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www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

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

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN WONING OP IBIZA? 
Misschien een luxe villa direct aan de 
kust of een natuurhuis op een toplocatie? 
Het Balearen-eiland Ibiza fascineert 
met zijn schilderachtige sfeer, het milde
klimaat het hele jaar door en een 
gevarieerd cultureel landschap.

Bij KENSINGTON vindt u een breed 
portfolio van exclusieve eigendommen 
op de beste locaties op Ibiza. Wij zijn een 
van de bekendste makelaars op Ibiza en 
kennen de weg op het op een na grootste 
eiland van de Balearen. Bij uw Ibiza 
makelaar vindt u geselecteerde woningen 
verspreid over het hele eiland Ibiza.

 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

INVESTEREN IN EEN STUKJE PARADIJS?

DAT KAN MET ONS! < ONTDEK HET ZELF 
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Zoutvelden van 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! 

ONZE KIP 
Onze kip wordt gemarineerd in een heerlijke 
saus bestaande uit meer dan 30 kruiden en 
specerijen, daarna geduldig gegrilld op de 
rotisserie door onze deskundige spitmasters om 
u een malse perfect gekruide kip te bezorgen. 
Ja, we zijn gepassioneerd door onze kip! 

VOEDING & ANTIBIOTICA
Zodra de zon opkomt, krijgen onze kippen 
vers water en eten ze granen. Deze granen 
zijn 100% plantaardig. Onze kippen krijgen 
geen groeiversterkers en worden grootgebracht 
zonder gebruik van antibiotica.

ANDERE GERECHTEN
We serveren de beste Spare Ribs van het 
eiland, heerlijke Kip Sate, en nog een hoop 
andere gerechten om je vingers bij op te eten.

GERECHTEN ZONDER VLEES
Ook voor de vegetariers en veganisten hebben 
we voldoende keus, meerdere Salades, Falafel 
en een Beyond Burger om er maar een paar 
te noemen.

SECRET GARDEN
Aan de achterkant van het restaurant hebben 
we een heerlijke tuin, waar we net verbouwd 
hebben. Je kunt er ook met groepen terecht. 

TAKEAWAY en BEZORGEN
We hebben ook een takeaway service, waarbij 
je alle gerechten van de kaart kunt afhalen. 
Ook bezorgen is mogelijk, dit kan via 
www.ibiza-runners.com

SANTA GERTRUDIS
Ons restaurant bevindt zich in Santa 
Gertrudis, een heel charmant dorpje, midden 
in Ibiza, vol met restaurantjes en terrasjes. Er 
is bij ons voldoende parkeerruimte voor de 
deur.

ONTBIJT EN OPENINGSTIJDEN
We zijn elke dag de hele dag open, vanaf 
9:00h. Behalve op zondag, dan beginnen 
we om 12:30h. Los van de gewone lunch 
en -diner kaart serveren we ook een heerlijk 
ontbijt, met juices, gezonde bowls, pancakes, 
tostis en nog veel meer lekkers.

Carrer Venda de Can Llatzer 19,
Santa Gertrudis de Fruitera
+34 607660240

Volg ons op Instagram: 
@lachickeriaibiza

Het leven is beter met lekker eten!
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Het mag duidelijk zijn: het seizoen is volledig losgebroken 
op Ibiza. De stranden liggen vol, er varen heel wat boten 
voorbij aan de horizon en ook op de terrasjes is het 
gezellig druk. Wat mensen betreft kijk je deze maand je 
ogen uit op het eiland, want van hippies tot de rijksten der 
aarden en van ‘gewone’ gezinnetjes tot talloze celebrities, 
allemaal weten ze Ibiza te vinden. En dat is volgens ons 
precies wat het eiland zo uniek maakt: iedereen is er 
welkom en je mag er zijn wie je bent, zonder dat er wordt 
geoordeeld.

Datzelfde geldt ook voor de ondernemers op Ibiza. Ook zij 
oordelen niet en heten iedereen van harte welkom op 
‘hun’ eiland. Ze bruisen van de energie om jou een verblijf 
te bezorgen om nooit te vergeten en delen maar al te 
graag hun inspirerende verhalen. Ben jij benieuwd naar 
deze verhalen? Blader dan snel verder. En ben je dan toch 
lekker aan het lezen, check dan vooral ook alle bruisende 
Ibiza tips die we ook deze maand weer voor je op papier 
hebben gezet.

¡Disfruta!
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist

Bruisende lezer,

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA



ECHT
SUPER
VET
LOUNGE ER LEKKER OP LOS 
DEZE ZOMER MET JE EIGEN 
ORIGINELE VETSAK.

ECHT
SUPER
VET
LOUNGE ER LEKKER OP LOS 
DEZE ZOMER MET JE EIGEN 
ORIGINELE VETSAK.
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¡Buen provecho!
Wie aan de Spaanse keuken denkt, denkt waarschijnlijk al snel 
aan tapas. Ook op Ibiza staan deze ‘kleine aperitiefhapjes’ bij 

het merendeel van de barretjes en restaurants op de kaart. 
Traditioneel werden tapas geserveerd bij een drankje, maar 

tegenwoordig worden ze ook steeds vaker gegeten als lunch of 
diner, helemaal door de toeristen.

r doen meerdere verhalen de ronde 
over de oorsprong van tapas. Het 

woord tapa (meervoud tapas) is afgeleid 
van het Spaanse werkwoord tapar wat 
bedekken of afdekken betekent, oftewel 
een tapa is letterlijk een soort deksel. 
Met dit in je achterhoofd lijkt de meest 
logische verklaring voor de herkomst 
van tapas dat de hapjes – die veelal 
bestonden uit een stukje brood met iets 
erop – werden gebruikt om je glas af te 
denken ter voorkoming dat er een vlieg in 
zou komen. Er wordt echter ook beweerd 
dat tapas ooit zijn bedacht als gratis hapje 
bij een (alcoholisch) drankje om zo de 
kans op dronkenschap te beperken.

Wat de daadwerkelijke oorsprong ook 
is, het zal de meeste mensen vandaag 
de dag waarschijnlijk niet echt meer 
interesseren. Zij bestellen tapas puur 
om er heerlijk van te genieten en 
verschillende typisch Spaanse smaken 
te proeven. Gewoon bij een drankje, of 
gecombineerd als complete maaltijd. 
De keuze is wat dat betreft zeer 
uitgebreid op Ibiza, want op vrijwel 
elke hoek van de straat kun je wel 
tapas bestellen en overal hebben ze 
zo hun eigen specialiteiten. Wil je van 
alles wat proeven? Ga dan eens op 
tapastoer en bestel bij verschillende 
zaken wat te drinken met telkens 
andere tapas erbij.

E

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA



1716

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

WOW IBIZA is zoveel meer dan alleen een 
restaurant. Het is een ervaring op zich, met 
onder één dak (onder andere) een bar, 
een locatie voor private events en een co-
working space. Zelf omschrijven ze het als 
een ‘home away from home’ en een unieke 
plek om elkaar te ontmoeten en te genieten 
en daar kunnen wij het eigenlijk alleen 
maar mee eens zijn. De vintage meubels en 
het retro interieur zorgen voor de perfecte 
setting om te genieten van de pure, eerlijke, 
rauwe en verfijnde smaken waar ze hier om 
bekendstaan.

LA BRASA Midden in Ibiza Stad 
vind je het bijzondere restaurant 
La Brasa. Een ‘oase van rust’ te 
midden van het bruisende leven 
in het centrum. De prachtige 
binnentuin vol knusse hoekjes 
biedt dé perfecte setting voor een 
romantisch diner voor twee, maar 
ook met een wat groter gezelschap 
ben je hier meer dan welkom. 
Op het menu staan hoofdzakelijk 
mediterraanse gerechten, met her 
en der wat westerse invloeden, en 
diverse overheerlijke tapas. Dankzij 
de enorme populariteit van La 
Brasa is het ook hier aan te raden 
om van tevoren te reserveren.

PASSION CAFÉ Passion Ibiza is niet alleen een 
zeer populaire hotspot, maar heeft ook nog eens 
meerdere vestigingen verspreid over het eiland. 
Gezonde voeding speelt hier overduidelijk de 
hoofdrol en het motto is: love all and serve 
all. Oftewel, voor iedereen staat er hier wel 
wat naar wens op de kaart. Van vegetarisch 
en veganistisch tot verschillende kip- en 
visgerechten, allemaal biologisch verantwoord 
en waar mogelijk bereid met lokaal geteelde 
ingrediënten. Hier bewijzen ze dat gezond eten 
ook écht lekker kan zijn!

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

LA ESCOLLERA Aan het strand 
van Es Cavallet, met een fantastisch 
uitzicht over zee, bevindt zich 
restaurant La Escollera. Al jaren een 
gevestigde naam op het eiland en 
populair onder zowel de toeristen 
als de locals. Op de kaart staan heel 
wat lekkernijen, maar de specialiteit 
is en blijft volgens velen toch de 
paella. Ga die hier dan ook zeker 
eens proeven als je van paella 
houdt! La Escollera is het hele jaar 
door geopend, dus ook als je buiten 
het seizoen om Ibiza bezoekt, ben je 
hier meer dan welkom.

LA PALOMA Een favoriet van velen: 
restaurant La Paloma, gelegen in het 
kleine dorpje San Lorenzo, ook wel 
bekend als Sant Llorenç de Balàfia. 
Een gemoedelijk familierestaurant 
waar het draait om goed en heerlijk 
eten in een bijzonder fijne setting 
– een oude finca met prachtige 
binnentuin – waarin je je meteen 
thuis voelt en waar ook kinderen 
meer dan welkom zijn. De keuken is 
met name Italiaans georiënteerd en 
alle gerechten worden vers bereid 
met, waar mogelijk, ingrediënten 
uit eigen tuin. Tip: reserveren is hier 
echt aan te raden!



Accompany
Ondersteuning en advisering voor meer 

welzijns- en vitaliteitverbetering 

Accompany richt zich ook op Nederland en andere landen
 Doeleinden: accompany consulting voor advies, training & coaching

.

At your service!

Tot jou� dienst

Wim Hoes

+31 6 51540280  |  WWW.ACCOMPANY-IBIZA.COM
      accompany consulting        accompanyconsult

1918

Vuurtoren op Kaap Barbaria, Formentera



Eigenaren: Dennis van Weelden en Nanda Finardi

Indonesian
weekender

@AMIGOCAFEIBIZA@GMAIL.COM
+34 679 127 568

Rijst, Hete kip, Rendang, Saté
Indische gehaktballetjes, Sambal telor ei 
Sambal goreng boontjes, Atjar tjampoer

LOUNGE BAR AND RESTAURANT
PENSIÓN TONI - CALA LLONGA - IBIZA

Adv Wikkelfee 162x162mm contouren.indd   1 22-08-19   12:03

Soms vergeten we dat onze huid zo’n wezenlijk orgaan is. 
Ze vormt de overgang tussen jouw binnenwereld en de wereld 

buiten ons. Je huid beschermt en omhult je en wéét wat heilzaam 
voor je is. Vitaliteit uit de natuur - producten van biologische 

oorsprong  -  zijn verkrijgbaar bij Wikkelfee.

Adv Wikkelfee 162x162mm contouren.indd   1 22-08-19   12:03

  

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl
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Let’s fiesta!
Wie wel van een feestje houdt, kan deze maand op Ibiza zijn 

hart ophalen. Alle clubs zijn geopend en de ene party is nog niet 
afgelopen voordat de volgende alweer begint, zo lijkt het bijna. 
Party is echter een breed begrip, helemaal op een eiland als 

Ibiza. Want van de allergrootste clubs tot de hippiemarkten en 
de kleinere strandtentjes, allemaal weten ze hoe ze een feestje 

moeten bouwen.

ie bij Ibiza en party’s dus alleen 
denkt aan de grote clubs, heeft 

het mis. Voor ieder is er namelijk wel 
wat wils, zeker ook op party-gebied. 
Van non-stop dansen op de fijnste 
dancemuziek gedraaid door de 
beste dj’s ter wereld tot alternatieve 
feestjes waar de bezoekers allemaal 
op hun eigen manier in hogere 
sferen belanden. Zo veelzijdig als 
het eiland, zo veelzijdig zijn ook de 
feesten. Laat je dus eens verrassen 
en ga ook eens naar een ander 
feestje dan je gewoonlijk zou doen.

Of je je nu wilt laten verrassen of niet, 
één ding is voor vrijwel elke party aan te 
raden. Mocht je er een kaartje voor nodig 
hebben, koop dit dan niet aan de deur, 
maar van tevoren online of eventueel via 
een van de vele proppers die rondlopen 
of bij een van de ticketpoints. In sommige 
gevallen hanteren zij dezelfde prijzen als 
aan de deur, maar in de meeste gevallen 
ben je een stuk goedkoper uit. Geld dat je 
vervolgens weer kunt besteden aan een 
extra drankje of een extra feestje! Have 
fun!

W

PARTY
LET’S GO!

2323
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PARTY

PACHA is zonder twijfel een van de 
bekendste clubs van Ibiza. Het begon 
ooit in 1973 met een kleine, oude finca 
in Ibiza Stad, maar inmiddels is het 
uitgegroeid tot merk op zich. Iedereen 
kent wel ‘de kersen van Pacha’ en ook 
de party’s die ze hier organiseren, zoals 
Flower Power, zijn wereldwijd bekend. 
Hier hebben dan ook al heel wat grote 
namen achter de draaitafels gestaan. Tip: 
wil je een keer naar een feestje in Pacha, 
koop dan geen kaarten aan de deur, 
maar bestel ze vooraf online. Dat scheelt 
meestal behoorlijk in de kosten.

ES PARADIS Volgens velen een van de 
mooiste – of misschien zelfs dé mooiste 
– clubs van het eiland: Es Paradis 
midden in San Antonio. Al sinds 1975 
een gevestigde naam op het eiland en 
de gigantische witte pyramide waarin 
de club gevestigd is, is ook eigenlijk niet 
te missen. De naam is bovendien erg 
toepasselijk, want eenmaal binnen waan 
je je in een heus paradijs. Wil je een 
avondje feesten in Es Paradis? Bestel je 
tickets dan vooraf online, dat is vaak een 
stuk goedkoper dan wanneer je ze aan 
de deur moet kopen.

NAMASTE Elke woensdagavond 
(tot en met september) vanaf 19.00 
uur bij de iconische hippiemarkt 
Las Dalias: Namaste. Een unieke 
ervaring vol livemuziek met geluiden 
van over de hele wereld, optredens, 
kunstuitingen, dans en een keur aan 
mooie mensen. Al meer dan twintig 
jaar ontzettend populair, zowel onder 
de locals als de toeristen. Geen party 
zoals je gewend bent van de grote 
clubs, maar desondanks een avond 
om nooit te vergeten.

LET’S GO!

IBIZA ROCKS Is het een hotel of is het een 
outdoor club? Ibiza Rocks in San Antonio 
is het allebei! Party (overdag) bij en in het 
iconische zwembad om ‘s avonds heerlijk 
in je hotelbed te ploffen. Maar ook als 
niet-gast van het hotel ben je hier meer 
dan welkom om mee te feesten, mits je 
vóór 17.00 uur binnen bent en een ticket 
hebt gekocht of een bedje of tafel hebt 
gereserveerd. De perfecte locatie voor een 
‘daytime poolparty’ waarna de hele avond 
nog voor je openligt.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS
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                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur
www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

Onze showroom is geopend 
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur

Bettoweg 22 - 24 Schiedam
010 - 437 49 44 info@delangeenreek.nl

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur? 

Graag adviseren de medewerkers 
van De Lange & Reek u bij het 

maken van een persoonlijke keuze 
waar u echt blij van wordt en bieden 

zij u de zekerheid van de beste 
koop. Loop gewoon eens binnen in 
onze winkel en laat u inspireren. Of 
maak een afspraak zodat we samen 

alle tijd hebben voor een goed 
(advies)gesprek.

•  VLOEREN  •  RAAMBEKLEDING  
•  SLAPEN  •  WONEN  •  HAARDEN  

•  WOONACCESSOIRES  •  KASTEN OP 
MAAT  •  WANDAFWERKING

                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur

Een pvc-vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk, 
krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en 
warmte-isolerend is. Pvc-vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke 
houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint. 

Door middel van embossing techniek ziet een pvc-vloer er niet 
alleen natuurlijk uit, maar voelt u eventuele houtnerven ook.

Voor meer info kĳ k opwww.delangeenreek.nl

 Deze maand in de spotlight: 

pvc-vloeren



Kunstenares Grace Spiegel  |  Galerie Grace Spiegel, Glipperweg 94, Heemstede (op afspraak) 
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel

Het zat er altijd al in, de wens om te tekenen en te schilderen, te 
experimenteren met technieken, materialen en stijlen. Ze volgde 
masterclasses en een deeltijd opleiding aan de kunstacademie, maar 
niet eerder voelde Grace Spiegel het verlangen om zelf kunst te maken 
zo sterk als de afgelopen paar jaar. 

In haar sfeervolle atelier schildert ze en ontvangt ze bezoekers. 
Aziatische kimono’s en kleden, Chinese muiltjes, Japanse kwasten en 
aardenwerk servies tonen in één opslag waar ze haar inspiratie vandaan 
haalt. In de etalage prijken schilderijen van Aziatische vrouwen die de 
gratie en gereserveerdheid uitstralen die we kennen uit hun cultuur. 

Grace’s portretten kunnen zowel expressief als introvert, trots als 
melancholiek zijn, maar nooit onderdanig. Ze tonen zowel jongere als 
oudere vrouwen die zich bewust zijn van zichzelf, ongeacht hun leeftijd 
of achtergrond. 

Dankzij haar talent en geheel eigen signatuur 
slaagt Grace erin het wezen van de Aziatische 
vrouw op overtuigende en eigentijdse wijze tot 
Ieven te brengen. Met respect en aandacht voor 
hun diepste wezen, dat tijdloos en universeel is.

TE BEWONDEREN 
BIJ ETC DESIGN 

CENTRE IN 
CULEMBORG 

De Aziatische vrouwen 
van Grace Spiegel

“Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het 
schilderen van Aziatische vrouwen in hun kimono’s en los van hun context. Het onderwerp 
verveelt me nooit. Integendeel, ik ontdek steeds weer nieuwe elementen die me helpen om 
de schoonheid en sereniteit waar zij voor staan en waarnaar ik op zoek ben te onthullen.” 
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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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JOUW PARTNER IN IBIZA

Ibiza

Formentera



Met je kids
Het is zomervakantie. Dé tijd van het jaar waarin ook heel veel 
gezinnen met kinderen hun koffers pakken en lekker samen op 
vakantie gaan. Ibiza staat dan alleen niet heel vaak bovenaan 
het lijstje met mogelijke bestemmingen. Zonde! Want ook voor 

kids valt er heel veel te zien en te beleven op het eiland.

elk kind houdt er immers niet 
van het strand? Lekker ravotten 

in het water, zandkastelen bou-
wen, zwemmen, een boekje lezen, 
picknicken, watersporten… Wat dat 
betreft kunnen ze hier echt hun hart 
ophalen en er zijn altijd wel andere 
kinderen op het strand te vinden om 
lekker mee te spelen, terwijl jij onder-
tussen heerlijk kunt relaxen.

Voor sommige kids zal alleen dat 
strand al meer dan genoeg zijn om 
zich de hele vakantie te vermaken, 
maar ook voor wie weleens een 
keer wat anders wil, is er keuze 
genoeg. Van avontuurlijke jeepsa-
fari’s tot waterparken, van karten tot 

mountainbiken en van een bezoekje aan 
een alpacaboerderij tot het bewonderen 
van de meest prachtige vissen in een 
ondergronds aquarium, om maar wat 
voorbeelden te noemen. Je vakantie is 
waarschijnlijk te kort om alles te onder-
nemen wat er maar te ondernemen valt.

Goed om te weten is trouwens ook dat 
Spanjaarden over het algemeen echte 
familiemensen zijn. Je kids mee uit eten 
nemen is in de meeste restaurants dan 
ook geen enkel probleem. Integendeel 
zelfs, er zijn juist heel wat restaurants 
en beachclubs te vinden met speciaal 
entertainment voor je kinderen, zodat zij 
zich niet hoeven te vervelen als jij nog 
even gezellig na wilt tafelen.

W
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Iets

SHOP
TILL YOU DROP!

SCAN DE QR-CODES VOOR MEER INFO

*LEZERSACTIES Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 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. 
de TAG bij de lezersactie naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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.

TURRÓN
Dit nougat-achtige snoepje zul je ongetwijfeld 
tegenkomen tijdens het winkelen in Spanje. 
Het is een populair cadeau en 
souvenir. Het is gemaakt met 
amandelen, honing, suiker en 
eiwitten en wordt geserveerd 
in een rechthoekige plaat. 
Het snoepje kan zijn afgeleid 
van een gerecht dat in delen 
van het islamitische Spanje is 
gemaakt of van oude Griekse of Romeinse recepten. Casa Mira, opgericht in 
1842 in Madrid, was de eerste turrón- winkel van de hoofdstad en is nog 
steeds enorm populair bij de lokale bevolking.

ESPADRILLES 
ZOMERSCHOENEN

Je kunt wellicht versies van deze populaire zomerschoen in het 
buitenland kopen, maar je kunt het echte artikel alleen in Spanje kopen. 

Casa Hernanz in Madrid maakt sinds 1840 espadrilles, schoenen met 
touwzolen, en is een van de langstlopende espadrillefabrikanten in 

het land. Hoewel het oorspronkelijk de schoen was van de armen en 
arbeidersklasse, kreeg de espadrille wereldwijde aandacht toen 

Lauren Bacall een paar droeg in de film Key Largo uit 1948. Sindsdien 
zijn ze een hoofdbestanddeel van de zomermode.

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, 
waarvan de makers het omschrijven 
als ‘een godslasterlijke drank’ en het 
zorgde zeker 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.  

QUESO PAYO KAAS
Deze heerlijke, oude Payoyo kaas (250 gram) is 

de meest bekende Spaanse kaas buiten 
Spanje. Dat komt doordat deze kaas vaak 
gebruikt wordt als tapas of geserveerd wordt 
als het begin van de maaltijd of diner. 
Spaanse kazen worden nooit op brood 

gegeten, maar dat wil niet zeggen dat jij dat 
niet mag doen, natuurlijk! De smaak is mild en 

licht zoutig ondanks dat het een oude kaas is. 

unieks!

LEZERSACTIE* 
Cheeky sauvignon
(H)eerlijke cheeky sauvignon, tropisch 
en verfrissend, tjokvol citrus. Crispy en 
opwekkend, met aroma’s van granny 
smith en passievrucht. Iedere slok 
doet verlangen naar de volgende. Al 
met al een sappige sauvignon met een 
dorstlessende afdronk.

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

HIERBAS DE 
IBIZA BATH SALTS 
Dit heerlijk ruikende badzout werkt 
verzorgend en zit in een prachtige pot. De 
geur van het badzout bestaat uit de 
volgende noten: sinaasappel, citroen, tijm, 
salie, lavendel, rozemarijn, geranium, 
jasmijn, oranjebloesem, kaneel en vanille. 
De geur zorgt dat alle zintuigen rust krijgen.
Gebruik: strooi wat zout naar behoefte in 
bad terwijl het bad wordt gevuld
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Eigenaren: Bas en Mira ] 085-2465777 | info@bmexperience.nl | www.bmexperience.nl 

“Leef je mooiste leven!” Deze 
boodschap willen Bas en Mira 

aan iedereen meegeven. En dat 
is dan ook precies wat ze zelf 
doen. Met de start van B&M 

Experience kwam hun grootste 
gezamenlijke wens in vervulling. 
Vanuit hun fantastische villa op 
Ibiza bieden zij nu ook anderen 

de mogelijkheid om hun mooiste 
leven te beleven onder 

de Spaanse zon.

BELEEF JOUW ULTIEME VAKANTIE
“Wat begon als een vijfjarenplan, veranderde al snel in 
een vijfmaandenplan”, lacht Mira. “Onze droom was 
om ergens op een bijzondere plek onder de Spaanse 
zon samen iets moois te beginnen en die droom kwam 
dus veel sneller in vervulling dan verwacht.” Een droom 
die invulling kreeg in de vorm van B&M Experience, 
een jonge en frisse onderneming die mensen – met de 
focus op Nederlanders – hun ultieme vakantie op Ibiza 
wil laten beleven. Maar dan op een andere manier dan 
al werd aangeboden. “Wij bieden namelijk niet alleen 
een supermooie locatie”, vertelt Bas. “Gasten kunnen 
ook deelnemen aan diverse leuke activiteiten, zoals 
mountainbiken, suppen, hiken, bootcamp, meditatie, 

BELEEF JOUW ULTIEME VAKANTIE
massage, personal training, 
wielrennen en yoga. Al die 
activiteiten worden los van elkaar 
natuurlijk al door heel wat partijen 
aangeboden, maar wij zijn redelijk 
uniek door alles in eigen beheer te 
houden en de meeste activiteiten 
ook zelf te begeleiden. En dat alles 
op persoonlijke en informele wijze, 
het hele jaar door.”

Custommade vakanties
Bas en Mira genieten volop van 
hun nieuwe leven op Ibiza en ook 
de reacties van gasten zijn tot nu 
toe louter positief. “We krijgen 
heel veel verschillende mensen 
over de vloer. Van groepen tot 
losse boekers en van mensen die 
alleen komen voor een workation 
of om te overnachten tot gasten 
die zoveel mogelijk uit het aanbod 
aan activiteiten willen halen. Wat 
dat betreft bieden we onze gasten 
echt custommade vakanties. 
Gaandeweg het verblijf zie je de 
mensen niet alleen puur genieten, 
maar je ziet ook mooie nieuwe 
vriendschappen ontstaan. Daar 
kunnen wij alleen maar dankbaar 
voor zijn.”

BRUISENDE/ZAKEN



 

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
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Dit ultra moderne Penthouse kan worden 
betreden via twee verschillende ingangen, 
zowel de benedenverdieping als de eerste 

verdieping. Op de benedenverdieping van de 
fl at is een open woonruimte en twee dubbele 

slaapkamers met en-suite badkamers. 
Door het hoge plafond en de grote ramen 

valt er veel natuurlijk licht in de kamer. 
Vanaf deze verdieping heeft u ook 
toegang tot een van de terrassen.

Een trap leidt naar de eerste verdieping met 
een open keuken en het woongedeelte. De 

keuken is modern, volledig uitgerust en nodigt 
uit tot gezellig koken. Verder vindt u er een 

eethoek, een kleine slaapkamer met 
ingebouwde kasten en badkamer met douche. 

Ook op deze etage heeft u toegang tot een 
balkon met een prachtig en bijzonder uitzicht 

op de haven van Ibiza. Via nog een trap bereik 
je de derde verdieping. Hier komt u in een zeer 

lichte en moderne tweepersoonsslaapkamer 
met inbouwkasten en en-suite badkamer. 
Een bijzonder kenmerk van deze kamer is 

het prachtige en directe uitzicht over 
de historische oude stad van Ibiza en de 

haven. Van hieruit heeft u direct toegang tot 
het dakterras, dat ca. 24 m2 groot is.

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

OBJECT/VAN DE MAAND

Penthouse met fantastische blik over Ibiza Haven  

REFERENTIE KPI749
TYPE OBJECT Penthouse
WOONOPPERVLAKTE ca. 173 m²
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4
BALKON JA

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 1.395.000,-
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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 je 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 !  

Marsja van Kilsdonk  |  www.marsjavankilsdonk.expert

Marsja’s Zwarte Schapen 
Transformatie festival

SAVE THE DATE

Auw, wat was de eerste editie gaaf. 
Dat vraagt om een tweede nog dit jaar.  

En ja weer in Nederland dit keer in Zwolle 
en met een camping!

Wil jij op de hoogte blijven. Laat je emailadres achter via 
www.marsjavankilsdonk.expert

10 september 2022

Face your fear!
Thema Festival
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Stop!
Dat Ibiza in het zomerseizoen erg populair is onder toeristen van 

over de hele wereld, hoeven we je waarschijnlijk niet meer te 
vertellen. Dat het er daardoor best druk kan zijn, lijkt ons een 
logisch gevolg. Maar wist je dat er ook tal van hotels en andere 

overnachtingsmogelijkheden te vinden zijn waar je ook deze 
periode volop geniet van de rust? Echt een aanrader voor als je 
wel graag naar Ibiza wilt, maar niet zit te wachten op de drukte.

aar je die hotels dan zoal vindt? 
Buiten de steden en dan met 

name in het noorden van het eiland. 
Ook hier vind je natuurlijk meer dan 
genoeg vakantiegangers, maar in plaats 
van erg druk zouden we het hier eerder 
omschrijven als gezellig druk. Houd er 
wel rekening mee dat je in het noorden 
van Ibiza wat verder weg zit van het 
bruisende nachtleven, maar dat is dan 
de (vaak bewuste) keuze die je maakt. 
Van hotels tot luxe villa’s en van B&B’s 
tot vakantieappartementen, je vindt ze 
overal op Ibiza en dus óók in het wat 
meer gemoedelijke noorden.

Geen behoefte aan rust tijdens 
je verblijf op het eiland? Geen 
probleem, kies dan voor een hotel 
of ander soort accommodatie in of 
vlak bij de stad en dompel je onder 
in het bruisende leven. Die rust 
kun je natuurlijk ook altijd gewoon 
voor een dagje opzoeken door een 
dagtochtje naar het noorden te 
plannen, mocht je daar behoefte 
aan hebben. Zo veelzijdig als het 
eiland zelf is, zo veelzijdig zijn ook 
de overnachtingsmogelijkheden, dus 
er is voor ieder wel een slaapplek 
naar wens te vinden.

W

STOP
EN KOM TOT RUST!
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STOP
EN KOM TOT RUST!

VARA DE REY GUEST HOUSE Een ‘home 
away from home’, zo omschrijven de eigenaren 
van Vara de Rey Guest House zelf hun 
bijzondere hotel midden in het centrum van 
Ibiza Stad. En dat is ook precies de ervaring die 
je hier als gast hebt. Geen standaardhotel, maar 
een unieke locatie met prachtig uitzicht over 
Vara de Rey aan de ene kant en de oude stad 
aan de andere kant. De perfecte uitvalsbasis 
voor wie het eiland wil verkennen en zich toch 
een beetje thuis wil voelen.

THB LOS MOLINOS Zo’n 
beetje tussen Ibiza Stad en 
Figueretas vind je het ‘adults 
only’ viersterrenhotel THB Los 
Molinos. De perfecte locatie 
voor jouw verblijf op het eiland 
als je – zonder kinderen om je 
heen – wilt genieten van luxe, 
comfort, een prachtig uitzicht 
over de azuurblauwe zee en 
een rustige, ontspannen sfeer. 
Het hotel beschikt bovendien 
over een openluchtzwembad 
omringd door Balinese 
bedden, een à la carte 
restaurant, een poolbar 
en een spa met verwarmd 
zwembad, jacuzzi, massage- 
en fitnessruimte.

SOL BEACH HOUSE Ben jij op zoek naar een 
mooie accommodatie in Santa Eulalia? Wat 
dacht je van vier sterren (adults only) hotel Sol 
Beach House? Hier verblijf je in stijl en geniet 
je volop van de rust, terwijl je je toch vlak bij 
het bruisende centrum van Santa Eulalia 
bevindt. Hoewel het hotel direct aan zee ligt, 
is aangrenzend aan het hotel geen strand, 
maar de drie zwembaden – waarvan eentje 
op het dakterras – maken dit meer dan goed. 
Bovendien bevindt het strand zich op slechts 
een steenworp afstand.

DESTINO PACHA RESORT Dit superchique resort is, zoals de 
naam al doet vermoeden, onderdeel van de wereldberoemde 
Pacha keten. Een naam die staat voor kwaliteit en luxe en die 
maken ze ook hier zeker waar. Dit luxe vier sterren resort bevindt 
zich in de prachtige omgeving van Cap Martinet en het strand 
van Talamanca ligt op slechts vijf minuten lopen. Als je het terrein 
überhaupt wel wil verlaten, want eigenlijk vind je hier alles wat je 
je maar kunt wensen voor een meer dan comfortabel verblijf.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

CAN SASTRE Het magische 
gevoel van Ibiza komt ook tot uiting 
in het kleinschalige agroturismo 
hotel Can Sastre. Gelegen in het 
landelijke deel van Ibiza, is dit hotel 
een ideale plek om te ontspannen, 
op te laden en te genieten van de 
natuur. Can Sastre beschikt over 
drie casita’s en twee villa suites 
die stuk voor stuk zijn voorzien 
van de gemakken en services 
van een vijf sterren boutiquehotel. 
Daardoor kun je hier als gast op 
ongedwongen wijze genieten van 
alle vrijheid en luxe die je je maar 
kunt wensen.
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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 

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!



Bewustwording
Als je je bewust wordt van ongewenste, vastzittende 
patronen, dan kan je ze veranderen. Het stukje 
bewustwording van die patronen is stap één. 

Vaak levert bepaald gedrag ons iets op. Ik wilde 
bijvoorbeeld iedereen helpen. Ik gaf ongevraagd 
advies, leende geld uit en bood onderdak. Deze 
behulpzaamheid klinkt als een mooie eigenschap. 
Dat is het ook, alleen deed ik het onbewust niet 
voor de ander maar voor mezelf. Het leverde me 
schouderklopjes op. Die had ik nodig om me goed 
te voelen. Ik vond mezelf namelijk niet goed genoeg. 

Ook zorgde mijn behulpzaamheid voor afl eiding. 
Door met anderen bezig te zijn, hoefde ik niet naar mijn 
eigen problemen te kijken. Ik was veel te druk met andermans 
problemen. Toen ik mij bewust werd van dit gedrag, wilde ik het 
veranderen. Ik ben mezelf gaan waarderen, schouderklopjes 
gaan geven en ik heb trauma’s verwerkt. Ik mediteer, 
relativeer en spreek mezelf toe met lieve woorden. Ook heb 
ik systemisch werk gedaan, waaronder paardencoaching 
en een NLP-opleiding. Dit heeft veel inzichten opgeleverd.

Genoeg hebben aan jezelf is alles wat je nodig hebt. 
Andermans mening verandert niks aan hoe ik naar 
mijzelf kijk. Dat is pure vrijheid.
 
Lukt het jou nog niet zo goed? Dan heb ik een online 
training gemaakt om onbewust gedrag te veranderen naar 
bewust gedrag en het van daaruit te veranderen. Je kan deze 
training vinden op www.mykillerbodymotivation.com.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

5252
058 - 2570727  |  06 - 51995626  |  www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza

Klinkt alles zoals het niet zou behoren te klinken? Maar al te vaak komt  het voor dat mensen 
in dit gevoel blijven hangen omdat ze simpelweg geen uitweg ervaren. Mijn intentie is om jou 
te laten voelen dat het ook anders kan.

Zie je de bomen 
in het bos niet meer?

Jouw ontwikkeling staat op de eerste plaats en er 
kunnen zowel kleine als grote problemen aangepakt 
worden. Zo leer je controle te krijgen over je gedrag 
en dit om te buigen naar persoonlijke effectiviteit 
om zodoende een leven zonder belemmeringen te 
ervaren. Doelgericht te werk gaan is essentieel bij 
mijn methodiek. De oplossing ligt vaak dichterbij 
dan je zou verwachten. Ik maak gebruik van NLP, 
de Matrixmethode, Oplossingsgericht werk en 
Zuiver communiceren om jouw angst in korte tijd 

te neutraliseren, zodat je verder kunt met je 
leven. Soms vinden mensen het prettiger om 
al wandelend in de buitenlucht hun hart te 
luchten en samen op deze manier een nieuwe 
weg te vinden en al pratend in de natuur 
stappen te zetten die leiden tot verbetering van 
de huidige situatie. Ook dat kan bij Taytanchis.

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

Verbeter je leven samen met TAYTANCHIS!

Wolf Rappard

MEER INFO?
Scan dan de 

QR-code
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Cala Benirrás
Dit is zonder twijfel een van de meest bekende stranden in het 

noorden van Ibiza. Niet alleen omdat het simpelweg een heerlijke 
plek is om te genieten van de zon, de zee en een fijne hippie 
vibe, maar zeker ook vanwege de trommelaars die hier met 

grote regelmaat (met name op zondagavond) de zonsondergang 
begeleiden met hun ritmische getrommel.

xtreem groot is het strand van 
Cala Benirrás overigens niet, 

maar met een lengte van zo’n 160 
meter en een breedte van veertig 
meter is er meestal toch wel ergens 
een plekje te vinden om ook jouw 
handdoek neer te leggen. Houd er 
wél rekening mee dat het een vrij 
populair strand is, waardoor het in 
de zomermaanden behoorlijk druk 
kan worden. Wees dus op tijd als je 
een goed plekje op het strand wilt 
bemachtigen en al helemaal als je je 
auto ergens in de buurt wilt kunnen 
parkeren.

Het strand zelf bestaat uit een mix 
van zand en kiezels en loopt heel 

langzaam af de zee in. Het water is 
hier trouwens zó helder dat het niet 
alleen een perfecte baai is om te 
zonnen en te zwemmen, maar zeker 
ook om te snorkelen. Bovendien is 
het een populaire plek om met je boot 
voor anker te gaan. Tegen het eind 
van de middag spot je dan ook steeds 
meer boten aan de horizon. Stuk 
voor stuk liggen ze klaar om van de 
zonsondergang te kunnen genieten, 
want ook die is hier prachtig. Het is 
dus zeker een aanrader om hier eens 
tot zonsondergang te blijven. Als je 
een beetje mazzel hebt, kun je dan 
niet alleen van die zonsondergang 
genieten, maar ook van een ‘hippie 
trommelfeestje’ op het strand.

E



Eivissa bij avondlicht
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Torre des Savinar
Es Vedrà, iedereen die weleens op Ibiza is geweest, kent 

ongetwijfeld deze magische rots ten zuidwesten van het eiland. 
Er zijn dan ook heel wat locaties die ‘strijden’ om de titel beste 
uitzichtpunt op Es Vedrà. Een daarvan is zonder twijfel de oude 
piratentoren Torre des Savinar. Ook los van het uitzicht een ware 

must-visit!

e Torre des Savinar is een 
oude uitkijktoren die ooit werd 

gebouwd om het eiland tegen piraten 
te beschermen. En inderdaad, daar 
kent Ibiza er wel meer van, maar deze 
toren, die in 1763 werd gebouwd, 
heeft niet alleen het mooiste uitzicht, 
maar is ook nog eens het best 
gerestaureerd van al deze torens. 
Desondanks zijn er toch heel wat 
mensen die ervan afzien om de 
toren – en het bijbehorende uitzicht 
– van wat dichterbij te gaan bekijken, 
aangezien je er best een stuk voor 
omhoog moet ‘klimmen’. Voor de 
meeste mensen is dit echter prima 
te doen en zeker geen reden om een 
bezoekje aan de toren aan je voorbij 

te laten gaan. Mocht je deze uitdaging 
aangaan, vergeet dan niet je camera 
mee te nemen en wellicht een lekkere 
picknick. Het uitzicht boven bij de 
toren is namelijk zó fenomenaal dat 
je er waarschijnlijk wel een tijdje van 
wilt genieten en er sowieso de nodige 
foto’s van wilt maken.

Hoe je bij deze toren komt? 
Simpelweg door de borden naar Cala 
D’Hort te volgen en af te slaan bij het 
roze-paars gekleurde bord met daarop 
Torre des Savinar. Zo’n vijftig meter 
verderop kun je je auto parkeren 
om vervolgens richting de toren te 
wandelen.

D

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD
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COVA DE CAN MARÇÀ De Cova de Can 
Marçà, gelegen in San Miguel in het noorden 
van het eiland, is een van de oudste grotten 
van Ibiza. Voordat de grot werd opengesteld 
voor bezoekers, werd deze onder andere door 
smokkelaars gebruikt om hun illegale goederen 
te verbergen. Sporen daarvan zijn vandaag de 
dag nog steeds te zien en daarnaast kun je 
je hier verwonderen over de meest prachtige 
druipstenen en (versteende) watervallen en 
waterbeddingen. Een leuk uitje voor als je op 
Ibiza bent, helemaal samen met je kids.

FARO DEL MOSCARTER Als je richting 
Portinatx rijdt, zie je al snel de Faro del Mo-
scarter, oftewel een opvallende zwart-witte, 
52 meter hoge vuurtoren, aan de horizon 
verschijnen. De vuurtoren werd halver-
wege de jaren zeventig gebouwd en doet 
vandaag de dag nog steeds dienst. Wie zin 
heeft om een mooie wandeling te maken, 
kan zijn auto in Portinatx parkeren en van-
daaruit in ongeveer een half uurtje langs de 
kustlijn richting de vuurtoren wandelen.
 

NATUURGEBIED SES SALINES Wist je dat er op Ibiza ook een beschermd natuurgebied te vinden is? Ses Salines is opgeno-
men op de UNESCO lijst en staat vooral bekend om de kenmerkende zoutvelden waarin ook regelmatig flamingo’s neerstrij-
ken. Tot de opkomst van het toerisme was de zoutwinning de belangrijkste industrie op het eiland en nog steeds is het ‘Sal 
de Ibiza’ een populair souvenir voor toeristen. Overigens loopt Ses Salines door tot het noorden van Formentera, er is dus veel 
meer te zien in dit natuurgebied dan alleen de zoutvelden.

ES VEDRÀ Es Vedrà is zonder twijfel de meest 
herkenbare eyecatcher van Ibiza. De magische 
rots torent dan ook zo’n 400 meter uit boven de 
zeespiegel en er doen heel wat verhalen de ronde 
over deze bijzondere rots. Het zou zelfs de op twee 
na meest magnetische plek ter wereld zijn en veel 
mensen ervaren een positieve energie in de buurt 
van Es Vedrà. Hoe het ook zij, de rots is te zien 
op heel wat iconische foto’s en levert ook nu nog 
steeds de meest prachtige plaatjes op. 

FESTIVAL CLUB 
Ibiza kent één ‘club’ 
waar je altijd terecht-
kunt: Festival Club in 
de heuvels van Sant 
Josep. De oude club 
is inmiddels al 48 jaar 
gesloten, maar vormt 
dankzij de kleurrijke 
graffiti en het unieke 
sfeertje van de ruïne 
nog steeds een echte 
publiekstrekker. Deze 

enorme openluchtdiscotheek opende ooit in 1972 de deuren, maar 
moest door omstandigheden twee jaar later alweer sluiten. Doordat er 
geen nieuwe eigenaren werden gevonden, raakte het terrein in verval 
en veranderde langzaamaan in de huidige indrukwekkende ruïne.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN
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RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

INGREDIËNTEN
500 gr h.o.h gehakt

1 ei
snuf paprikapoeder

snuf oregano  
bosje verse peterselie

5 eetlepels paneermeel
2 sjalotjes

 2 teentjes knoflook
½ rode peper 

500 ml gezeefde tomaten
1 theelepel suiker

peper en zout

BEREIDING
Meng het gehakt met het ei, 
paneermeel, 1 teen knoflook, peper, 
zout, paprikapoeder en een snuf 
oregano en de helft van de peterselie. 
Is het mengsel nog erg nat, dan kun 
je wat extra paneermeel toevoegen. 
Draai er kleine balletjes van. Verhit 
een beetje olie of boter in een pan en 
bak de gehaktballetjes mooi bruin in 
circa 12 minuten. Zet het vuur in het 
begin hoog en als ze een mooi korstje 
hebben, laat je ze verder garen op 
laag vuur.

Wie houdt er niet van gehaktballetjes? Over de hele wereld 
worden gehaktballetjes gemaakt en gegeten. Zo ook in Spanje. 

Daar worden ze vooral als tapa gegeten, geserveerd in een pittige 
tomatensaus. In iedere tapasbar kun je ze bestellen en ze smaken 
overal net een beetje anders. Maar zelf maken is niet zo moeilijk.

Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus 

Albondigas

Verhit ook wat olie of boter in een 
andere pan en fruit hier de 
gesnipperde sjalotjes in aan. Voeg de 
andere teen knoflook in kleine stukjes 
toe en de rode peper naar smaak. 
Fruit dit een paar minuten aan en 
voeg dan de gezeefde tomaten toe. 
Breng de saus op smaak met suiker, 
peper en zout. Voeg als laatste nog 
wat verse peterselie toe. Doe dan de 
balletjes bij de saus en schep alles 
goed om. Lekker als tapas hapje of 
met wat brood of rijst.
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-2-3.

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

De zomer staat voor heel 
wat uren speel-, zwem- 
en spetterplezier in het 

water. De zwemmers en 
zongenieters kunnen nu 

een hele zomer lekker 
bijbruinen onder het genot 

van een drankje en een 
Bruist puzzel. Daarnaast 

maak je ook nog eens kans 
op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

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 'zwemmen'.
De oplossing van vorige maand was waaier.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op eenMaak kans op een

fris 
bubbel 
zomer 
spa 

sodastream 
water 
lekker 
smaakjes

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
en herlaadbare Bruist Powerbank 
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing 
in op onze site: www.ibizabruist.nl.
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NIEUWE FOTOPaseo Marítimo, 3, 07840 Santa Eulalia Des Ríu • www.opticalamar.com

EXCLUSIVE EYEWEAR COLLECTION

PRESENTED BY

ALEXANDER MCQUEE
BALENCIAGA

BERUTTI & REMOVA
BOTTEGA VENETA

BUGARI
CELINE

CHANEL
CARTIER
CHLOËE

CHOPARD
DIOR
DITA

DOLCE GABBANA
FENDI

FERRARI
HUGO BOSS

JIL SANDER
JIMMY CHOO

KENZO
LIEBESKIND

MAUI JIM
MICHAEL KORS

MILA
OLIVER PEOPLES

PAUL SMITH
PHILIPP PLEIN

PRADA
RAY BAN

SILHOUETTE
SAINT LAURENT

STELLA MACCARTNEY
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Groeten uit Ibiza

van


