour!
- Fietstour stad & natuur
- Wellnessdagje 
- Paardrijden door de bergen
- Hippiemarkten
- Kerstmarkten
- Wandelen langs de mooiste turquoise baaitjes
- Bootcamp op het strand
- Mountainbike of wielrennen
- Bezienswaardigheden met een eiland tour
- Spaans leren? Wij verzorgen lessen

Temperaturen liggen tussen de 15 en 20 graden met zon.

Remote werken?  Je laptop openklappen onder de wuivende palmbomen. 
Brainstormen in de jacuzzi. En die deadline aftikken met uitzicht op zee. 
Geloof ons: dit wil je. Bespaar je gas, kom werken bij Mira en Bas!

Wil jij meer weten over Bas en Mira van B&M Experience? Lees dan gauw 
meer op www.bmexperience.nl.

Beleef je mooi� e leven!

Mira & Bas

Wij zijn heel 

het jaar geopend 

voor verblijf en 

activiteiten!

ONTDEK IBIZA IN DE WINTER!
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Cava
Terwijl we in Nederland gewend zijn om met oud en nieuw – en 
andere feestelijke aangelegenheden – te proosten met een glas 

champagne, kennen ze in Spanje hun eigen variant op deze 
bubbels: cava. Een drankje dat helemaal in de decembermaand in 
grote hoeveelheden wordt gedronken. Volgens onderzoek zelfs zes 

keer vaker dan in de andere maanden van het jaar.

aar wat is cava nou eigenlijk precies 
en wat is het grootste verschil met 

champagne? Om te beginnen zijn het 
beide mousserende wijnen en ook het 
productieproces is hetzelfde. Het verschil 
zit hem in de eerste plaats in de locatie 
waar de drank wordt gemaakt: champagne 
moet worden geproduceerd in Frankrijk, 
om precies te zijn in de Champagnestreek, 
en cava mag alleen worden gemaakt in 
specifieke delen van Spanje. Daarnaast 
wordt het verschil bepaald door de druiven 
die worden gebruikt, voor cava kunnen 
dat onder andere macabeo, xarel-lo en 
parellada zijn.

De eerste cava werd trouwens meer 
dan tweehonderd jaar geleden gemaakt 

door wijnmakers in het noordoostelijke 
Middellandse Zeegebied van Catalonië. 
Dankzij de uitvinding van de kurk was het 
destijds ineens mogelijk om de bubbels 
veilig in de fles te bewaren en daar werd 
dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. 
Sindsdien is deze mousserende wijn 
steeds populairder geworden in binnen- 
en buitenland. Tegenwoordig worden er 
maar liefst zo’n kwart miljard flessen per 
jaar geproduceerd in Spanje.

Doe dus als de Spanjaarden en trek met 
oud en nieuw eens een fles cava open in 
plaats van champagne. Minstens even 
lekker en aan de bubbels zal het ook niet 
liggen. Proost, op het nieuwe jaar!

M
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN
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CAN JORDI BLUES STATION Aan de 
weg naar Sant Josep vind je Can Jordi 
Blues Station. Het begon hier in de 
jaren twintig ooit allemaal met een klein 
winkeltje langs de weg met in hetzelfde 
pand een bar, maar inmiddels is het 
uitgegroeid tot ontmoetingsplek voor 
een breed scala aan mensen. Mede 
dankzij de concerten die hier met grote 
regelmaat plaatsvinden. Schuif dus 
eens aan voor een drankje, bestel er 
eventueel wat simpels te eten bij en 
have fun!

MALANGA CAFE Zoek je een adresje om te dansen tot in 
de kleine uurtjes en ondertussen te genieten van een lekker 
drankje? Dan is Malanga Cafe, vlak bij het havengebied van 
Ibiza Stad, voor jou zeker the place to be. Helemaal als je 
houdt van muziek als funk, soul, reggae of latin, want dat is 
waar ze hier om bekendstaan. Goed om te weten: er staat ook 
regelmatig livemuziek geprogrammeerd bij Malanga Cafe, wat 
het extra leuk maakt om hier eens een kijkje te gaan nemen.

VINO & CO Het grootste deel van de tijd 
is Vino & Co ‘gewoon’ een slijterij waar je 
terechtkunt voor een breed scala aan wijnen. 
In de wintermaanden verandert deze slijterij 
op vrijdagavond echter in een ontmoetingsplek 
waar mensen samenkomen om te genieten 
van een goed glas wijn en eventueel wat 
hapjes erbij. Ze hebben verschillende wijnen 
openstaan die je per glas kunt bestellen en 
daarnaast heb je de keuze uit alle wijnen die 
hier worden verkocht (per fles).

MAR Y SOL Dit café, plus het 
bijbehorende terras, kun je eigenlijk niet 
missen als je van het centrum van Ibiza 
Stad richting het havengebied loopt. 
Centraal gelegen op een hoek is dit een 
van die plekken waar heel wat mensen 
even plaatsnemen voor een drankje 
tussen het winkelen of sightseeën door. 
Zoek je een herkenningspunt om af te 
spreken? Ook dan is dit the place to 
be, want de twee rode kersen voor het 
terras vormen wat dat betreft een perfect 
herkenningspunt.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS

GUARANA CLUB Santa Eulalia mag dan misschien niet 
bekendstaan om het bruisende nachtleven, ook hier zijn 
zeker wel leuke adresjes te vinden waar je tot in de vroege 
uurtjes door kunt feesten. Bijvoorbeeld bij Guarana 
Club in het havengebied. Bestel een lekker drankje op 
het terras, geniet van de (veelal live) muziek van dj’s en 
muzikanten en waag je op de dansvloer. Kortom: dit is dé 
perfecte plek voor een avondje uit in Santa Eulalia.

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN



Nochevieja
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Maar waar we in 

Nederland gewend zijn om oudjaarsavond te vullen met de 
oudejaarsconference, gezellig samenzijn met familie en vrienden, 

oliebollen eten, eventueel wat vuurwerk afsteken en een glas 
champagne om twaalf uur, kennen ze op Ibiza (en in de rest van 

Spanje) een andere bijzondere traditie voor deze laatste avond van 
het jaar, oftewel la Nochevieja: druiven eten!

ruiven eten? Ja, je leest het goed. 
Waar je ook bent tijdens oud 

en nieuw op Ibiza, op een of ander 
spectaculair feest, bij iemand thuis of in 
een gezellig café, de kans is groot dat je 
vlak voor middernacht een bekertje in je 
hand geduwd krijgt met daarin precies 
twaalf druiven. Begin die dan vervolgens 
niet meteen in je mond te stoppen, 
want dan verpest je de hele traditie. De 
bedoeling is namelijk dat je, als de klok 
twaalf uur slaat, bij alle twaalf de slagen 
van de klok een druif in je mond stopt. 
Makkelijker gezegd dan gedaan, zul 
je al snel merken, helemaal als je de 

pech hebt dat je druiven wat groot zijn 
uitgevallen. Het verhaal gaat echter dat 
deze traditie geluk zou brengen, dus 
daar kun je maar beter aan meedoen!

Denk trouwens niet op het laatste 
moment op 31 december: ik ga nog 
even snel naar de supermarkt om wat 
druiven te kopen. De kans is namelijk 
groot dat je met lege handen thuis-
komt. Vrijwel iedereen doet namelijk 
mee aan deze traditie, dus de druiven 
vliegen razendsnel de schappen uit als 
het einde van het jaar nadert. 

¡Feliz Año Nuevo!

D
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BRUIST
Deals

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

SHOP

Ietsunieks!

DUELA SHERRYBIER  
In het historishe centrum van Jerez de la Frontera wordt een bijzonder soort 
bier gebrouwen: sherrybier. Een biertje met een donker, amberkleurig uiterlijk, 
medium bubbels en ivoorschuim. Met geuraccenten van mout, zeer rijp rood 
fruit en andere geuren  die herinneren aan de eikenhouten vaten waarin het 
bier heeft gerijpt. Meteen bij de eerste slok proef je de zoetheid van karamel, 
noten en rozijnen, aangevuld met een ietwat wijnachtige toets.

Bier met een donker amberkleurig uiterlijk, medium bubbels, ivoorschuim.  
In de neus worden mout, zeer rijp rood fruit en andere tonen die doen denken 
aan het passeren van eikenhouten vaten waargenomen. In de mond is de 
zoetheid van karamelmouten, noten en rozijnen aanwezig, met een 
wijnachtige toets door de rijping van de wijnstok.

Scan 
de 

QR-code

TILL YOU DROP!

SPAANSE GITAAR 
De gitaar die aan de oorsprong stond van alle 
andere versies van de Spaanse gitaar, zoals de 
flamencogitaar, de archtopgitaar en de 
steelstringgitaar.

De kwaliteit van het bovenblad is van het grootste 
belang voor de klank. Massieve onderdelen 

vibreren beter en zorgen voor een betere 
projectie van het geluid. Het bovenblad moet 
aan de ene kant goed kunnen vibreren, 
maar ook sterk genoeg zijn om de spanning 
van de snaren op te vangen. Daarom kiest 

men bij de constructie van hoge-kwaliteits-
gitaren voor sparrenhout, ceder  

of Spaanse pijnboom.

TAPASPAKKET  
La-Amistad wil je graag laten genieten in 
gezelschap. Dit tapaspakket voor 2-3 personen 
bestaat uit een authentieke variatie van 
allerlei producten voor een mooi en vooral 
lekker begin van een gezellig avondje met 
vrienden of bekenden. Dit pakket bestaat uit: 
Fermin Ecologische chorizo van circa 200 
gram, La Brujula Witte tonijn in blik van circa 
81 gram, Lopez Olijven met pit van circa 230 
gram, Hacienda Zorita Picos van circa 180 
gram en El Gran Cardenal Iberico-kaas van  
circa 250 gram.

KERSTKOEKJES 
Spaanse Roscos kerstkoekjes  

gemaakt met wijn en amandelen  
uit Andalusië. Origineel recept  
uit 1858, handgemaakt. een 

kerstkoekje dat niet mag 
ontbreken op de Spaanse 

kerststafel.

ZZYYXXWWVV
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zoekt Media adviseur
Woon jij op Ibiza? 
Spreek je Nederlands, 
Engels en eventueel 
Spaans?

SCAN DE QR-CODE 
VOOR MEER INFO

IBIZA

Het leven is beter 
met lekker eten!

Ons eten is leuk, lekker en voor iedereen. We hebben heerlijke 
gerechten voor veganisten, vegetariërs of alleseters. 

KOM BIJ ONS ETEN! 

Carrer Venda de Can Llatzer 19,
Santa Gertrudis de Fruitera
+34 971 197 364

NIEUWSGIERIG 
naar het menu 
of online bestellen
scan de QR-code

Volg ons op Instagram: 
     lachickeriaibiza
www.lachickeriaibiza
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una 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
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

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

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee
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MIJN TIPS/IBIZA

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

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

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

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

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

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

• www.mijntipsibiza.nl/stranden
We hebben een prachtig overzicht van de stranden voor je gemaakt 
om zo gemakkelijk je plekje te vinden.

• www.mijntipsibiza.nl/beachclubs                                                           
Hier vind je jouw favoriete beachclub. Je komt tijd tekort.

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

                                                        
Wij hebben de leukste tips voor je. Vooral eten en drinken speelt hierbij een grote rol. 
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Mijn Tips Ibiza.                                                                  
Of word lid van onze speciale vriendengroep: Mijn Tips Ibiza vrienden, waar je vragen 
kunt stellen als je op Ibiza bent.
Zoals altijd al gebeurt, blijf genieten op het mooie Ibiza en onthoud goed...

Disfruta La Vida !  

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

Sta jij open voor Munay-Ki?

 
Met  elke inwijding open je een nieuwe deur in je 
proces van versnelde evolutie naar bewustwording, 
onvoorwaardelijke liefde en naar wie en wat je bent. 
Naar passie om je ware bestemming te kunnen 
manifesteren en volledig in harmonie te kunnen leven 
en telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid te 
komen. 

Munay-Ki bestaat uit een serie van negen 
energetische inwijdingen of rites. Deze zijn 
afkomstig van de Q’ero, een volk dat hoog in 
de Andes leeft en rechtstreeks afstamt van de 
Inca’s. 
Het is een reis op weg naar wie je in wezen 
bent en een reis weg van de illusie van 
afgescheidenheid, terug naar het 
bewustzijn van eenheid. 

MEER INFO?
Scan dan de 

QR-code

Onderga samen met TAYTANCHIS de reis! Meld je nu aan!

Wolf Rappard

Munay-Ki zorgt voor een grote schoonmaak in ons totale energielichaam. Dit is een 
verzameling van alles wat we zijn en wat we hebben meegemaakt. Door dit energieveld 
schoon te maken kunnen we het verleden loslaten en ons klaarmaken voor de tijd die 
komen gaat.
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Boek dat hotel!
Je hebt de knoop doorgehakt: je gaat in december even lekker 
een paar dagen naar Ibiza. Je laat de koude boel in Nederland 
de boel en vliegt naar de zon. Groot gelijk heb je. Maar… zijn 

er dan nog wel leuke hotels open, vraag je je misschien af. 
Het antwoord daarop is heel simpel: ja! De keuze mag dan 

misschien niet meer zo uitgebreid zijn als in de zomermaanden, 
er is altijd wel een fijn plekje te vinden om te overnachten.

elemaal in Ibiza Stad en Santa 
Eulalia, waar het hele jaar door 

wel wat te beleven valt, zijn er meer dan 
genoeg accommodaties die het hele 
jaar door – of in ieder geval nog in de 
decembermaand – hun deuren geopend 
houden. Speciaal voor die mensen die 
de winterkou even willen ontvluchten 
en de feestdagen op la isla blanca 
willen vieren. Van over the top luxe tot 
lekker basic, voor iedereen en voor elke 
portemonnee is er wel een passende 
optie te vinden. Met als groot voordeel 
dat de meeste hotelkamers in de winter 

een stuk voordeliger geprijsd zijn dan 
in het hoogseizoen.

Zoek online via een van de hotel 
vergelijkingssites naar een accommo-
datie die aansluit op al jouw wensen, 
of laat je inspireren door de over- 
nachtingstips die we ook deze maand 
weer voor je op papier hebben gezet. 
Waar je keuze ook op valt, zorg dat 
je ervan geniet, want dat heb je vast 
en zeker verdiend. En na een paar 
dagen onder de Spaanse zon, kun je 
er ongetwijfeld thuis ook weer lekker 
tegenaan. ¡Disfruta! En slaap lekker…

H

STOP
EN KOM TOT RUST!

313131
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HOTEL GARBI IBIZA & SPA is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste en populairste toeristenstrand van het eiland 
Ibiza. Dit viersterrenhotel 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!

OM HOTELS Om Hotels bevindt zich in Sant 
Francesc de s’Estany, op slechts drie minuten lopen 
van het strand Es Codolar, en beschikt over een 
buitenzwembad, gratis privéparkeergelegenheid, een 
bar en een gedeelde lounge. Alle kamers van het hotel 
zijn van alle gemakken voorzien en het ontbreekt je 
hier als gast dan ook aan niets. Volgens velen is dit de 
perfecte uitvalsbasis voor bezoekjes aan de omgeving, 
bijvoorbeeld aan het mooie strand van Sa Caleta dat 
zich op nog geen kwartiertje lopen van het hotel bevindt.

VILLA RAMOS Wil je tijdens je vakantie op Ibiza liever niet in 
een hotel verblijven? Wat dacht je van je eigen villa? Villa Ramos 
in Ses Fontanelles biedt je alles wat je je maar kunt wensen en 
meer! Hier geniet je van luxe en comfort, rust en de mogelijkheid 
om je optimaal te ontspannen. En dat op slechts een steenworp 
afstand van San Antonio en een aantal van de meest spectaculaire 
plekken op het eiland om van de magische sunset te genieten.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

LUX ISLA In de mooie baai van 
Talamanca vind je het driesterrenhotel 
Lux Isla, op slechts honderd meter van 
het strand en nog geen anderhalve 
kilometer van het bruisende centrum 
van Ibiza Stad. De kamers zijn ruim, 
comfortabel en van alle gemakken 
voorzien en bieden in veel gevallen 
bovendien een balkon met een 
prachtig uitzicht op zee. In de nabije 
omgeving van het hotel valt er heel wat 
te beleven, maar wie liever in het hotel 
zelf blijft, kan ook daar genieten van 
een lichte maaltijd.

PETUNIA IBIZA Een van de eerste dingen die 
meteen opvalt bij het boutiquehotel Petunia Ibiza, 
is zonder twijfel het uitzicht op het magische Es 
Vedrà. En ook de ervaring van een verblijf in dit 
viersterrenhotel zelf is volgens velen magisch. Hier 
staan ze voor genieten met een hoofdletter G en dat 
komt tot uiting in alle aspecten. Van de vriendelijke 
service tot de stijlvol ingerichte, comfortabele 
kamers, aan elk detail is overduidelijk veel aandacht 
besteed, zodat je hier inderdaad niets anders kunt 
dan genieten.

STOP
EN KOM TOT RUST!



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

van Ibiza
 genieten

Dé plek om te genieten van Ibiza

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

 STRAND VAN CALA JONDAL
  Tropicana is gemakkelijk bereikbaar, 
halverwege tussen Sant Josep en 
Ibiza Stad. Het lange strand aan een 
kristal heldere, turquoise gekleurde 
zee, is dé plek om van de Ibicenco-
(na)zomer te genieten. In een 
glamoureuze omgeving, tussen mooie 
mensen en toch ontspannen en in 
de natuur. En wat dacht je van onze 
service voor boten: wij kunnen je 
bestelling aan boord brengen of je 
word 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 kun 
je 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 je zorgeloos kunt 
genieten, met rustige Ibiza chillout-muziek 
op de achtergrond. Een plek voor iedereen; 
gezinnen, stelletjes, vriendengroepen... 
Laat je 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 je 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 je 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

Dé plek om te genieten van Ibiza



Cala Nova
Ibiza heeft heel wat mooie baaien en stranden, zo ook in het 

noordoosten van het eiland. Een daarvan is zonder twijfel Cala 
Nova. Deze idyllische baai vlak boven Es Canar is niet alleen 
populair onder zonaanbidders en strandliefhebbers, maar ook 

onder surfers omdat dit, met de juiste wind, een van de weinige 
stranden van het eiland is met een redelijk goede branding.

ie branding zorgt er trouwens 
ook voor dat Cala Nova als het 

hard waait niet de meest geschikte 
baai is om een relaxte duik in zee 
te nemen. Maar nog steeds is het 
strand er dan een om op je must-visit 
lijstje te zetten, aangezien de golfen 
zorgen voor een spectaculair plaatje. 
Zijn die golfen er niet, dan is het hier 
voor jong en oud heerlijk toeven in 
zee. En ook op het strand zelf is het 
optimaal genieten, helemaal in de 
zomermaanden als de zonnebedjes 
staan uitgestald en je hier heerlijk kunt 
relaxen.

In de wintermaanden is het relatief 
rustig bij Cala Nova, waardoor je 
er vaak ongestoord van een mooie 
zonsopgang kunt genieten. Zomers 
bruist het hier echter van het leven. 
Mede door de restaurants, chiringuitos 
en beachclubs die dan geopend zijn. 
Nog een pluspunt van dit strand: het 
houten wandelpad dat van de ene 
kant van het strand naar de andere 
kant leidt. Niet iedereen vindt het even 
relaxed om over het zand te lopen, op 
zoek naar een geschikt plekje om je 
handdoek neer te leggen of onderweg 
naar een van de restaurantjes, en 
dankzij dit wandelpad kunnen ook zij 
heerlijk langs de baai flaneren.

D
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Día de Reyes
Een van de tradities op Ibiza, waar we in Nederland niet zo 

bekend mee zijn, is de uitgebreide viering van Driekoningen, 
oftewel de Día de Reyes, op 6 januari. Tijdens deze katholieke 
feestdag wordt gevierd dat de drie wijzen (inmiddels koningen 
genoemd) uit het Oosten een ster aan de hemel zagen die hen 
leidde naar de stal waar Jezus was geboren. Een feestdag waar 

op Ibiza (en in de rest van Spanje) weken naar wordt uitgekeken.

et begint al een avond van 
tevoren, op 5 januari, de dag 

dat de drie koningen op het eiland 
aankomen. Iedereen trekt die avond 
richting het centrum voor de jaarlijkse 
optocht vol praalwagens en uiteraard 
de drie koningen. En daarmee is 
het feest nog niet voorbij. Eenmaal 
weer terug thuis mogen de kinderen 
hun schoen onder de kerstboom 
zetten met daarin wat lekkers voor de 
drie koningen en hun kamelen. De 
spanning is de volgende ochtend elk 
jaar weer groot... wat zou er in mijn 
schoen zitten en ben ik zoet of stout 
geweest? Stoute kinderen vinden 

cárbon dulce (een stuk ‘houtskool’ 
gemaakt van suiker) in hun schoen in 
plaats van cadeautjes. Reden te meer 
dus om je goed te gedragen...

Ook voor de volwassenen is het feest 
op 6 januari. Traditiegetrouw wordt 
er Roscón de Reyes gegeten, een 
soort tulband gevuld met marsepein 
en crème. Vaak zit daar een klein 
koningspoppetje in verstopt en een 
boon (de haba). Vind jij de boon in 
jouw stuk zoete lekkernij, dan moet jij 
het komende jaar de Roscón de Reyes 
betalen. Degene die het poppetje 
aantreft, wordt gekroond tot koning.

H

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

414141
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MERCAT VELL In het centrum van Ibiza Stad bevindt zich de 
kleine, oude ‘markthal’ Mercat Vell. Vroeger was dit dé belangrijk-
ste handelsplaats voor de stad wat groente en fruit betreft. Van-
daag de dag heeft Mercat Vell deze functie niet meer. Nog steeds 
kun je er terecht voor groente en fruit, maar daarnaast slaag je er 
tegenwoordig ook voor, onder andere, sieraden, olijfolie, bloemen 
en broodjes. Het is dus zeker een aanrader om hier eens een kijkje 
te gaan nemen en een beetje cultuur te snuiven.

LAS PUERTAS DEL CIELO Vertaald naar het Nederlands betekent Las Puertas del Cielo: de poorten van de hemel. Dit 
uitzichtpunt bevindt zich op ongeveer twee kilometer lopen van de kerk van Santa Agnès en het dankt zijn naam aan de rots 
die je hier in de zee ziet, Ses Margalides, een natuurlijke poortboog waar (kleine) boten onderdoor kunnen varen. Maar ook los 
van deze rots is het uitzicht hier ronduit spectaculair, net als de omgeving vol steile kliffen, een azuurblauwe zee en heel veel 
groene pijn- en dennenbomen

DRUMMERS CALA BENIRRÀS Ben je op zoek 
naar een bijzondere plek om van de zonsonder-
gang te genieten? Ga dan op zondag zeker eens 
naar Cala Benirràs. De zonsondergang is hier altijd 
spectaculair, maar op zondagen wordt deze ook nog 
eens begeleid door het getrommel van de hippies 
die hier samenkomen voor dit wekelijkse ritueel. Er 
wordt getrommeld, gedanst en gezongen, oftewel: 
een unieke ervaring die je ooit een keer meege-
maakt moet hebben als je op Ibiza bent.

LAS PUERTAS CAN SOLEIL Vlak bij Cala Llentia vind je deze twee 
tegenover elkaar geplaatste deuren. Wat is daar nou zo bijzonder 
aan, vraag je je misschien af. Dat zie je meteen als je er een kijkje 
gaat nemen. De deuren staan namelijk vol bijzondere inscripties, 
bewerkingen en motieven en vormen de symbolische in- en uitgang 
van een denkbeeldige kamer zonder muren, maar met een prachtige 
(mozaïek)vloer. Bovendien kun je door de twee open deuren, vanuit 
de juiste hoek, zelfs Es Vedrà aan de horizon zien.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

HIPPIEGROTTEN Langs de rotsachtige 
kustlijn van Ibiza vind je heel wat grotten, 
de een wat groter en/of mooier dan de 
ander. Veel van deze grotten werden in 
het verleden bewoond door hippies en 
een aantal schijnt nog steeds regelmatig 
als slaapplek te dienen. Onder andere de 
zogenaamde ‘hippiegrotten’ bij het uitkijk-
punt op Es Vedrà, waar je niet alleen de 
grot zelf kunt bewonderen, maar ook van 
het spectaculaire uitzicht op de magische 
rots kunt genieten.

STEEDS VERRASSEND AANBOD
& BEWONDER



Bewaar uw bagage in Figueretas, Ibiza.
Makkelijk, slim, 100% veilig.

Online boeken
Aarzel niet, reserveer uw locker 

in minder dan 5 minuten!

Laat uw bagage achter
En heb toegang tot uw locker 

zo vaak als uw wilt.

Geniet van uw tijd
Voel u vrij om te handelen en 

profi teer van elk moment

VERSPIL GEEN TIJD 
TIJDENS UW VAKANTIES.

Check beschikbaarheid
Via de QR-code!

W W W. E A S Y L O C K E R S I B I Z A . C O M

Wil je genieten van de echte authentieke 
Ibiza-sfeer waar Playa D’en Bossa om bekendstaat?

Stop bij Tantra Ibiza.

BE PART OF IT
Tantra Ibiza edfc Pepe, Ctra. de Platja d’en Bossa, 8, 07817 Eivissa, Illes Balears

www.tantraibiza.com  |        tantraibiza

drinkscorneribiza@gmail.com  |  +34 650 72 84 84  |  www.drinkscorneribiza.com

FEESTJE!

Bestel nu 
online via 
onze webshop!

WAAR U OOK BENT!

Ons bedrijf werkt al jaren op het grondgebied van Ibiza en selecteert 
de beste merken sterke drank en dranken voor al onze klanten.

Hiervoor hebben wij de scherpste prijzen op de markt en streven wij 
ernaar om een snelle levering direct bij u thuis, in uw villa of op uw boot 
te kunnen garanderen. Uw tevredenheid is onze beste beloning.

DELIVERY 
SERVICE

C/Quarto' de Portmany N.1 07800, Ibiza   |   restauranteamerica1982@gmail.com   |   +34 971 30 34 38

Volg ons op     restauranteamericaibiza
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NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

INGREDIËNTEN
1 ui 

teentje knoflook
1 rode paprika

1 groene paprika
1 gele paprika

handje peterselie
200 gram mais 

500 gram aardappel  
200 gram mais

6 eieren
olijfolie

peper en zout
paprikapoeder

• Snijd de ui, knoflook en het handje 
peterselie fijn, de paprika’s in blokjes 
en laat de mais uitlekken.

• Verhit een scheut olie in een 
koekenpan en bak de aardappels  
5-7 minuten op hoog vuur.

• Kluts de eieren los in een ruime kom 
met peper, zout en paprikapoeder naar 
smaak. Voeg de peterselie toe en doe 
aardappels bij het eiermengsel.

• Bak nu de uien en paprikablokjes even 
kort gaar in de pan en voeg de laatste 
minuten de mais toe.

• Voeg dit toe aan de aardappels en 
eieren. Meng alles goed door elkaar.

• Giet het eiermengsel weer terug in twee 
(!) koekenpannen (het mengsel is 

Deze Spaanse tortilla met aardappels en groenten is een simpele 
vegetarische maaltijd waar het hele gezin van geniet! En het  
mooie voor de kleintjes onder ons die geen groenten lusten:  

deze zijn verstopt. Kortom, een gezond alternatief!

Spaanse tortilla

teveel om in een koekenpan te bakken).  
Je kunt het of in twee pannen of in  
twee delen bakken (houd dan de reeds 
gebakken tortilla warm in de oven).

• Doe de deksel op de pan en bak de 
aardappeltortilla in ongeveer 8 minuten 
gaar op laag/middellaag vuur (let op:  
niet te heet bakken, zorg ervoor dat de 
onderkant niet aanbrandt).

• Als het ei gestold is en je de pan en je de 
tortilla goed heen en weer kunt bewegen 
in de pan, draai dan de pan om en laat 
de tortilla op het bord vallen. Leg de 
tortilla terug in de pan en bak de andere 
kant nu nog 5 minuten goudbruin. 
Serveer met een frisse salade, eet 
smakelijk!
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5150 5151

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op mooie prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

PUZZELPAGINA het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

wijn 
rood 
merlot 
lekker 

cheerful 
biologisch 
vegan
fles

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

YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

Maak kans op
 

Cheerful 
Merl   t

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