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GOOGLE TRANSLATE  
TO TRANSLATE INSTANTLY

Instant Camera Translation: Instantly 
translate text images by pointing your 
camera at it. 

Copyright Nederland Bruist ©2023.  
Het overnemen van artikelen als bedoeld  
in artikel 15 van het auteursrecht is niet 
toegestaan. Merknaam ‘BRUIST’ is 
eigendom van Nederland Bruist. 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist 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. 

The app translates up to 133 languages. 
Support for features varies by languages:
• Translate text: type to translate 

languages
• Offline: translate without internet 

connection
• Photo’s: Translate text into captured or 

imported photos 

Declaration on rights:
• Microphone for translating spoken text
• Camera to translate text via camera
• Photos for importing photos from your 

library 
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Eindelijk… de lente staat weer voor de deur! Hoewel de winters 
op Ibiza een stuk aangenamer zijn dan in Nederland, verlangen 
we echt naar dat voorjaar. Dat is namelijk misschien wel de 
mooiste tijd van het jaar om op het eiland te verblijven. De zon 
schijnt heerlijk, maar het is nog niet te warm en bovendien is 
het ook nog niet te druk, waardoor iedereen zich rustig voor kan 
bereiden tot het seizoen losbarst.

Dat is dan ook precies waar al onze bruisende ondernemers 
momenteel druk mee zijn. De lentekriebels doen hun werk en 
zorgen dat ook zij zich gaan voorbereiden op de drukte die 
komen gaat. Ben je benieuwd naar hun inspirerende verhalen? 
Je leest ze verderop in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist, 
uiteraard naast tal van andere leuke tips en wetenswaardig-
heden over la isla blanca.

Ibiza in de lente, wij kunnen er volop van genieten. Heerlijk 
wandelen langs het strand, wat drinken op een zonnig terras en 
optimaal genieten van het Spaanse leven. Laat die lentekriebels 
dus maar hun gang gaan, wij zijn er klaar voor!

Leve de lente!
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist.
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Plantaardig koken 
vanuit je hart

Casa Cocoroco  |  Delores Diana Wielzen  |  0034-600340100  |  contact@casacocoroco.com  |  www.casacocoroco.com/kokenopibiza

Delores Diana Wielzen, 
geboren in Nederland, 
met Surinaamse roots, 

werkte jarenlang in 
de communicatie. Al 
van jongs af aan wist 

ze dat ze ooit naar 
een ander land zou 
emigreren. In 2013 

volgde ze haar hart en 
verhuisde ze naar Ibiza. 

Ze richtte zich volledig 
op plantaardig koken en 
begon onder de noemer 

Casa Cocoroco haar 
eigen cateringservice. 

Inmiddels verzorgt ze ook 
workshops en retraites.
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Bij toeval kwam Delores Diana op dit 
pad terecht. Toen ze net op het eiland 
was, kwam ze in aanraking met de raw 
food leefstijl, waarbij groenten, fruit en 
noten op een manier worden bereid 

(zonder te koken) die de 
voedingswaarden intact 
houdt. “Ik was al zo goed 
als volledig vegetarisch, 
maar dit was voor mij een 
heel nieuwe manier van 
eten bereiden. Ik raakte 
erdoor gebiologeerd en 
verdiepte me er verder 
in. Mensen vonden het 
interessant, dus ik werd 
steeds vaker gevraagd 
om een veganistische 
catering te verzorgen voor 
retraites, evenementen en 

bruiloften. Dat deed en doe ik in mijn 
geheel eigen vegan cooking stijl.”

Het kan anders!
In de loop der tijd is Delores Diana 
ook demonstraties en workshops 

Casa Cocoroco  |  Delores Diana Wielzen  |  0034-600340100  |  contact@casacocoroco.com  |  www.casacocoroco.com/kokenopibiza

gaan geven. “Daarbij gaat het om een 
combinatie van kijken, proeven en zelf 
koken. Ik wil mensen bewust maken 
van het feit dat het echt anders kan.” 

‘ Zonder vlees en vis eenvoudig 
heerlijke, smaakvolle gerechten 

creëren’

Koken in een fl ow
Bijzonder is dat Delores Diana kookt 
op een intuïtieve manier, zonder vast 
recept. “Gerechten ontstaan in een fl ow, 
door te voelen en te proeven en door te 
werken met datgene wat beschikbaar 
is. Vanuit mijn holistische kijk op het 
leven begeleid ik ook mensen als 
holistisch therapeut. De manier waarop 
je eet, zegt alles over hoe je in het 
leven staat. In het koken kun je contact 
maken met dieperliggende emoties, wat 
handvaten biedt om verder te komen in 
je persoonlijke ontwikkeling.”

TIP: Van 26 t/m 29 mei en van 
23 t/m 26 juni organiseert 
Casa Cocoroco een vierdaagse 
intuïtieve kookretraite waarbij je je 
kunt onderdompelen in intuïtief en 
plantaardig koken.

BRUISENDE/ZAKEN

Scan de QR-code 
en bekijk de 

mogelijkheden
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EEN CULINAIRE BELEVENIS
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Sobrasada
Ben je op Ibiza, dan is het natuurlijk wel zo leuk (en lekker!) 

om een aantal van de lokale specialiteiten te proeven. 
Een van de specialiteiten die je eigenlijk niet kunt missen 
als je weleens een bezoekje hebt gebracht aan een lokale 

slagerij of supermarkt, is de sobrasada, oftewel de opvallend 
roodgekleurde, gedroogde worst die je in al dit soort zaken ziet 

hangen.

et bijzondere aan de sobrasada is, 
behalve de smaak, het feit dat de 

worst verrassend zacht is vanbinnen, 
waardoor deze vaak ook prima 
smeerbaar is op een stukje brood of een 
toastje. Wat dat betreft lijkt het wel wat 
op filet americain, alleen de smaak is 
duidelijk anders. Als je deze worst echt 
ergens mee zou willen vergelijken, dan 
zou je dat misschien nog wel het beste 
kunnen doen met de Italiaanse Nduja, 
eveneens een smeerbare, pittige worst. 
Overigens is de sobrasada meestal in 
twee varianten verkrijgbaar: een pittige 
en een iets mildere.

We noemden eerder al de opvallende 
kleur van deze worstsoort, die wordt 
gecreëerd door de toevoeging van twee 
soorten paprikapoeder (picante en dulce), 
dus niet door kunstmatige kleurstoffen, 
want het is juist de bedoeling om de 
worst zo puur mogelijk te houden. Naast 
het paprikapoeder bestaat sobrasada uit 
varkensvlees, zwarte peper en zout. Als 
dit mengsel tot worst is gedraaid, is het 
echter niet de bedoeling om deze meteen 
op te eten. De worsten worden namelijk 
eerst nog een paar weken opgehangen om 
te drogen, bij voorkeur aan het einde van 
de herfst en in de winter omdat dan de 
weersomstandigheden optimaal zijn.

H
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RETRO GUSTO  Ben je op zoek naar een leuk (en lekker!) 
lunchadres in Figueretas? Dan is Retro Gusto the place to be! 
Op slechts een steenworp afstand van de gezellige boulevard 
kun je hier genieten van veelal gezonde lekkernijen uit de 
mediterraanse keuken, lekkere sapjes en echt goede koffie. 
Op het menu staan gerechten als huisgemaakte pasta’s, 
salades, gezonde (açai) bowls, burgers, broodjes en meer, 
waar je zowel op het terras als binnen van kunt genieten. Ga 
het dus vooral zelf eens ervaren!

LA GAIA  Heb je zin om te eten op sterrenniveau? Dat 
kan bij restaurant La Gaia dat onderdeel is van het Ibiza 
Gran Hotel. In 2022 ontvingen zij namelijk hun eerste 
Michelinster. Het keukenteam staat onder leiding van chef-
kok Óscar Molina en samen presenteren zij een verfijnd 
culinair menu met de focus op de lokale producten van het 
eiland. Als je hier een tafel weet te bemachtigen, word je 
‘getrakteerd’ op een culinaire reis die al je zintuigen prikkelt 
en die je nooit meer zult vergeten.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

CALMA  Een favoriet van velen: restaurant Calma in het 
havengebied van Ibiza Stad (vlak naast Lío). Niet alleen 
vanwege al het lekkers dat ze hier op de kaart hebben staan, 
maar zeker ook vanwege het fantastische uitzicht op het 
havengebied, de boten die voorbijvaren en de oude stad 
die hoog boven alles uittorent. Het mag dan misschien niet 
het goedkoopste restaurant van het eiland zijn, je krijgt hier 
zeker wel waard voor je geld en zult na een eerste bezoekje 
ongetwijfeld vaker terug blijven keren.

RESTAURANT BLAVOS IBIZA Aan het eind van de 
gezellige boulevard van Figueretas vind je Restaurant 
Blavos Ibiza dat het hele jaar door geopend is. Het terras 
nodigt uit om plaats te nemen en in de zon, met uitzicht 
op zee, te genieten van al het lekkers dat hier op tafel 
wordt getoverd, een drankje en de super relaxte vibe. En is 
het een keertje wat minder weer, dan is het ook binnen in 
de zaak zelf minstens even goed toeven.

EEN CULINAIRE BELEVENIS
EET

AUBERGINE Aubergine by Atzaró is een prachtig country-
chic farm-to-table restaurant, met op de kaart gezonde 
gerechten, op basis van verse ingrediënten, bereid in eigen 
keuken. De romantische terrassen, knusse eetruimtes, 
authentieke stijl, unieke setting en de landelijke omgeving 
maken Aubergine zowel aantrekkelijk voor een romantisch 
diner voor twee als voor een gezellig etentje met het hele 
gezin. Volgens velen is dit er dan ook eentje om op je must-
visit lijstje te zetten voor tijdens een bezoek aan Ibiza.
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Het complete avondje uit!

À LA CARTE 
OF DRIEGANGEN

MENU

€ 27,50
OF EARLY BIRDS VAN 

16.30/17.30 - 18.45 UUR 

€ 22.50 KIJK VOOR EEN VOORPROEFJE 
VAN ONZE COCKTAILS ALVAST 

EENS ONLINE!

Ibiza Tilburg  |  Heuvelring 220, Tilburg  |  06 222 80 48  |  www.ibizatilburg.nl

Genieten van Ibiza
Ibiza Tilburg brengt de sfeer van het eiland dichter bij huis. Je 
kan er dineren en borrelen onder het genot van een heerlijke 
Ibiza-sound. Ondertussen geniet je van de cocktailbartenders 

die hun kunsten staan te vertonen.

maar dan  in Ti lburg

Het complete avondje uit!

Genieten van Ibiza

15
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Denise Klischan
R e c h t s a n w ä l t i n  &  A b o g a d a
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Denise Klischan
R e c h t s a n w ä l t i n  &  A b o g a d a

Denise Klischan
R e c h t s a n w ä l t i n  &  A b o g a d a
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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. 

Laat je begeleiden en meld je nu aan!
Tot binnenkort!

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 van 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.

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

HEB JIJ JE 

VAKANTIE AL 

GEBOEKT?

WE ARE READY 
TO WELCOME YOU
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Wijn van het 
eiland

Voor veel mensen gaat er niets boven een goed glas wijn bij een 
heerlijke maaltijd. Wist je dat je daarvoor ook kunt kiezen voor een 
op Ibiza geproduceerde wijn? De wijnbouw op het eiland is (nog 

steeds) niet heel bekend, maar dat zegt niets over de kwaliteit van 
de wijnen, want die is volgens kenners in veel gevallen echt goed.

at er wijnbouw op het eiland 
is, mag dan wel niet algemeen 

bekend zijn, het is toch echt niet iets 
van de laatste tijd. Integendeel zelfs, 
want al zo’n zevenhonderd jaar voor 
Christus hielden de Feniciërs zich 
hier bezig met het verbouwen van 
wijn. Daar ging men eeuwen mee 
door, tot Ibiza als een van de laatste 
wijngebieden in Europa rond 1920 
werd geplaagd door de druifluis die 
vrijwel alle wijngaarden verwoestte. 
Daarna lag de productie van wijn op 
het eiland enkele decennia stil, maar 
gelukkig is na verloop van tijd de 
draad op dit vlak weer opgepakt, en 

hoe… Vandaag de dag zijn er op Ibiza 
dan ook weer meerdere wijngaarden 
te vinden die jaarlijks duizenden 
liters wijn opleveren. De belangrijkste 
druivensoorten die hiervoor gebruikt 
worden zijn de merlot, de tempranillo en 
de monastrell.

Tip voor een leuk uitje: neem deel aan 
een van de wijnproeverijen die op het 
eiland worden georganiseerd of neem op 
eigen gelegenheid een kijkje bij (een van) 
de wijnhuizen. Overigens worden deze in 
Spanje bodega’s genoemd, dan weet je 
waar je naar op zoek moet gaan als je wat 
lekkere lokale wijnen wilt proeven.

D
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN
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CAN BELLOTERA  Wie van Ibiza Stad richting Sant Josep 
de sa Talaia rijdt, komt onderweg heel wat leuke barretjes 
en restaurants tegen, waaronder Can Bellotera. In de loop 
der jaren is deze zaak, die zich pal aan de doorgaande weg 
bevindt, uitgegroeid tot een begrip onder heel wat locals en 
toeristen. Niet te veel poespas, maar gewoon gezellig wat 
drinken met eventueel wat lekkers te eten erbij, dat is waar 
ze hier voor staan en waarvoor heel wat mensen telkens 
weer terug blijven keren. 

ES BON LLOC  Es Bon Lloc op het kruispunt 
richting Jesús laat zich misschien nog wel 
het best omschrijven als een typisch Spaans 
barretje. Vooral onder locals is deze zaak erg 
in trek, maar dat maakt het misschien wel 
juist zo leuk om hier eens een kijkje te gaan 
nemen. Bestel een biertje of een kop koffie, 
neem er eventueel een simpele tostada of 
wat anders lekkers te eten bij, dompel je 
onder in het echte Spaanse (eiland)leven en 
geniet.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

MELBOURNE STREET 
COFFEE  Koffieliefhebbers 
opgelet: ben je in San Antonio 
en heb je zin in een echt 
goede kop koffie, dan moet 
je bij Melbourne Street Coffee 
zijn. Hier zetten ze – volgens 
eigen zeggen – de lekkerste 
koffie, maar dan wel op 
Australische wijze. Hoe dat 
precies smaakt, kun je het 
best een keer zelf gaan 
proeven. Bestel je koffie, om 
ter plekke op te drinken of 
om mee te nemen, neem er 
eventueel wat lekkers bij en 
laat je verrassen.LÍO IBIZA  Nog zo’n begrip op het 

eiland: Lío Ibiza, hét adres voor een op 
zijn zachtst gezegd bijzondere avond 
uit. Reserveer een tafel voor jou en je 
gezelschap, geniet van een unieke, 
innemende en sensuele interpretatie 
van een cabaretshow vol zang, dans en 
acrobatiek, onder het genot van de meest 
heerlijke gerechten, en laat je verrassen. 
Na afloop van de show wordt Lío 
omgetoverd tot een nachtclub voor een 
perfecte avond uit in stijl, precies zoals het 
hoort op een eiland als Ibiza.

DADO BAR  Volgens velen één van de 
leukste gay bars op het eiland: Dado 
Bar aan de bekende Calle de la Virgen 
in Ibiza Stad. Een straat waar het (met 
name) in het seizoen ’s avonds altijd 
bruist van het leven, helemaal ter hoogte 
van Dado Bar waar de twee eigenaren 
iedereen – gays en niet-gays – meer dan 
welkom heten in hun zaak. Vind een 
plekje op het terras en geniet van een 
drankje en de veelal kleurrijke mensen 
die voorbijkomen of bemachtig binnen 
een plekje aan de gezellig bar.
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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

Een nieuw seizoen in aantocht ... 
Er staat weer heel wat te gebeuren op Ibiza in het seizoen 
2023. Er zijn zaken gesloten en nieuwe zaken geopend. 
Afgelopen maand vierden we het éénjarig bestaan in Cala 
Llonga van Bar / Restaurant Amigos, van de Nederlandse 
eigenaren Dennis en Nanda. Het grote buitenterras 
nodigt hier zeker uit voor een drankje. Op Talamanca 
strand is bar Flotante helaas gesloten en het gerucht 
gaat dat er een nieuwe strandclub komt. 

We hebben wel een mooie tip voor je op ditzelfde strand… iets 
verder lopen en je komt bij restaurant BELLAMAR, een van onze 
favoriete plekjes. Heerlijke keuken, top bediening en de beleving is 
hier optimaal met je voetjes in het zand. 

Misschien is de volgende tip ook wel iets voor je…. Cala Pada. Het strand tussen 
Santa Eularia en S’Argamassa. Heerlijk relaxed, geen hippe tenten en twee 
restaurants, Brisa de la Mar en bar Toni. Lekker op het strand eten, fl esje wijn 
of een biertje erbij en klaar ben je. Ach, … je moet het zelf meemaken om te 
ervaren, maar wat ons betreft de moeite waard. Ook zeer de moeite waard vinden 
wij cala Pou des Lleo. Voorbij San Carlos kom je hier in een ongerept stukje 
natuur. Dit kleine baaitje is zo heerlijk relaxed met een simpele maar zeer goede 
chiringuito. Wij zouden zeggen: ga en eet hier de heerlijke gamba’s al ajillo.                                                         
Veel plezier in het seizoen 2023.                                                             

Disfruta La Vida                            

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

SCAN DE QR-CODE 
VOOR MEER INFO

IBIZA

25
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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

 

Dit townhouse heeft zeer veel te bieden. 
Een geweldige locatie, uitzicht op zee en het is 

voorzien van alle moderne faciliteiten.

Parkeer uw auto onder de carport en loop direct het 
huis binnen via een van de twee ingangen. De

bovenste ingang leidt u naar een woonruimte met 
volledig uitgeruste open keuken en zithoek met

grote ramen, veel licht, uitzicht op zee en overzicht op 
Santa Eularia. Via de trap omhoog is er een

zonnig dakterras, een infi nity pool van 21m² en een nog 
beter uitzicht. De vier niveaus van dit huis zijn

allemaal verbonden door een robuuste en stijlvolle 
metalen trap. Op de tweede verdieping vindt u twee

ruime slaapkamers waarvan de masterbedroom met 
een badkamer en suite. Toegankelijk via een eigen 
ingang vinden we een ander woongedeelte dat kan 

worden gebruikt als een onafhankelijk appartement, 
met een volledig uitgeruste keuken en drie gescheiden 

dubbele slaapkamers met ingebouwde kasten. Eén met 
een badkamer en suite en twee met een gedeelde 

badkamer. Ook is de opslagruimte hier te vinden. De 
gezellige stadstuin is een echt goede plek om te 

ontspannen en te genieten van lange zomeravonden. 
De tuin is voorzien van een BBQ en een spa-house met 

een geïntegreerde verwarmde jacuzzi.

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

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI810
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 246 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  306 m²
SLAAPKAMERS 5
BADKAMERS 4
ZWEMBAD 1

PRIJS 
�1.995.000,-

Townhouse met uitzicht op zee en 
voorzien van alle moderne faciliteiten

2726
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Día de las Islas 
Baleares

Zoals elk land kent ook Spanje zijn eigen nationale feestdagen. 
Feestdagen die landelijk worden gevierd, maar ook feestdagen 

die een wat regionaler karakter hebben, zoals de Día de las Islas 
Baleares, oftewel de Dag van de Baelaren, die elk jaar op 1 maart 
uitbundig wordt gevierd. Niet in heel Spanje, maar alleen in de 

Balearen, dus op Ibiza, Formentera, Mallorca en Menorca.

at houdt deze feestdag precies 
in? Tijdens de Día de las Islas Ba-

leares (in het Catalaans ook wel bekend 
onder de naam Día de ses Illes Balears) 
wordt gevierd dat op 1 maart 1983 in de 
officiële staatstkrant (BOE) het Estatuto 
de Autonomía werd geplaatst. Daarin 
stond dat de Balearen – dus Ibiza, 
Formentera, Mallorca, Menorca en de 
minder bekende eilanden Cabrera en 
Dragonera – een eigen autonome regio 
in Spanje werden. Een jaar later werd 
hiervoor de Día de las Islas Baleares in 
het leven geroepen die sindsdien ook 
werd gevierd. Alleen is het pas sinds 
1999 een officiële vrije dag, zodat men-

sen ook echt de gelegenheid hebben 
om het te vieren. En dat doen ze dan 
ook, met als belangrijkste doel te laten 
zien hoe mooi de eilanden zijn en wat 
er allemaal te beleven valt.

Overigens vinden er niet alleen op 
1 maart zelf festiviteiten plaats, over 
het algemeen wordt er ook tijdens de 
dagen eromheen van alles georgani-
seerd. Maar het hoogtepunt van de 
feestelijkheden wordt natuurlijk gevierd 
op 1 maart. Deze dag zijn dan ook de 
meeste winkels gesloten, houd daar 
rekening mee als je op het eiland bent.

W
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VINO AZUL
BLAUWE WIJN
Het Spaanse bedrijf Gik Live lanceerde 
eind 2016  ’s werelds eerste blauwe 
wijn. Het is een van de meer 
ongebruikelijke producten uit Spanje 
dat door de makers wordt 
omschreven als  ‘een godslasterlijke 
drank’ en dat zorgde voor een paar 
opgetrokken wenkbrauwen bij de leden van 
de wijnbereidings-gemeenschap. Het is 
gemaakt door rode en witte druiven te 
combineren met een natuurlijke, plantaardige 
blauwe kleurstof en niet-calorische zoetstoffen.  
Je kunt deze wijn kopen in wijnwinkels in heel 
Spanje, of een glas proberen in geselecteerde 
restaurants.  

SAL DE IBIZA
Zodra je gedroogde hibiscusbloemen toevoegt aan zuiver zeezout, krijg je een heerlijk 

aromatisch specerijenzout. De friszure smaak van de hibiscusbloemen geeft het 
zeezout een fijne aanvulling en deze combinatie leent zich uitstekend voor visgerechten. 

Het is ook een goed idee om een beetje Granito con Hibiscus toe te voegen aan het 
kookwater van rijst. Dit geeft de gekookte rijst een extra lekkere smaak. 

SHOP

unieks!
Scan 

de 
QR-code

TILL YOU DROP!

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.

Iets
IBIZA TASSEN 
Vanuit Ibiza ontwerpt Word Family Ibiza met veel liefde de 
mooiste tassen. De tassen worden ontworpen door een 
echte hippiefamilie. De collectie bestaat uit handgemaakte 
producten die gemaakt worden met materialen van over de 
hele wereld. Eerst verkochten zij hun Ibiza tassen alleen op 
de Las Dalias hippiemarkt, maar inmiddels kun je hun 
producten zelfs bewonderen op de catwalk in Parijs!

GROTE 
SKULL  
Altijd al zo’n Ibizastijl 
eyecatcher in huis willen 
hebben? Dat kan! Deze 
bepaalt gelijk de sfeer 
in je huis.

AHUYENTALOBOS KAAS
De Ahuyentalobos kaas is een heel bijzondere kaas met veel 
persoonlijkheid. Deze kaas uit de Roncal-vallei wordt gemaakt met ‘rasa’ 
en ‘lacha’ schapenmelk. Net als bij de kazen uit de Roncal-vallei, hebben 

deze kazen geen gaten, al hebben ze wel enkele kleine gaatjes die 
heel kenmerkend zijn voor de kazen uit dit gebied. Leuk om te 

weten: elk jaar in augustus is er in het 
dal van Roncal een kaasfeest waar de 

kazen gepresenteerd 
worden.

CASTAGNETTEN 
Een slagwerkinstrument dat vooral 

gebruikt wordt in de Moorse muziek, 
zigeunermuziek, Spaanse muziek en 
Latijns-Amerikaanse muziek. Het 
instrument bestaat uit een paar holle, 
hardhouten schelpen die aan één kant 
verbonden zijn met een koordje. Ze 
worden in de hand gehouden en 
produceren een klikgeluid of een 
ratelend geluid bij snel opeenvolgende 
kliks. Castagnetten worden 
voornamelijk gebruikt door dansers en 
zangers, vooral in flamencomuziek. 
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Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en voorzien van alle gemakken. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten.

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren

Optimaal genieten!
Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier waar verrassende 

gerechten worden bereid met de 
mooiste streekproducten. 

Daarnaast kunt u gebruikmaken van de 
wellness en fi tness die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden.

Gewoon er even 
   helemaal uit!

33
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van 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!

HÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

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
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STOP
EN KOM TOT RUST!

Boek op tijd!
Ben je van plan om dit jaar op vakantie te gaan naar Ibiza, maar 
heb je nog geen accommodatie geboekt? Dan is het nu de tijd 
om dat te gaan doen! Natuurlijk kun je tot het laatste moment 
wachten, maar als je nu boekt, kan dat je op de eerste plaats 

een hoop geld besparen én je hebt nog de keuze uit de leukste 
hotels.

angzamerhand beginnen de 
reserveringen weer binnen te 

stromen bij alle accommodaties, nog 
los van de reserveringen die afgelopen 
jaar al zijn gemaakt. De meeste mensen 
willen er immers zeker van zijn dat 
ze tijdens hun verblijf op Ibiza in die 
accommodatie kunnen overnachten die 
het beste aansluit op al hun wensen. 
Natuurlijk kan het zo zijn dat jij er nog 
niet aan toe gekomen bent om een 
hotel, villa, appartement of een plekje 
op de camping te boeken. Of weet je 
simpelweg nog niet precies wanneer je 
richting de Spaanse zon vliegt. Maar 
onze tip blijft, zoals elk jaar: boek zo 

vroeg mogelijk! Hoe dichter het seizoen 
nadert en hoe meer reserveringen er 
binnenkomen, hoe harder de prijzen 
immers stijgen. Zonde van je geld, dat 
kun je veel beter aan andere leuke 
dingen uitgeven.

Weet je nog niet precies waar je in wilt 
checken als het eenmaal zo ver is? 
Laat je dan inspireren door onze tips 
op de volgende pagina’s. En ook in de 
voorgaande edities van Ibiza Bruist (te 
vinden via www.ibizabruist.nl) zijn tal 
van mooie accommodaties te vinden. 
Daar zit ongetwijfeld ook iets voor jou 
tussen.

L
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HOTEL GARBI IBIZA & SPA is een hotel aan het strand van 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 
de restaurants en bars van het hotel. Garbi biedt alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HOTEL CARIBE Op nog geen honderd meter van 
het strand van Es Canar ligt Hotel Caribe. Het hotel is 
onlangs volledig gerenoveerd waardoor het hier aanvoelt 
of je incheckt in een relatief nieuw hotel. Als gast kun 
je gebruikmaken van de gratis fitnessruimte en dankzij 
de ruime parkeerplaats die bij het hotel hoort, kun je 
hier ook met een gerust gevoel je huurauto achterlaten. 
Bovendien heb je de keuze uit een verblijf op basis van 
logies en ontbijt, halfpension of zelfs all-inclusive, maar 
net wat jouw voorkeur heeft.

SIX SENSES  Wanneer je afreist naar het Six Senses resort 
op het noordelijke puntje van Ibiza, kom je niet alleen aan op 
een bestemming, maar voelt het alsof je naar een compleet 
andere ‘frequentie’ reist. De 137 gastenverblijven, residenties, 
herenhuizen, zwembadsuites en grotten aan het strand vormen 
niet alleen de perfecte locatie voor een heerlijk ontspannen verblijf, 
maar tegelijkertijd bieden ze ook een betekenisvolle setting voor 
diepe spirituele ervaringen die geworteld zijn in de lokale cultuur, 
met muziek, kunst, duurzame mode, wellness en spiritualiteit.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

LAS MIMOSAS BOUTIQUE & SPA 
HOTEL  In de baai van San Antonio, op 
slechts drie kilometer van het centrum 
van de stad, kun je als gast inchecken bij 
Las Mimosas Boutique & Spa Hotel. Dit 
stijlvol ingerichte hotel beschikt over elf 
Junior Suites en zes ‘gewone’ suites, stuk 
voor stuk met een mediterrane inrichting 
en uiteraard van alle moderne gemakken 
voorzien. Wat de overige faciliteiten betreft, 
Las Mimosas biedt haar gasten een eigen 
(Italiaans) restaurant, een zwembad, 
regelmatig livemuziek, een fitnessruimte 
met solarium en een privé spa.

ÁCORA IBIZA  Op tweehonderd meter van het strand 
van S’Argamassa, in de gemeente Santa Eulalia, bevindt 
zich de kleinschalige accommodatie Ácora Ibiza. Omringd 
door pijnbomen, olijfbomen en palmbomen bieden ze hier 
acht appartementen en twaalf kamers, stuk voor stuk met 
maximaal comfort en een typische ‘Ibiza uitstraling’. Hier kun 
je het hele jaar door in een natuurlijke omgeving genieten 
van de rust en de natuur, terwijl het bruisende eilandleven 
zich toch op slechts een steenworp afstand bevindt.

STOP
EN KOM TOT RUST!



Cala Salada
Zonder twijfel één van de mooiste stranden van Ibiza: Cala Salada in 
het westen van het eiland, vlak boven San Antonio. Deze prachtige 
baai wordt omringd door rotspartijen, heuvels vol dennenbomen en 
ongerepte natuur, wat het idyllische plaatje alleen nog maar extra 
versterkt. Het is hier zó mooi, dat je eigenlijk niet anders kunt dan 

onder de indruk zijn.

enk aan een typisch Ibiza strand 
en je krijgt waarschijnlijk een 

beeld voor je dat wel wat wegheeft van 
Cala Salada: een prachtig zandstrand, 
kristalhelder water en aan de zijkant 
een aantal van die kenmerkende 
vissershuisjes. Verwacht hier geen 
trendy beachclubs, want bij Cala 
Salada heb je ‘slechts’ de keuze uit 
één restaurant. Misschien niet het 
beste restaurant van het eiland, maar 
wel met een fenomenaal uitzicht op 
de baai. Naast Cala Salada vind je 
trouwens een zo mogelijk nóg mooier 
en ongerepter baaitje, het ‘kleine zusje’ 
Cala Saladeta waar je komt door een 
pad over de rotsen te volgen. Hier vind 

je helemaal niets aan voorzieningen, 
maar dat wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de baai zelf.

Het publiek dat deze twee stranden 
bezoekt is heel divers, maar komt – 
met name in het hoogseizoen – wel 
in redelijk groten getale. Wil je je 
auto dus nog ergens parkeren en het 
beste plekje op het strand weten te 
veroveren, dan is het aan te raden om 
hier op tijd naartoe te gaan. Kom je wat 
later en is er geen parkeerplaats meer 
vrij in de buurt, dan kun je eventueel 
ook gebruikmaken van een van de 
pendelbusjes die op en neer rijden 
naar deze baai.

D
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LET YOUR PARTY
BEGIN HERE

Discopoint is een coole, te gekke loungebar en restaurant
in Playa D’en Bossa, vlak bij het strand.

Calle de La murtra 1, Ibiza  |  discopoint-ibiza@hotmail.com  |  +34 638 83 89 33

43
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 
lente laten beleven!

Ben jij klaar voor de lente op Ibiza bij Bas en Mira?
- Verblijf in een prachtige Spaanse villa, gelegen 
 in een natuurlijke oase met uitzicht op zee
- Wellnessdagje met jacuzzi, yoga, massage en good food 
- Hippiemarkten
- Hiken langs de mooiste turquoise baaitjes
- Bootcamp op het strand 
- Mountainbiken of wielrennen
- Spaanse avonden met paella, tapas en sangria

De temperaturen liggen tussen de 15 en 20 graden 
met zon. Geloof ons: dit wil je.

Remote werken?  Je laptop openklappen onder de wuivende 
palmbomen. Brainstormen in de jacuzzi. En die deadline aftikken 
met uitzicht op zee. Ja, ik wil werken onder een palmboom!

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

Nieuw jaar, 

nieuw avontuur. 

Boek nu en 

bespaar 10%! 

ONTDEK IBIZA IN DE LENTE!
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De ruïnes van 
Cala d’en Serra

Cala d’en Serra, misschien heb je weleens gehoord over deze 
prachtige baai in het noorden van het eiland. Maar wist je dat 
er hier, behalve een mooi strand, nóg iets heel bijzonders te 
bewonderen is? Op de kliffen grenzend aan het strand vind 

je namelijk de ruïnes van een nooit afgemaakt hotel, die zijn 
uitgegroeid tot een bezienswaardigheid op zich.

e bedoeling was ooit dat op deze 
plek een indrukwekkend luxehotel 

zou worden gebouwd, met een spectaculair 
uitzicht over de baai. En inderdaad, in 
1969 werd ook daadwerkelijk gestart met 
de bouw hiervan, op basis van een ontwerp 
van de beroemde Catalaanse architect 
Josep Lluís Sert. Enkele jaren later werd 
de bouw echter om onbekende redenen 
onderbroken en toen de architect in 1983 
aan longkanker overleed, werd de bouw 
zelfs volledig gestaakt. Terwijl er toch al 
behoorlijk wat gebouwd was. In de loop der 
jaren zijn er diverse voorstellen gedaan voor 
de toekomst van het bouwproject, maar tot 

op de dag van vandaag werd geen 
enkel voorstel goedgekeurd.

Het resultaat: de ruïnes raken steeds 
meer in verval. Voor de een is dit een 
doorn in het oog, voor de ander is het 
een toeristische trekpleister, helemaal 
doordat (graffiti)artiesten zich in de 
loop der jaren de muren hebben 
toegeëigend en gevuld hebben met 
tal van mooie kunstwerken. Ben je in 
het noorden, ga hier dan zeker eens 
een kijkje nemen om je eigen beeld te 
vormen van de locatie. Is het kunst of 
verval… of misschien wel allebei?

D
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ZONSOPKOMST  Dat de zonsondergang één van de 
grootste toeristische trekpleisters van Ibiza is, hoeven 
we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar wist je 
dat ook de zonsopgang hier in één woord adembene-
mend is?! Je moet er even vroeg voor je bed uit en op 
zoek gaan naar een mooi plekje aan de oostkant van 
het eiland, maar reken maar dat die moeite dubbel en 
dwars wordt beloond. En het leuke is: daarna heb je 
nog een hele dag voor je om ervan na te genieten. 

CAP BERNAT Bij Benirràs denken de meeste mensen 
waarschijnlijk al snel aan de trommelaars waar dit strand 
om bekendstaat. Maar ook de bijzondere rotsformatie 
midden in het water vormt een zeer kenmerkend detail 
voor deze baai. Deze rotsformatie draagt officieel de 
naam Cap Bernat, maar wordt door locals ook wel ‘de 
vinger van God’ genoemd vanwege de vorm die iets weg 
heeft van een vinger. Je kunt de rots beklimmen als je dat 
wilt, maar ook vanaf het strand vormt dit de basis voor 
een zeer Instagramwaardige foto.

SANTA GERTRUDIS Een van de meest pit-
toreske dorpjes van Ibiza is zonder twijfel Santa 
Gertrudis de Fruitera, ook wel bekend als Santa 
Gertrudis. Dé eyecatcher van het dorp wordt 
gevormd door het schattige, witgekalkte kerkje 
Església de Santa Gertrudis de Fruitera dat 
stamt uit 1797. Het aangrenzende plein, Plaça 
de l’Església, met diverse winkeltjes, restaurants 
en bars, vormt het centrum van het dorp waar 
heel wat mensen op afkomen om wat rond te 
slenteren en vervolgens op een van de terrassen 
plaats te nemen.

VARA DE REY  Zonder twijfel een van de gezelligste pleinen van Ibiza 
Stad, waar het het hele jaar door bruist van het leven: Vara de Rey. Dit 
mooi aangelegde plein vol groenplaatsen, bomen en terrassen wordt om-
ringd door de meest prachtige gebouwen met daarin ook heel wat leuke 
winkels en horecagelegenheden. Midden op het plein staat het imposante 
standbeeld van generaal Joaquin Vara de Rey y Rubio met een zwaard in 
zijn hand. Niet alleen mooi om te zien, maar door spelende kinderen ook 
erg geliefd als ‘klimtoestel’. 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

ESPALMADOR  Van Ibiza heeft iedereen wel gehoord en ook Formentera is inmiddels bij de meesten wel bekend. Maar wist 
je dat er tussen deze twee eilanden nog een klein eilandje ligt? Het onbewoonde Espalmador is een van de mooiste nog onge-
repte paradijzen van Spanje, met onder andere een aantal prachtige stranden waar je je per boot naartoe kunt laten brengen 
(of je vaart er natuurlijk zelf heen). Strandbarretjes of iets dergelijks zijn er niet, hier kom je dus puur om te genieten van dit 
kleine stukje hemel op aarde.

STEEDS VERRASSEND AANBOD
& BEWONDER
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Lachrimpeltjes, kraaienpootjes 
of een wenkbrauwfrons. 
Bij het verstrijken van de jaren 
ontkom je er niet aan. Wie 
er jong en fris uit wil blijven 
zien, kan voor een goede en 
betaalbare behandeling terecht 
bij Kliniek Heihof in Hilversum. Bij 
behandelingen met botox en fi llers 
wordt vaak gedacht dat je met 
opgespoten lippen en een ‘plastic 
fantastic’ gezicht het pand verlaat. 
Maar niets is minder waar. In 
Kliniek Heihof willen we de natuur 
een handje helpen, zonder dat het 
er duimendik bovenop ligt dat je 
iets aan je gezicht hebt gedaan. 
Het gaat erom dat je er opgefrist 
uitziet, dat het wat verjongd is.

Breed publiek
Kliniek Heihof bestaat sinds 2013 
en in bijna 9 jaar tijd een begrip 
in het Gooi geworden. Met een
klantenkring van ruim 3500 
allemaal verschillende soorten 
mensen, spreekt Kliniek Heihof 
een breed publiek aan. Mensen 
die iets aan hun rimpels, lijnen, 
kuiltjes of schaduwen willen doen. 

Liquid facelift
De vertrouwde gezichten bij Kliniek 
Heihof zijn dr. Veerander Ghotra 

en drs. Melissa Gomez. Deze 
cosmetisch specialisten hebben 
veel expertise op het gebied van 
de Liquid Facelift. Dit is betaalbare 
facelift mèt fi llers die de natuurlijke 
opbouw van het gezicht herstelt. 
Dr. Veerander: “Als je ouder 
wordt, worden de weke delen in 
je gezicht minder. De structuur 
slinkt en valt weg.” De specialisten 
binnen Kliniek Heihof kunnen deze 
afname van de structuur en het 
collageen, heel mooi terugbrengen 
met hyaluronzuur. Zij vullen het 
natuurlijke volume op en maken het 
gezicht weer zoals het was.” Na 
een jaar tot anderhalf jaar neemt 
de Liquid Facelift langzaam af, een 
klein beetje fi ller erbij is voldoende 
om het bij te houden. 

BIG geregistreerde artsen 
Drs. Melissa Gomez en 
Dr. Veerander Gothra zijn 
werkzaam binnen Kliniek Heihof. 
Beide werken zij dagelijks als 

Natuurlijk 
cosmetisch specialist. Zowel Melissa als 
Veerander hebben een extra masteropleiding 
esthetische geneeskunde (ECAM) in Ierland 
gevolgd. 

Veilige middelen
In de kliniek wordt uitsluitend met veilige 
middelen gewerkt. We gebruiken fi llers 
op basis van hyaluronzuur, dat is een 
lichaamseigen stof. Bij de botoxbehandeling 
werken we met het gerenommeerd product 
Dysport Botuline Toxine A. Dat geeft een veilig 
en mooi resultaat.

Ons motto:

“Een goede en veilige 
behandeling moet voor 
iedereen bereikbaar zijn”

Daarom loopt tot april 2023 onze actie van 
10 euro korting op alle behandelingen. Dat 
betekent al een botoxbehandeling voor 
€ 79,- en een filler voor € 185,-.

Hele week open
Kliniek Heihof is de hele week open, ook 
op zaterdag! In bijna negen jaar tijd heeft de 
kliniek een enorme groei doorgemaakt. 
Daarom verhuisde het bedrijf in 2019 naar 
een grotere locatie. Een prachtig pand in het 
Oude Dudok Pompgemaal aan het 
Laapersveld 1 te Hilversum. We zijn heel 
eenvoudig te bereiken, slechts 1 minuut vanaf 
de snelweg en 1 minuut vanaf de trein. 
Ook nog eens gratis parkeermogelijkheid. 
Bel: 035 – 77 24 8 24 of ga naar
www.kliniekheihof.nl voor meer informatie.

of een wenkbrauwfrons. 
Lachrimpeltjes, kraaienpootjes 
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Lachrimpeltjes, kraaienpootjes 
of een wenkbrauwfrons. 
Bij het verstrijken van de jaren 
ontkom je er niet aan. Wie 
er jong en fris uit wil blijven 
zien, kan voor een goede en 
betaalbare behandeling terecht 
bij Kliniek Heihof in Hilversum. Bij 
behandelingen met botox en fi llers 
wordt vaak gedacht dat je met 
opgespoten lippen en een ‘plastic 
fantastic’ gezicht het pand verlaat. 
Maar niets is minder waar. In 
Kliniek Heihof willen we de natuur 
een handje helpen, zonder dat het 
er duimendik bovenop ligt dat je 
iets aan je gezicht hebt gedaan. 
Het gaat erom dat je er opgefrist 
uitziet, dat het wat verjongd is.

Breed publiek
Kliniek Heihof bestaat sinds 2013 
en in bijna 9 jaar tijd een begrip 
in het Gooi geworden. Met een
klantenkring van ruim 3500 
allemaal verschillende soorten 
mensen, spreekt Kliniek Heihof 
een breed publiek aan. Mensen 
die iets aan hun rimpels, lijnen, 
kuiltjes of schaduwen willen doen. 

Liquid facelift
De vertrouwde gezichten bij Kliniek 
Heihof zijn dr. Veerander Ghotra 

en drs. Melissa Gomez. Deze 
cosmetisch specialisten hebben 
veel expertise op het gebied van 
de Liquid Facelift. Dit is betaalbare 
facelift mèt fi llers die de natuurlijke 
opbouw van het gezicht herstelt. 
Dr. Veerander: “Als je ouder 
wordt, worden de weke delen in 
je gezicht minder. De structuur 
slinkt en valt weg.” De specialisten 
binnen Kliniek Heihof kunnen deze 
afname van de structuur en het 
collageen, heel mooi terugbrengen 
met hyaluronzuur. Zij vullen het 
natuurlijke volume op en maken het 
gezicht weer zoals het was.” Na 
een jaar tot anderhalf jaar neemt 
de Liquid Facelift langzaam af, een 
klein beetje fi ller erbij is voldoende 
om het bij te houden. 

BIG geregistreerde artsen 
Drs. Melissa Gomez en 
Dr. Veerander Gothra zijn 
werkzaam binnen Kliniek Heihof. 
Beide werken zij dagelijks als 

Natuurlijk 
cosmetisch specialist. Zowel Melissa als 
Veerander hebben een extra masteropleiding 
esthetische geneeskunde (ECAM) in Ierland 
gevolgd. 

Veilige middelen
In de kliniek wordt uitsluitend met veilige 
middelen gewerkt. We gebruiken fi llers 
op basis van hyaluronzuur, dat is een 
lichaamseigen stof. Bij de botoxbehandeling 
werken we met het gerenommeerd product 
Dysport Botuline Toxine A. Dat geeft een veilig 
en mooi resultaat.

Ons motto:

“Een goede en veilige 
behandeling moet voor 
iedereen bereikbaar zijn”

Daarom loopt tot april 2023 onze actie van 
10 euro korting op alle behandelingen. Dat 
betekent al een botoxbehandeling voor 
€ 79,- en een filler voor € 185,-.

Hele week open
Kliniek Heihof is de hele week open, ook 
op zaterdag! In bijna negen jaar tijd heeft de 
kliniek een enorme groei doorgemaakt. 
Daarom verhuisde het bedrijf in 2019 naar 
een grotere locatie. Een prachtig pand in het 
Oude Dudok Pompgemaal aan het 
Laapersveld 1 te Hilversum. We zijn heel 
eenvoudig te bereiken, slechts 1 minuut vanaf 
de snelweg en 1 minuut vanaf de trein. 
Ook nog eens gratis parkeermogelijkheid. 
Bel: 035 – 77 24 8 24 of ga naar
www.kliniekheihof.nl voor meer informatie.
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Op deze beurs ontdek je alles wat Ibiza te 
bieden heeft. Niet alleen op het gebied van 
mode en de laatste trends, maar ook wat 
je kunt doen in én om je huis. Tussen het 
shoppen door geniet je van typisch ‘Ibiza-
style’ eten en drinken. Of geniet je van een 
massage en je oren van de soepele klanken 
die de dj voor je ten gehore brengt. Er zijn 

ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

IBIZA 
Xperience Fair

Als jij (nog) niet naar het zonovergoten Ibiza kan, komt het eiland naar jou. De IBIZA 
Xperience wil de ongedwongen sfeer en het ongeremde gevoel van dit eiland naar 

Nederland halen, zodat je het ‘happy hippy’-gevoel kunt ervaren tijdens deze grootse 
overdekte hippiemarkt. De Brabanthallen in Den Bosch worden voor twee dagen 

omgetoverd tot tropische bestemming met fashion, accessoires, beauty, decoraties en 
meer. Tussen het shoppen door kun je een hapje eten en drinken bij de verschillende 
foodtrucks, op een van de terrasjes of bij het Ibiza Restaurant of ga je relaxen in de 

Happy Hippy Chill Out.

meer dan 150 stands, zowel grote als kleine, 
waar je ook lokale bedrijfjes kunt spotten. 
Op de beurs vind je, naast de livemuziek, 
fashion, accessoires, beauty, make-up, 
meubels, hennatatoeages, massages, 
cocktail- en tapasbars, food- en fashion 
trucks, diverse lounges, een Ibiza Restaurant 
en nog veel meer.

Fashion  |  Lifestyle  |  Food  |  Spiritual  |  Music  |  More

Kom genieten!
ZATERDAG 1 APRIL 
12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 
11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2

INFO
Ibizaxperience.eu

TICKETS
Ticketpoint.nl

let your heart guide you

beauty
eiland
foodtruck
happy

hippie
ibiza
lounges
tropisch

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

 Maak kans op een: 

Entreekaart
 t.w.v. € 12,50

ZATERDAG 1 APRIL 12.00 tot 21.00 uur 
ZONDAG 2 APRIL 11.00 tot 17.00 uur

BRABANTHALLEN 
DEN BOSCH
Diezekade 2, Den Bosch
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