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voor optimaal gebruik 
van dit online magazine

Tips

De beste leeservaring

LaVida Curaçao is ontworpen om te lezen op 

een tablet. Houd de tablet verticaal. Lezen op 

een PC is natuurlijk ook mogelijk.

Interactieve inhoudsopgave 

Via de inhoudsopgave kun je rechtstreeks 

naar een artikel in het magazine. Wil je vanuit 

een bepaalde pagina snel naar een andere 

bladzijde dan gaat dit als volgt: tik op het 

scherm van de tablet. Onderin verschijnt het 

paginanummer in een zwart blokje. 

Je kunt dit blokje naar links en rechts slepen. 

Het blokje blijft na het tikken op het scherm 

twee seconden in beeld.

Swipen door het magazine

Je swipet eenvoudig door het magazine. Als 

dit niet lukt, is er boven in het scherm van je 

tablet waarschijnlijk een zwarte balk in beeld. 

Tik op het scherm, de balk verdwijnt en je kunt 

verder swipen.

Gebruik via PC

   Als je het magazine geopend hebt, kun 

je rechtsonder het magazine full screen 

zetten (via ESC op het toetsenbord 

wordt het beeld weer kleiner).

   Je kunt ook de gehele inhoud in beeld 

krijgen om snel naar een andere pagina 

in het magazine te gaan.

   Verder vind je rechtsonder ook het 

icoontje met de optie Downloaden 

en Delen.

FAQ

Wil je nog meer weten over het gebruik van 

dit magazine of ondervind je problemen bij 

het gebruik ervan, ga dan naar de FAQ op de 

website www.lavidacuraco.com. 
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De stoomboot heeft inmiddels koers gezet naar Spanje 
en straks staat de Kerstman weer voor de deur. Een 
mooie tijd, zeker op Curaçao. De kleurrijke verlichting 
overal, de pagara’s, de gezellige vibe in de stad en de 
grote en kleine feesten maken Curaçao misschien wel de 
leukste plek op aarde om de feestdagen door te brengen.

Met de laatste dag van het jaar zichtbaar op de 
kalender, is het ook tijd om terug te kijken op 2016. 
Voor LaVida Curaçao was 2016 het geboortejaar van 
het magazine, dat - zo hebben we mogen ervaren - 
met open armen is ontvangen. We hebben inmiddels 
duizenden abonnees en krijgen hartverwarmende 
reacties op het blad. Hartstikke bedankt hiervoor. 
We zijn er echt blij mee! 

Nu ligt het decembernummer voor je. In deze nummer 
4 een vriendelijk portret van Churandy Martina, die in 
het echt - echt waar - net zo aardig is als op TV. En 
een interview met de initiatiefnemers van GreenKidz 
Curaçao. Zij willen ons eiland schoon en milieubewust 
maken en beginnen daarmee bij de kinderen. De jeugd 
heeft immers de toekomst. We mogen er trots op zijn 
dat Curaçao zoveel mensen met het hart op de juiste 
plaats heeft. Eilandbewoners die er de schouders onder 
zetten en Curaçao elke keer weer een beetje mooier 
maken. 

Natuurlijk valt er nog veel meer bijzonders te lezen en 
te bekijken. Volop inspiratie voor onder andere lifestyle, 
reizen, wonen, slimme energie en shopping.  
Geniet ervan! 

Heb je nog tips, vragen of suggesties?
Laat het me weten!

SUSANNE VAN SAMBEECK

Voor iedereen die van 

de Caribische levensstijl 

houdt. Ook ver over onze 

eilandsgrenzen heen.

Welkom

  susanne@lavidacuracao.com
  LaVida Curacao
  CuracaoMagazine 
  Lavidacuracao
W   www.lavidacuracao.com
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Wonengastentussen de

In de Penstraat naast restaurant Rozendaels ligt het prachtige 

stadshuis van Arriën Lekkerkerker en Maike Bergervoet. 

Sinds oktober 2016 woont het gezin met drie zonen in dit 

fantastische monument met de naam Villa Tokara.
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gasten

Internaat voor meisjes

Over de historie van het stadsmonument is niet 

heel veel bekend. ‘Daar ga ik nog verder induiken’, 

vertelt Arriën Lekkerkerker. ‘Wat we al wel weten, 

is dat tot eind jaren zestig het huis in het bezit was 

van een vooraanstaande familie. Twee zussen 

waren de laatste bewoners. Na hun overlijden 

werd het huis aan het Eilandgebied geschonken 

om er een meisjestehuis, Casa Manita, van te 

maken. In de loop der tijd werd het huis te klein 

en het internaat verhuisde. Penstraat 55 kreeg 

daarna een andere bestemming. De jongeren 

uit de buurt vonden er een plek. Dit duurde tot 

de jaren negentig. Het pand raakte in slechte 

staat. Het werd een plek voor chollers, totdat 

het particulier werd verkocht en opgeknapt.’ 

Opvallend aan Villa Tokara is de perfecte staat 

waarin het huis zich bevindt. ‘Deze eer gaat naar 

de vorige eigenaren, zij hebben het huis zoals het 

nu is, naar dit niveau gebracht’, leg Arriën uit. ‘Aan 

ons de taak de perfecte staat van het monument 

te behouden.’ 

Smaak te pakken

Maike Bergervoet: ‘We hebben altijd al iets 

met mooie huizen gehad. Op Brakkeput Ariba 

hebben we een aantal jaren geleden een oud 

weekendhuis opgeknapt tot een geweldige plek. 

We kregen de smaak te pakken en zo kwamen 

‘Wonen in een historisch pand  
is echt een voorrecht’
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we in Villa Tokara terecht. Arriën: ‘Ons originele 

idee was om een oud pand te kopen en dat op 

te knappen, maar toen dit stadshuis op ons pad 

kwam, pasten we ons plan per direct aan. We 

waren op slag verliefd.’

Way of life

Arriën en Maike wonen samen met hun drie 

jongens letterlijk tussen de gasten. Naast hun 

eigen slaapkamers bevinden zich in het huis 

namelijk ook nog vijf gastenkamers. Maike gaat 

elke dag naar haar werk bij advocatenkantoor 

Spigt Dutch Caribbean, waar ze partner is en 

de kinderen gaan naar school. Arriën blijft thuis 

en regelt het reilen en zeilen in de villa. ‘Ik ben 

advocaat, maar daarnaast ook zeiler en ook nog 

eens meubelmaker. Ik kan dus werken met mijn 

hoofd en handen, maar vind contact met mensen 

uit heel de wereld ook heerlijk.’ 

Keuken favoriet

De grote woonkeuken in het huis is de favoriete 

plek van het gezin. Maike: ‘De keuken is ruim en 

gezellig met een lange houten tafel waaraan de 

‘Zoveel mooie plekjes in en 
om het huis, we genieten 

er elke dag van’
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kinderen schoolwerk maken terwijl wij koken. We 

eten er samen, doen er spelletjes en drinken er 

koffie of een wijntje. Sowieso zijn de grote ruimtes 

in het huis heerlijk. Want kinderen zijn altijd daar, 

waar je zelf ook bent. Er is overal plek genoeg, dus 

we lopen elkaar niet voor de voeten.’

Voordelen van een oud pand

Het huis is koel, daar dachten ze vroeger bij 

de bouw echt over na. Dikke muren, op de 

wind gebouwd en overal shutters, ramen en 

doorgangen. Arriën: ‘Binnen in huis is het heerlijk, 

het is er fris, de sfeer voelt goed. Wij zien het echt 

als een voorrecht om in dit historische pand te 

mogen wonen.’

Stadsleven

Na jaren aan het Spaanse Water te hebben 

gewoond, is het leven in de stad een echte 

verandering. ‘Het bevalt ons prima, zo midden 

in de stad. De file op weg naar school op de 

Caracasbaaiweg hebben we achter ons kunnen 

laten. Dat zijn heel wat extra uurtjes slaap’, lacht 

Maike. ‘Ik kan bij wijze van spreken op de fiets 

naar mijn werk en in onze vrije tijd kunnen we 

lopend naar één van de vele leuke restaurants in 

dit Pietermaai District.’ ‘Het was even wennen’, 

vult Arriën aan. ‘Maar de kraaiende haan van de 

buurman ’s morgens vroeg, de schoolbel van de 

Oranjeschool en natuurlijk de mensen op straat 

zorgen voor reuring rondom ons huis. Gezellig!’

‘Spullen met een verhaal, maken van je huis een thuis’
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Heerlijk toch, deze feestelijke decembermaand? Het is de perfecte tijd van het jaar om cadeautjes 
te krijgen en te geven. Daarom hebben we in onze winkel Concept Store by Sea & Sand nu 
extra veel originele, leuke, fijne, mooie en gezellige woonaccessoires, hebbedingetjes, boeken, 
sieraden en geschenken. Naast onze vertrouwde badkleding merken Seafolly, Cyell en Beachlife 
natuurlijk. Kom snel een kijkje nemen!  –Desi

ELKE DAG EEN FEESTJE
House Doctor 
10 meter lange lichtsnoer voor buiten (220V) 
ANG 229,95

LIFESTYLE

TO SLEEP OR NOT TO SLEEP
Cyell 

Nightdress van 100% zijde ANG 289,95

ACHTER DE POTTEN 
EN PANNEN
Kitchen Trend servies 
vanaf ANG 9,95
Kookboek Simply 
Nigella ANG 79,95
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A  Promenade Shopping Center, Schottegatweg Oost 82
W  www.conceptstorecuracao.com
T  (+599 9) 736 36 55
Non-stop open op maandag van 14u00 - 18u00,  
dinsdag t/m vrijdag van 09u30 - 18u00 en zaterdag van 10u00 - 18u00

LICHT IN DE DUISTERNIS
House Doctor lantaarn (71 cm) ANG 399,95 
House Doctor lampionnen vanaf ANG 11,95

NOOIT GENOEG
House Doctor 
Schaaltjes vanaf ANG 23,95

EILANDLEVEN
Seafolly
Jurk ANG 289,95 
Tas ANG 259,95

V-HALS MET EEN 
HOOFDLETTER 

Seafolly badpak 
ANG 309,95

VOORPRET
Reisboeken

Per stuk ANG 49,95 
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W
anneer je voorbij de portiersloge Blue Bay Curaçao Golf 

& Beach Resort oprijdt, kun je je bijna niet voorstellen 

dat op deze plek in een ver verleden koeien en schapen 

graasden. Er is sinds die tijd veel veranderd. De voormalige plantage 

annex boerderij is tegenwoordig een luxe golf & beach resort met 

ambitieuze plannen voor verdere ontwikkeling. 

AMBITIEUZE 
PLANNEN
Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort 

RESORT14



‘Grootse plannen voor verdere ontwikkelingen 

van Blue Bay hebben we zeker’, begint Director 

of Development, Walter Hofstede zijn relaas. 

‘We noemen het ook wel Blue Bay 2.0. Onze 

toekomstvisie voor het resort is gebaseerd op het 

originele masterplan uit 1992, dat - ondanks dat 

het al bijna vijfentwintig jaar oud is - ijzersterk in 

elkaar zit. Het is een doordacht concept, waarop 

we elke keer verder bouwen.’ 

Sinds begin van dit jaar 

gebeurt dit versneld en 

met hernieuwde energie. 

Aandeelhouders en 

investeerders hebben 

afgelopen januari de scepter 

overgenomen van de familie 

Raspoort, tot die tijd eigenaar 

van Blue Bay. Deze verandering 

maakt investeringen mogelijk, 

waarmee de directie Blue Bay de komende jaren 

naar een nog hoger niveau gaat brengen.

Een vrij gevoel

De 18-holes golfbaan is bepalend voor het 

wooncomfort van Blue Bay. ‘Wonen aan de 

golfbaan is niet alleen interessant voor mensen die 

van deze sport houden’, aldus Walter Hofstede. 

‘Momenteel staan er 450 eigendommen in het 

resort en ik durf met stelligheid te zeggen dat het 

gros van onze bewoners niet of nauwelijks golft. 

Je hoeft echt geen golfer te zijn om verliefd te 

worden op Blue Bay. Met een golfbaan om je 

heen, kies je voor vrij wonen in de natuur met 

prachtige vergezichten over land en water.’ 

Werk in uitvoering

Walter: ‘We gaan de golfbaan geheel vernieuwen. 

Er is al een start gemaakt met de aanleg van de 

nieuwe holes 14 en 17, die begin 2017 bespeelbaar 

zullen zijn. De golfbaan wordt state-of-the-art.

Walter Hofstede (r), hier samen met CEO Sepp Koster
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Het verschil zie je nu al bij de nieuwe holes. 

Het gras is er letterlijk groener. De komende tijd 

gaan we elke hole op deze manier upgraden. Tel 

daarbij de nieuwe driving range achter het nieuwe 

golfclubhuis in het landhuis, onze golf pro en de 

professionele greenkeepers op en je weet dat je 

hier helemaal op je plek bent.’ In het gerenoveerde 

landhuis komt ook de centrale resortreceptie van 

Blue Bay. ‘Onze accommodaties liggen verspreid 

in het resort. Met deze centrale receptie en het 

gezellige terras erbij wordt Landhuis Blauw het 

kloppende hart van Blue Bay.’

Nieuwe beach bar en moderne keuken 

Blue Bay heeft een van de mooiste natuurlijke 

stranden op het eiland. Niet alleen resortbewoners 

en gasten, maar ook mensen van buitenaf zijn van 

harte welkom om van het strand en de faciliteiten 

te genieten. ‘We ontvangen tegenwoordig 

dagelijks meer dan driehonderd badgasten’, licht 

Walter toe. ‘De huidige horecacapaciteit is niet 

berekend op deze aantallen. Daarom leggen we 

op dit moment de laatste hand aan de nieuwe 

beach bar en een moderne keuken voor Azzuro. 

Zo kunnen we onze bewoners, gasten en 

bezoekers ook op het strand de service bieden die 

ze van Blue Bay mogen verwachten.’

Ocean Drive met prestigieuze zeekavels 

Op de plek van de oude 18e golf hole van 

Blue Bay - direct grenzend aan zee - worden 
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Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort
E  info@bluebay-curacao.com 
T  (+599 9) 869 13 32
W   www.bluebay-curacao.com 

www.imagine-curacao.com 
A  Landhuis Blauw z/n, Curaçao

negen exclusieve bouwkavels gerealiseerd van 

drieduizend vierkante meter of meer. Elk Ocean 

Drive perceel heeft een eigen kustlijn van veertig 

tot zeventig meter met een machtig uitzicht op 

zee van Piscadera tot Boca Sint Michiel. 

Exclusieve beach appartementen

Op het strand van Blue Bay, daar waar nu nog het 

oude golfclubhuis staat, wordt binnenkort gestart 

met de bouw van The Shore, een complex met 28 

luxueuze beach appartementen en 4 penthouses. 

‘De locatie van The Shore is werkelijk uniek’, aldus 

Walter Hofstede. ‘Heb je een appartement of 

penthouse in The Shore dan woon je letterlijk op 

het strand.’ 

Ideale mix

De combinatie van residents, tijdelijke 

bewoners, resortgasten en bezoekers 

maakt dat er altijd wat te beleven valt 

op het Blue Bay Curaçao Golf & Beach 

Resort. Een kwart van de residents is 

eilandbewoner, het overige onroerend 

goed is in handen van buitenlanders. 

Walter: ‘Als je op je porch zit, komt er altijd 

wel een golfer voorbij. Op het strand is 

er altijd reuring en de drie restaurants 

van Blue Bay mogen elke dag op een schare 

gasten rekenen. We zijn ook een trekpleister voor 

internationale sporthelden. Blue Bay wil voor deze 

professionals een thuisgevoel creëren. ‘Wat dat 

betreft hebben we bij Blue Bay wel wat gemeen 

met de topsporters’, lacht Walter. ‘Ook wij willen 

naar het allerhoogste niveau. Samen met onze 

240 medewerkers gaan we ervoor.’
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Foto’s GreenKidz Curaçao

Hoe komen een bedrijfseconoom en een graphic designer ertoe om samen de schouders 

te zetten onder een groener Curaçao? We vragen het Maya Mathias en Ivonne Zegveld, 

initiatiefnemers van GreenKidz Curaçao.

GreenKidz Curaçao,  
de passie van Maya Mathias  
en Ivonne Zegveld

oud gedaan
Jong geleerd,
PASSIE18



Vriendinnen

‘We zijn al jarenlang vriendinnen’, begint Ivonne 

Zegveld het verhaal. ‘Met onze kinderen maakten 

we - dat doen we nog steeds trouwens - 

wandelingen of fietstochten in de natuur. Het afval 

ergerde ons. Daar wilden we iets aan doen. Het is 

niet okay om zomaar overal je rommel te dumpen.’

Talenten gebruiken

Maya Mathias: ‘We brainstormden hoe Ivonne en 

ik onze talenten konden bundelen. Ik ben opleider 

en schrijver en Ivonne werkt als creative designer. 

Beiden zijn we moeder en kijken we naar de 

toekomst van onze kinderen. Eerst dachten we 

aan een tijdschrift, maar het werd al snel een 

educatief pakket, waarmee we de jeugd bewust 

willen maken van hun leefomgeving. We gingen 

samenwerken met Curaçao Clean Up, Green 

Force Curaçao en Selikor. En daar zijn nog veel 

meer organisaties bijgekomen sinds we anderhalf 

jaar geleden zijn gestart.’

Het begint bij jezelf

‘Natuurlijk beseffen wij dat het niet makkelijk 

is om bewust met afval om te gaan, als er de 

middelen niet voor zijn’, gaat Ivonne verder. ‘Maar 

de mindset begint te veranderen. Kijk naar het 

succes van de Curaçao Clean Up. Opruimen 

achteraf is een fantastisch begin, maar we moeten 

er uiteindelijk naar toe dat er geen afval meer op 

straat komt. Dit proberen we de leerlingen in het 

Funderend Onderwijs op een leuke en interactieve 

manier te leren.’

Gratis voor iedereen

Het uitgangspunt van GreenKidz is dat al het 

educatief materiaal gratis is voor iedereen. Maya: 

‘Op deze manier kan iedereen erbij, scholen en 

verenigingen en zelfs een individuele leerling voor 

een spreekbeurt bijvoorbeeld. We maken kleine 

stapjes, maar met bescheiden en dus realistische 

passen kom je er ook. Onze enthousiaste 

gastdocenten bezoeken scholen om kinderen 

te leren dat we zuinig moeten zijn op het milieu. 

Binnen het GreenKidz lespakket verzorgen we 

excursies naar de Green Force recycle-stations, 

we bezoeken in samenwerking met Uniek 

Curaçao het bos Roi di Rincon en alle kinderen 

gaan naar recycle-kunstenaar Yubi Kirindongo.’

Mooie successen

‘De reacties zijn heerlijk positief’, gaat Ivonne 

verder. ‘Sowieso hebben we met GreenKidz bij 

de Curaçao Clean Up in september zeshonderd 

kinderen weten te bewegen om mee te doen 

aan deze opruimactie.’ Maya: ‘En scholen zeggen 

bewuster na te denken hoe ze met afval omgaan. 

Zo gebruikt de Chema Maduro-Angela Jessurun 

school geen wegwerpservies meer, heeft het Sint 

Antonius College haar kerstboom en kerststal 

van recylcemateriaal gemaakt en heeft de Pipita 

basisschool met grote boodschappentassen een 

eigen recycle-unit in de hal gecreëerd.’ Ivonne: 

‘Het enthousiasme van de kinderen wakkert onze 

passie alleen maar aan. We willen met GreenKidz 

echt iets betekenen voor Curaçao. En dat voor de 

lange termijn. Dit is nog maar het begin!’

Adopteer een school

GreenKidz Curaçao wil dat alle kinderen op het 

eiland leren dat een schoon milieu echt belangrijk 

is. Werken aan iets voor de lange termijn, kan 

alleen met geld dat duurzaam beschikbaar is. Het 

adopteren van een school voor 2.500 gulden per 

jaar maakt dit mogelijk. 
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Ja hoor, hij is binnen!

De nieuwe collectie
van Riverdale

De nieuwe Riverdale collectie bij 

Techniek & Design Plaza doet je 

watertanden. Een stijlvolle serie 

woonaccessoires om het thuis 

nog gezelliger te maken. Van 

schitterende lantaarns en trendy 

decoratieflessen tot heerlijk 

ruikende verzorgingsproducten 

en stoere toilettasjes. 

Net op tijd binnen om voor die 

ene speciale persoon een stijlvol 

kerstgeschenk te kiezen. De 

originele Riverdale producten zijn 

altijd leuk als cadeau voor een 

ander …of …gewoon voor jezelf.

Bij Techniek & Design Plaza 

vind je alles voor in en om het 

huis. In de mooiste én grootste 

woonwinkel van Curaçao kun je 

terecht voor  stijlvolle meubels en 

decoratie, moderne verlichting, 

Europese keukens en badkamers, 

een ruim assortiment elektro- 

en installatiematerialen en nog 

veel meer. 

Techniek & Design Plaza
E  info@techniekdesign.com
W  www.techniekdesign.com 
A   Schouwburgweg z/n
T  (+599 9) 737 81 81
F  TechniekDesign

WONEN
MAAK VAN UW HUIS UW THUIS
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Energie is een hot item op Curaçao. De hoge 

elektriciteitsrekening is veelvuldig onderwerp 

van gesprek en iedereen op het eiland heeft 

wel eens te maken met een stroomstoring, 

waardoor onze elektrische apparaten uitvallen, 

de wifi niet meer werkt, de airconditioning 

uitblijft en lampen moeten worden vervangen 

door kaarslicht. 

Particulieren steeds meer aan zet

Steeds meer particulieren - bedrijven gingen 

hen al voor - kiezen bewust voor onafhankelijke 

energiebesparende en energieopwekkende 

oplossingen. We praten met Hans van der 

Gulik, eigenaar van de Dynaf Group en 

commercieel directeur Sjoerd Huizinga over 

de trends op energiegebied. ‘Commerciële 

bedrijven waren en zijn nog altijd onze grootste 

markt’, vertelt Hans van der Gulik. ‘Je moet 

dan denken aan supermarkten, banken, 

restaurants, fastfoodketens, winkelcentra, 

medische instellingen en kantoren. Maar we 

zien ook steeds meer particulieren en kleine 

zelfstandigen, die kiezen voor eigen oplossingen. 

De beweegredenen zijn verschillend. Bij de ene 

partij is continuïteit belangrijk, bij een ander telt 

een lagere elektriciteitsrekening zwaarder mee.’

Energie in de tropen
Elke dag zon is de hemel op aarde
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Preventief onderhoud is essentieel

Sjoerd Huizinga: ‘Dynaf levert elke keer opnieuw 

maatwerk, omdat de energiebehoeften per 

situatie anders zijn. Het kunnen generatoren zijn 

voor als de stroom uitvalt of solar oplossingen 

om zelf energie op te wekken. Wel altijd standaard 

is het hoge service level, dat samengaat met 

onze producten. Het is niet slim een generator of 

zonne-energie oplossing aan te schaffen zonder 

daarbij onderhoud in te calculeren. Een aggregaat 

heeft pas een functie wanneer de stroom uitvalt. 

Als juist dan bijvoorbeeld de accu leeg is, omdat 

deze na een bepaald aantal draaiuren vervangen 

had moeten worden, heb je alsnog niks aan je 

generator. Omdat er grote vraag naar is, bieden 

we deze service trouwens ook voor merken die 

niet van Dynaf afkomstig zijn en natuurlijk hebben 

we in geval van calamiteiten voor iedereen onze 

24/7 service.’

Energie opwekken bij je thuis

Hans van der Gulik: ‘De energiemarkt ontwikkelt 

zich razendsnel. Dynaf is een innovatief 

bedrijf. Wij volgen de trends op de voet en 

daar hoort training van onze technici ook bij. 

De Dynaf monteurs weten wat ze doen en 

kennen het vak. De tropische regio waarin 

wij wonen, is op energiegebied de hemel op 

aarde. De zon schijnt elke dag. We kunnen 

op een praktische manier van de zon gebruik 

maken. Voor warmwaterboilers bijvoorbeeld, 

voor zwembadpompen of airconditioning op 

zonne-energie. Het zijn investeringen die zich 

absoluut terugverdienen. Dat kan op grote schaal 

bij bedrijven of op kleine schaal, gewoon bij 

je thuis. Je kunt warm water opwekken door 

een solar systeem op je dak te plaatsen of de 

airconditioning overdag te laten draaien met de 

zon als energiebron. De elektriciteit die overblijft, 

kun je opslaan in accu’s voor als het donker is.’

BUSINESS22



Hoe zit het met terugleveren van energie aan 

Aqualectra en wat valt er te zeggen over de 

levensduur van de batterijen? 

Sjoerd Huizinga: ‘Voorheen was het terugleveren 

van energie aan Aqualectra interessanter dan 

nu. De regelgeving is aangepast en daar valt niet 

veel aan te doen. Feit is wel dat de opbrengsten 

onder de streep nog altijd positief zijn. Het levert 

meer geld op dan het je kost. Het gaat bij een 

energieoplossing om de terugverdientijd. Over 

hoeveel jaar heb ik mijn investering terugverdiend 

en hoef ik nooit meer een elektriciteitsrekening 

te betalen?’ ‘Daarbij is ons gebruiksadvies richting 

klanten ook belangrijk’, vult Hans aan. ‘Heb je 

zonnepanelen, laat dan overdag de vaatwasser en 

wasmachine draaien, je drip en je zwembadpomp. 

Als je zonne-energie op de juiste manier gebruikt, 

is het rendement bijzonder hoog. En voor de 

batterijen geldt hetzelfde. Ze zijn niet goedkoop 

en ze kunnen - ik vergelijk het graag met een auto 

- inderdaad niet levenslang mee, maar ze zijn de 

investering waard. De levensduur van de accu’s 

voor opslag van alternatieve energie wordt steeds 

langer, want de ontwikkelingen gaan hard. De 

energiewereld staat geen moment stil.’

Leaseconstructies mogelijk

Sjoerd Huizinga: ‘De investeringen die je moet 

doen voordat je rendement behaalt, kunnen in 

bepaalde gevallen inderdaad hoog zijn. Daarvan 

zijn wij ons terdege bewust. Curaçao kent geen 

subsidietrajecten voor groene energie. Maar de 

zon schijnt elke dag en we wonen zonder twijfel 

in hét ideale klimaat voor solar energie. Om 

dit spanningsveld het hoofd te bieden, bieden 

wij leaseconstructies aan. Zo kunnen onze 

klanten op zonne-energie overgaan en blijft de 

investering financieel gezien te behappen. De 

leasemogelijkheden worden trouwens goed 

ontvangen. Het bedrijfsleven en particulieren 

maken er al regelmatig gebruik van.’ 

Dynaf Group
A  Pletterijweg z/n, Parera, Curaçao
T  (+599 9) 736 32 99
E  info@dynaf.com
W    www.dynafsolar.com 

www.dynaf.com

Over de Dynaf Group

De Dynaf Group draagt kwaliteit hoog in 

het vaandel. Het bedrijf omarmt innovatieve 

ontwikkelingen en doet er alles aan om 

als marktleider het voortouw te kunnen 

blijven nemen in de zich snel ontwikkelende 

energiewereld. Al zeventien jaar is Dynaf 

een betrouwbare leverancier van energetic 

solutions. Het productaanbod is altijd 

up-to-date en de service uitstekend. 

Het hoofdkantoor op Curaçao telt 

dertig personeelsleden in de binnen- en 

buitendienst. Dynaf groeit stevig door: 

ook op Aruba, Sint Maarten, Bonaire en 

in Colombia en Trinidad heeft dit bedrijf 

vestigingen, waarmee de Dynaf Group aan 

totaal vijftig mensen in de Caribische regio 

werk biedt. 

Onafhankelijke 
'off grid' opstelling met 
batterijopslag voor solar.
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‘Ik ben zoals 
   ik ben

Tik je Churandy Martina in op Google, dan komen er ruim 260.000 

resultaten tevoorschijn. Combineer je de naam van deze topsporter 

met het simpele woord blij - Google doet deze suggestie - tovert de 

browser bijna dertigduizend hits op het scherm. De positieve houding 

van sprinter Churandy Martina werkt klaarblijkelijk aanstekelijk. 

Ik loop alleen  
een beetje harder’
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Eerst school, dan lopen

In de wijk Santa Rosa bracht 

Churandy zijn jeugd door, 

die in het teken stond 

van atletiek. Al vanaf zijn 

negende was hij druk met 

zijn sport, sprinter werd hij op 

zijn veertiende. Churandy Martina 

deed wat alle kinderen doen op die 

leeftijd: spelen op straat, fietsen in de wijk 

en omgaan met vrienden, maar feestjes liet 

hij vaak aan zich voorbij gaan. Trainen was 

het belangrijkste. ‘Nou niet helemaal’, vult 

Churandy aan. ‘School kwam op de eerste 

plaats: met slechte cijfers mocht ik van mijn 

vader niet gaan hardlopen.’

Churandy Martina heeft zich 

gehaast om op tijd bij het 

interview te zijn. Een man 

van de klok. ‘Dat heb ik van 

mijn vader geleerd’, vertelt de 

sportman. ‘Altijd proberen op 

tijd te zijn en als het even kan nog 

wat eerder.’ Deze punctualiteit heeft 

volgens hem niks met zijn sport te maken. 

‘Kwestie van opvoeding. Bij de sprint gaat het 

om snelheid.’ Waarbij een honderdste van een 

seconde telt. ‘Ach’, zegt Churandy, refererend 

aan de honderdste seconde waarmee de 

bronzen medaille op de 200 meter in Rio net 

aan hem voorbij ging. ‘Het hoort bij deze sport. 

Ik heb ook wel eens wedstrijden gewonnen 

met een honderdste verschil.’
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Met een beurs naar Amerika

Churandy: ‘Door mijn sportieve prestaties, kreeg 

ik de nodige aanbiedingen om met een beurs 

te studeren in de USA. Nadat ik mijn 

diploma Bouwkunde aan de MTS 

op Curaçao had behaald, ben ik 

vertrokken naar de University of 

Texas. Ik werd prof in 2005, maar 

bleef erbij studeren.’ Vanwege het 

zware trainingsschema wisselde 

Martina Civiele Techniek voor 

Geschiedenis. ‘Deze technische 

studie viel niet te combineren met mijn 

sport, maar mijn bachelor diploma History 

heb ik wel op zak.’

Vier maal Olympische Spelen

In 2004 en 2008 vertegenwoordigde 

Churandy Martina de Nederlandse Antillen op 

de Olympische Spelen. Na de staatkundige 

hervorming in 2010 verloor Curaçao haar 

Olympische licentie. Voor Martina was dit 

geen halszaak. ‘Ik heb zoals iedereen 

op Curaçao een Nederlands 

paspoort en het was voor mij heel 

gewoon, nadat de Nederlandse 

Antillen ophielden te bestaan, 

voor Nederland uit te komen.’ En 

zo liep de sprinter voor Oranje in 

Londen en Rio. Voor het publiek 

maakt het niks uit. Churandy’s 

ongekunstelde en pure manier van doen, 

maakten van hem een absolute publiekslieveling.

Kracht van mensen die achter hem staan

‘Ik loop om te winnen’, gaat Churandy verder. 

‘Dat is niet anders dan bij de anderen. Iedereen 
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in de wedstrijd doet mee om te winnen. Ik doe 

het voor mezelf, maar ook voor iedereen die me 

steunt. Het helpt echt, al die mensen die achter 

me staan, het enthousiaste publiek, de mensen 

op Curaçao en in Nederland. Hun support helpt 

me in tijden dat ik het zwaar heb of als 

er kleine blessures zijn en ik pijn heb. 

Ik zet dan toch door voor al die 

supporters die op mij rekenen. Het 

is fijn een held te mogen zijn voor 

velen. Mensen die niet aan sport 

doen en door mijn prestaties 

enthousiast worden om te gaan 

bewegen, geven me echt de kracht 

om door te gaan. Het voelt goed om 

een inspiratiebron te mogen zijn.’

Curaçao is mijn thuis

Churandy woont in Miami, maar leeft - zoals hij 

zelf zegt - vooral uit zijn koffer. Tien maanden in 

de weer met zijn sport, met aan het einde van het 

seizoen een herstelperiode op zijn geboorte-eiland. 

‘Curaçao is en blijft voor altijd mijn thuis’, vertelt 

Churandy. ‘Ik ben hier geboren en heb er mijn jeugd 

doorgebracht. Het is echt heel fijn om Curaçao als 

mijn huis te hebben. In de vakantie ben ik hier. Ik 

geniet van mijn familie en doe even helemaal niks. 

Het is nodig, mijn lichaam moet herstellen om er in 

het nieuwe seizoen weer tegen aan te kunnen.’

In de bres voor het SDK

Het nationale stadion van Curaçao, het SDK, 

draagt Churandy Martina in zijn hart. ‘Van 1997 

tot 2005 was het Sentro Deportivo Korsou mijn 

thuisbasis. Ik was er bijna elke dag om te trainen. 

Het stadion is wel aan renovatie toe. Dat 

is goed voor de sport op Curaçao, 

maar ook om topsporters uit Europa 

naar het eiland te halen. Als de 

faciliteiten goed zijn, kunnen ze 

hun trainingsstages hier doen, 

terwijl ze nu voor hetzelfde klimaat 

naar Zuid-Afrika reizen.’ Met de 

fundraising voor de renovatie van 

het SDK is een startbedrag van 75.000 

gulden opgehaald. Nog lang niet genoeg, 

maar de altijd positieve Churandy gelooft erin.  

Naar Tokyo in 2020

Vier Olympische Spelen heeft de 31-jarige sprinter 

er al op zitten. Maar hij wil nog niet stoppen. 

Ook in Tokyo wil Churandy Martina er over vier 

jaar bij zijn. Dat worden zijn beste spelen, denkt 

hij. Nog meer trainen, nog meer techniek, nog 

sneller. Churandy heeft de Olympische ringen 

op zijn linkerarm getatoeëerd. De laatste ring is 

nog zonder jaartal. ‘Hier moet 2020 nog bij’, wijst 

Churandy. Go for it, Churandy Martina! Voor jezelf, 

voor ons allemaal!
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BON BIDA

Champagne
Waarom ook niet?

In december laten we de kurken knallen. 

Hartstikke feestelijk, vindt ook Arie Pieter 

Imhoff. Maar volgens de eigenaar van Servir 

Frais kun je bubbels het hele jaar door drinken. 

Want - zo zegt Arie Pieter - als je champagne 

als een wijn benadert, is het helemaal geen 

specifieke feestdrank. De Franse boeren in de 

Champagnestreek drinken het elke dag.
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Wijn met bubbels

‘Champagne is wijn met bubbels, zo eenvoudig is 

het’, legt Arie Pieter Imhoff uit. ‘Kijk je puur naar de 

productie betekent dit dat er wijn wordt gemaakt, 

waaraan een siroopmengsel - een likeur van het 

huis - wordt toegevoegd. De bubbels ontstaan 

doordat de suikers van de siroop die nog in de 

fles zitten, vergisten naar alcohol met CO² als 

bijproduct. En dat zijn uiteindelijk de bellen, ofwel 

de bubbels.’

Kilometers lange kelders

‘De manier van produceren verklaart meteen 

waarom champagne zoveel meer kost dan 

een “normale” wijn. De rijpingstijd op fles in 

de kelders bedraagt minstens 15 maanden en 

voor de Spécial Cuvée rekken ze dat op naar 36 

maanden. Champagne maken is een langdurig 

en nauwkeurig proces. Ik herinner me uit een van 

mijn reizen de letterlijk kilometers lange kelders 

van Bollinger nog goed. Zover je kon kijken, alleen 

maar flessen en nog eens flessen champagne. Dat 

was echt wel indrukwekkend.’ 

BON BIDA
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BON BIDA

Terug in de tijd

Wanneer champagne precies is ontdekt, is 

onduidelijk. Feit is dat een Engelse wetenschapper 

er in 1662 achterkwam dat hij elke wijn bruisend kon 

maken door suiker toe te voegen. Toch wordt Dom 

Pérignon de vader van de champagne genoemd. 

Deze Franse monnik zocht een op lossing voor het 

steeds maar exploderen van de flessen door de 

enorme druk van de bubbels. Uiteindelijk slaagde 

Dom Pérignon erin de druk in de fles te verlagen 

en kwam hij met de oplossing om de kurk met een 

ijzerdraad vast te maken.

Oliebol en Champagne

‘Oliebollen en champagne zijn een Hollandse 

traditie. Best wel gek eigenlijk, want deze smaken 

gaan helemaal niet samen’, legt Arie Pieter uit. ‘Eet 

je een oliebol, dan wordt de droge champagne 

zurig van smaak. Daarom vinden veel mensen 

champagne ook niet echt lekker. Dat is jammer en 

een misverstand, want champagne is de 

enige wijn die zo wat overal bij kan worden 

gedronken. De frisse smaak gaat heel goed samen 

met vis, rood vlees of kaas. Van amuse tot dessert, 

zeg maar. Het is in ieder geval altijd een goed idee 

om een diner te beginnen met bubbels. Het doet 

goed aan de eetlust en neutraliseert de smaak.’

Vele soorten en maten

Arie Pieter: ‘Er zijn zoveel verschillende 

champagnesoorten op de markt, die ook nog 

eens aanzienlijk in prijs variëren. De prijsverschillen 

worden duidelijk als je champagne vergelijkt met 

een auto. Neem een Toyota en een Ferrari. Beide 

auto’s brengen je van A naar B. Maar de beleving 

is toch helemaal anders. Bij Servir Frais hebben we 

prima frizzantes voor pakweg 25 gulden. Lekker 

en goed, anders verkochten we ze niet in onze 

winkel. Maar onze Ferrari onder de champagnes is 

natuurlijk Bollinger.’ 

‘In een fles 
champagne zit 
net zoveel druk  

als in een 
tractorband’
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BON BIDA

Bollinger

‘Bollinger op zijn beurt heeft ook weer 

verschillende varianten’, gaat Arie Pieter verder. 

‘Special Cuvée betekent dat verschillende 

jaargangen worden gecombineerd om 

altijd dezelfde smaak - een blend van drie 

druivensoorten - in de fles te krijgen. Bollinger 

Special Cuvée heeft dan ook geen jaartal op de 

fles. La Grande Année is een Bollinger van een 

speciaal jaar. Het is een exclusieve champagne 

met een specifiek jaartal. En natuurlijk herkent de 

liefhebber de speciale R.D. Bollinger in de Bond 

film Spectre. Bollinger Veilles Vignes Françaises tot 

slot zijn ware paradepaardjes. 

Wijnhandel Servir Frais
E  info@servirfrais.com
T  (+599 9) 461 68 18
W  www.servirfrais.com
A  Caracasbaaiweg 158c

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 

10u00 - 18u00,

zaterdag 10u00 - 17u00

Deze exclusieve flessen hebben we bij Servir 

Frais zeer gelimiteerd in ons assortiment.’ 

De nieuwsgierigheid krijgt de overhand. Wat 

kost zo’n fles dan wel? ‘Voor een bedrag van 

zo'n duizend gulden ben je de man,’ lacht 

Arie Pieter. 

‘Als de fles 
met een zucht 

opengaat,  
is de missie 
geslaagd’
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Voor meer info:
Tel. 005999-7678002 / 5600930

Email info@obkcuracao.com
Website www.obkcuracao.com

 Echt kunstgras
Bo

n P
as

ku

Hoe word ik gratis abonnee?

W    www.lavidacuracao.com

Wil je ook de volgende gratis edities 

van LaVida Curaçao ontvangen, ga dan 

naar lavidacuracao.com en vul op de 

website je e-mail adres in. LaVida Curaçao 

verschijnt vier maal per jaar in februari, 

mei, september en december. Tussen 

de edities door kun je actuele woon- en 

lifestyle ontwikkelingen op Curaçao 

volgen via onze blog, Facebook,  

Twitter en Instagram. 

4 | DECEMBER 2016

Helden
Churandy Martina

Ik ben zoals ik ben

Binnenkijken
Wonen tussen  

de gasten

Kunst op straat

Champagne 
waarom ook niet?

Vijftig meter pure luxe op zee

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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Een stukje 
geschiedenis 
  in elk
  meubelstuk

Living Green
E  livinggreen72@hotmail.com 
W  www.livinggreenfurniturecuracao.com
T   (+599 9) 562 93 47 | (+599 9) 684 74 58
A   @Home21, Perseusweg 21

Het hout van onze meubels komt van oude 

Curaçaose landhuizen. Elk plankje en iedere 

verflaag heeft een verleden. Het oude 

doorleefde hout vertelt een uniek verhaal. Bij 

Living Green ontwerpen en maken we kasten, 

tafels, stoelen, dressoirs en kleinmeubels op 

maat. Afgestemd op jouw persoonlijke wensen 

in formaat en kleurstelling. Elk meubelstuk is 

enig in zijn soort. Op deze manier haal je een 

stukje Curaçao van weleer in huis. En dat geeft 

de inrichting van je huis diepte en karakter. 

Kom langs in onze showroom @Home21 en 

laat je verrassen. We zijn open van dinsdag tot 

en met zaterdag van 10u00 tot 16u00.
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Bed- en badlinnen
Woonwereld van Mundo Mio

Het nostalgische  
merk Walra is weer 

helemaal terug

STYLINGTIPS34



Het nostalgische  
merk Walra

Tijdloze kleuren kun 
je altijd combineren
Ben je van mijn generatie, dan 

kan het niet anders dan dat je 

het bed- en badlinnenmerk 

Walra kent. Elk jong stel had 

Walra handdoeken in huis. 

Ze hebben ze nog steeds 

trouwens, want de kwaliteit 

was onverwoestbaar. Daarom 

ben ik ook zo blij dat Walra 

weer helemaal terug is. Bij de 

tijd met actuele kleuren en nog 

altijd met dezelfde fantastische 

kwaliteit. De handdoeken en 

het beddengoed gaan jarenlang 

mee. Daarom is mijn advies om 

tijdloze kleuren aan te schaffen. 

Wit, crème, roze, grijs en petrol 

zijn neutrale tinten, die je met 

trendy kleuren kunt blijven 

combineren. 

Spa moment  
bij je thuis

Vroeger waren de mensen 

vooral praktisch ingesteld. 

Gelukkig veranderen gebruiken 

en mogen we tegenwoordig 

onszelf best verwennen. Daar 

hoef je zeker niet altijd de deur 

voor uit. Ik heb hammandoeken 

met zacht badstof in de winkel. 

En daarbij een fijne serie zeer 

betaalbare Walra badproducten. 

Een complete set om je eigen 

spa moment te creëren.  

Lekker toch.

Katoen een must 
in de tropen

In de tropen is 100% katoen 

het lekkerste materiaal voor 

handdoeken, dekbedovertrekken 

en hoeslakens. Katoen is een 

ijzersterke vezel en zo goed 

als onverslijtbaar. Nat zelfs nog 

sterker dan droog. Katoen - en 

dus ook badstof, jersey en zelfs 

satijn - is super absorberend. 

Omdat wij mensen nu eenmaal 

de klok rond transpireren, is 

katoen voor een hoeslaken en 

dekbedovertrek het perfecte 

materiaal. Walra handdoeken 

zijn dik en zacht. En dat blijven 

ze, omdat er maar liefst 500 

gram per vierkante meter 

katoen in is geweven. Wil je 

handdoeken aanschaffen die net 

zo zacht en dik zijn als in een 

hotel? Check dan hoeveel gram 

katoen er op het etiket staat 

vermeld.  

TIP
 1

TIP
 2

TIP
 3

Drie tips van Ingrid Voss

Mundo Mio  

In- and outdoorfurniture 
E  info@mundo-mio.com   
W  www.mundo-mio.com 
A   Schottegatweg Oost 144
T  (+599 9) 788 30 96
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Wrap yourself in luxury
Mundo Mio wenst u fijne 
feestdagen!

WALRA DESIGN SERVIES
16-delig, ANG 245,00

HOOFDKUSSEN IN TWEE KWALITEITEN
anti-allergisch en vochtregulerend, vanaf ANG 59,00

HEERLIJK EUROPEES BEDDENGOED
jersey hoeslakens vanaf ANG 39,95
dekbedovertrekken vanaf ANG 75,00

VAN WASHANDJE TOT BADLAKEN
vanaf ANG 3,50 tot ANG 29,95

HAMMANDOEKEN MET BADSTOF
ANG 49,95

E  mundomio@mundo-mio.com   T   (+599 9) 788 30 96

W   www.mundo-mio.com   A   Schottegatweg Oost 144, Saliña

BODY & SOUL
vanaf ANG 12,95
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Geniet van de feestdagen
      en van elkaar

De beste wensen en een 
fantastisch nieuwjaar

Daar sta ik
in een zee van tijd

op het strand
met golvende mondhoeken
Tussen tenen warm zand

sterk water dat mij
keer op keer
telkens weer
komt groeten

Ze is de vaste grond
onder mijn voeten

 
- Ariena Ruwaard -
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Vijftig meter
  pure luxe

Kijkje in een superjacht

Boten horen bij een eiland. 

Zeiljachten, vissersbootjes, cruise-

schepen, speedboten, motorjachten 

en containerschepen. Zo af en toe 

doen ook superjachten Curaçao aan. 

Grote luxe privéjachten - tientallen 

meters lang - spreken zonder twijfel 

tot ieders verbeelding.
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De Ann G is zo’n superjacht, vijftig meter lang en 

custom made gebouwd door de Nederlandse 

jachtenbouwer Heesen Yachts. Ik ben ooit op 

dit schip geweest. Niet toen het af was, maar 

toen het gebouwd werd in het dok in het 

Brabantse Oss. Normaliter is dat een no-go 

zone, maar vanwege mijn werk kreeg ik de kans 

de afbouw van zo’n superjacht eens van dichtbij 

mee te maken. Ik zag de beste vaklui als pure 

ambachtslieden aan het werk op de dekken en in 

de hutten. Het was in één woord indrukwekkend. 

De grootte, de luxe en de sublieme afwerking.

Kunst en art deco

De Ann G werd vorig jaar juli te water gelaten. Ze 

is ontworpen door Clifford Denn en Raymond 

Langton nam het interieur voor zijn rekening. 

Het superjacht heeft een stalen romp met een 

aluminium opbouw. Ann G ademt pure luxe uit. 

De eigenaars kozen voor een combinatie van 

kunst en art deco elementen. Er is ebbenhout 

gebruikt met roestvrijstalen accenten, witte onyx 

en zacht comfortabel leer. Deze luxe materialen 

zie je overal terug. Niet alleen in de salon - het 

centrale punt van het jacht - maar ook in de 

bar, de eetkamer, de masterbedroom en de vijf 

gastenkamers. Bij de brug ligt de skylounge 

met een panoramisch uitzicht op het water. 

Op het benedendek bevindt zich de beachclub 

met de bar, het stoombad en de fitnessruime. 

Het jacht wordt aangedreven door twee MTU 

dieselmotoren, die een maximale snelheid van 15 

knopen behalen. 

‘Natuursteen en  
art deco mozaïek  

komen overal terug’
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Foto's: Emilio Bianchi (interieur) en Jeff Brown | Breed Media

In de prijzen

De Ann G viel meermaals de prijzen: the 2015 

Invictus Yacht Trophies voor het beste Extorior 

Design en het jacht bemachtigde ook een 

finaleplaats bij The World Superyacht Awards 2016 

en de Showboats Design Awards 2016. Of zoals 

kenners zeggen: Ann G is een krachtig maar slank 

motorjacht dat hoofden doet draaien, waar ze ook 

is. En nu maar hopen dat de Ann G binnenkort 

ook de Curaçaose wateren aandoet.

‘Een krachtig, maar  
slank motorjacht,  

dat hoofden doet draaien’
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Wat eten we 
vandaag?
Houd je van gezond en lekker 

eten, maar vind je het bedenken 

wat er op tafel moet komen en 

boodschappen doen helemaal 

niet leuk? Check What’s for 

Dinner! Bedenker Arjan Peeks stelt wekelijks een 

menu samen met vijf eenvoudig te bereiden 

recepten. What’s for Dinner doet je boodschappen, 

levert het recept erbij en brengt alles zonder extra 

kosten bij je thuis. Alleen het koken blijft nog over. 

What’s for Dinner heeft abonnementen voor 1 tot 

5 personen en voor 2, 3 of 4 dagen per week. Een 

strippenkaart is ook mogelijk. 

What’s for Dinner
W  whatsfordinnercuracao.com
T  (+599 9) 670 92 25
F  whatsfordinnercuracao

Boks je fit!
Boxing-Fit is de nieuwste 

groepsles bij Sports & Health 

Club The Challenge. De basis 

van deze workout is - hoe kan 

het ook anders - de bokssport. Er wordt intensief 

gewerkt met bokshandschoenen, maar dan zonder 

fysiek contact. Alle elementen van een echte 

bokstraining komen aan bod. Daar hoort ook een 

stevig circuitje bij. Je uithoudingsvermogen wordt 

flink op de proef gesteld en je werkt aan je kracht, 

reactiesnelheid en buikspieren. Nog nooit gebokst? 

Geen probleem: iedereen kan aan Boxing-Fit 

meedoen. De technieken leer je in de les.

Sports & Health Club The Challenge 
A  Jan Thiel Beach Curacao
E  sport@the-challenge.net
W  www.the-challenge.net
T  (+599 9) 735 12 34

Happy Life Curaçao
A  @Home 21, Perseusweg 21
T  (+599 9) 517 08 13
F  happylifecuracao

De Goudsmid Curaçao
A  Landhuis Habaai
E  info@degoudsmidcuracao.com
W  www.degoudsmidcuracao.com
T  (+599 9 735 93 83

GELUK IS 
OVERAL 
Stap je het winkeltje 

binnen van Happy 

Life dan wordt je 

instant happy. Susan 

Maduro vat het 

Happy Life concept 

van haar bohemien shop in één zin samen: om 

elkaar geven, durven delen en laten zien dat 

je van elkaar houdt, is de weg naar echt geluk. 

Happy Life producten zijn daarom altijd blije 

cadeaus. Je vindt er tassen, mokken, kleding, 

schalen, etuis en nog veel meer. Altijd kleurrijk en 

met een steeds wisselende collectie. 

PERSOONLIJK SIERAAD 
Wat de Goudsmid Curaçao anders 

maakt dan andere juwelierszaken 

op het eiland, is dat ze er 

persoonlijke sieraden ontwerpen 

en maken. De Goudsmid gebruikt 

nieuwe edelmetalen of smelt je 

oude sieraden om tot een nieuw 

ontwerp. Samen met jou werkt 

de smid aan het design van je 

ring, hanger, ketting, armband of 

oorbellen. Unieke juwelen, met 

een persoonlijk verhaal en dat 

voor een meer dan redelijke prijs.
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Hensley Birginia is chef-kok bij Blues Bar & 

Restaurant. Samen met zijn keukenbrigade 

tovert hij de heerlijkste grillspecialiteiten 

op tafel. De combinatie van fijne muziek 

en lekker eten doet het goed bij Blues. 

De jazzoptredens op donderdagavond 

zijn een begrip. Al bijna vijfentwintig jaar 

lang genieten hotelgasten en Curaçaose 

muziekliefhebbers van live muziek en 

heerlijk eten. 

VAN HENSLEY BIRGINIA 
CHEF-KOK BIJ  
BLUES BAR &  
RESTAURANT
AVILA BEACH HOTEL

Kijkje in de
keuken
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Hensley Birginia (34) is geboren en getogen op 

Curaçao. Koken is ‘m met de paplepel ingegoten. 

‘Mijn oma zette me met mijn zes jaar al achter 

de pannen. Een koksopleiding toen ik ouder 

werd, was een logisch vervolg. Ik heb van mijn 

hobby mijn beroep mogen maken.’ Al acht jaar 

werkt Hensley als kok bij het Avila Beach 

Hotel, de laatste tijd als chef-kok bij 

Blues. ‘Bij Blues werken we in een 

team. Lekker eten alleen is niet 

genoeg. Vriendelijke bediening 

en oprechte gastvrijheid maken 

de beleving compleet. Als dat 

samen goed zit, zijn de gasten 

tevreden.’

Leren van sterrenchefs

‘Grillen is mijn specialiteit’, gaat 

Hensley verder. ‘Maar ook op ander 

culinair vlak sta ik niet stil. Ik zit nog wekelijks 

in de schoolbanken en leer ook nog elke keer 

nieuwe dingen wanneer we bij Avila Beach Hotel 

sterrenchefs in huis hebben.’ Op dit moment 

mengt ook resident manager Farley Hollander 

zich enthousiast in het gesprek: ‘Wij nodigen 

regelmatig culinaire chefs uit om een avond te 

koken voor onze gasten. Het is een ware beleving 

voor de liefhebbers op Curaçao en tegelijkertijd 

een geweldige leerschool voor onze eigen koks, 

die de sterrenchef op zo’n avond assisteren.  

De opgedane ervaring wordt weer in de 

keuken gebruikt.’

Grill master

Op de kaart van Blues staan 

vlees- en visspecialiteiten. 

Hensley’s tenderloin wordt zeer 

gewaardeerd. ‘Ik grill op gevoel, 

ik ben er ervaren in’, legt 

Hensley uit. ‘Smaak is essentieel, 

de glacé en het spelen met het 

vlees zorgen voor het allerlekkerste 

resultaat.’ ‘Vis wordt dagelijks vers 

door lokale vissers aangevoerd’, vult Farley 

aan. ‘We hebben een wisselend weekmenu waar 

de chef-kok zich op uitleeft.’ Hensley: ‘Ik heb ook 

een keer vis gegrild voor hotelgasten die hun 

vangst bij mij kwamen brengen. Ze wilden dat ik 

hun “catch of the day” bereidde in de keuken van 

Blues. Voor een kok is dat natuurlijk extra leuk.’Kijkje in de
keuken

v.l.n.r. resident manager Farley 
Hollander, chefkok Hensley Birginia  

en restaurant manager  
Marloes Schoep
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Uniek in meerdere opzichten

Blues Bar & Restaurant is in meerdere opzichten 

uniek: de locatie direct aan zee, waar je letterlijk 

cocktails on the rocks kunt drinken, de jazzy blues 

vibe en de inspirerende mix van hotelgasten en 

Curaçaoenaars. Farley: ‘Ook het lokale karakter 

hoort in dit lijstje thuis. Ik zeg wel eens dat we vier 

sterren en vijf harten hebben.’ Chef-kok Hensley 

kan dat alleen maar beamen: ‘Het voelt als familie 

en dat merk je in alles.’

Favorieten van de chef
BUITENLANDSE KEUKEN
‘Ik werk wanneer anderen eten, daarom ga 

ik zelf niet vaak naar een restaurant. Maar 

Italiaans eten vind ik heerlijk bij Perla del Mar bij 

de Boogjes in Punda.’

WIJN OF BIER
‘Een Presidente bij de snack met vrienden vind 

ik gezellig. Ik ben geen wijnliefhebber. Het is 

ofwel mijn biertje ofwel mijn whiskey.’

OP DE FEESTTAFEL
‘Met kerst maak ik elk jaar een Ham di Pasku. 

Ook súlt, in zuur belegde varkensoren, hoort 

op de Curaçaose feesttafel.’ 

Blues Bar & Restaurant

Open woensdag t/m zondag  18u00 - 22u00

Elke donderdag live muziek
W  www.avilabeachhotel.com
A  Penstraat 130, Avila Beach Hotel
T  (+599 9) 461 43 77 
F  BluesBarRestaurantCuracao

 tuna ceviche

grilled red snapper
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Hoewel de rente nog niet in de 

buurt komt van de percentages in 

Nederland, is de hypotheekrente 

op Curaçao de afgelopen jaren 

fors gedaald van 12 naar 5 tot 

6%. Volgens Johann Hosein, 

Manager Investments bij Guardian 

Group Fatum is het met deze voor 

Curaçao ongekend lage rente een 

prima tijd om op zoek te gaan naar 

een eigen huis. 

heeft zo  
zijn voordelen

Een hypotheek 
van een 

verzekeraar
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Waarom naar een verzekeraar voor een 

hypotheek, in plaats van naar een bank?

‘De meeste mensen denken bij een hypotheek 

inderdaad aan een bank. En dat is, als je er goed 

over nadenkt best vreemd’, zegt Guardian’s 

hypotheekdeskundige Johann Hosein. ‘Een 

hypotheek ga je aan voor pakweg dertig jaar. 

Het is een lange termijn verplichting, iets waarin 

een verzekeraar - anders dan een bank - juist 

gespecialiseerd is. Maar er is meer. Een hypotheek 

gaat altijd samen met een woonhuis- en 

levensverzekering. Dus moet je van de bank alsnog 

naar een verzekeringsmaatschappij. Niet echt 

praktisch toch? En het allerbelangrijkste - zeker voor 

de portemonnee - is het feit dat je bij Guardian 

Group Fatum geen afsluitprovisie moet betalen. Als 

je weet dat dit bij hypotheekverstrekkers veelal één 

procent van de hypotheekwaarde is, loopt deze 

besparing al snel op.’

Welke hypotheek past bij mij?

‘Bij Guardian vinden wij het belangrijk dat mensen 

ook met een hypotheek een comfortabel leven 

kunnen leiden. Onze accountmanagers bespreken 

met de klant wat de lange termijn investering 

van 25 tot 30 jaar op financieel gebied met 

zich meebrengt. Hierbij gaan we ervan uit dat 

ongeveer dertig procent van het inkomen naar 

een hypotheek mag gaan. Je moet immers nu 

en in de toekomst ook nog aan andere financiële 

verplichtingen kunnen voldoen. En dan gaat 

het niet alleen om het betalen van de dagelijkse 

rekeningen, maar ook om zaken waaraan je 

nu misschien nog niet denkt; de studie van de 

kinderen bijvoorbeeld.’

‘Prima tijd om op zoek te gaan 
naar een eigen huis’

‘Een hypotheek en tegelijkertijd  
een comfortabel leven’
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Kies ik voor een annuïteitenhypotheek 

of levenhypotheek?

‘Bij een bank kun je in de meeste gevallen alleen 

een annuïteiten hypotheek afsluiten. Guardian 

heeft ook levenhypotheken in het pakket. Welke 

vorm je kiest, is afhankelijk van de persoonlijke 

situatie van de klant. Bij een annuïteitenhypotheek 

wordt de schuld gedurende de looptijd afgelost. 

Je betaalt een vast bedrag per maand dat voor 

een deel uit rente en een deel uit aflossing 

bestaat. In het begin betaal je vooral rente, maar 

naar gelang de tijd verstrijkt, los je steeds meer 

schuld af. Aan het einde van de looptijd, is de 

lening afgelost en het huis afbetaald.’ 

‘Bij een levenhypotheek gaat het anders. 

Gedurende de looptijd los je geen schuld af, 

maar betaal je alleen rente. Het voordeel hiervan 

is dat tijdens de gehele looptijd de renteaftrek 

maximaal blijft. Een essentieel onderdeel van 

de levenhypotheek is de levensverzekering. 

Deze levensverzekering wordt gebruikt om aan 

het einde van de looptijd - of bij vroegtijdig 

overlijden - de hypotheekschuld af te lossen. De 

levenhypotheek en zeker die van Guardian, is 

vanwege de belastingtechnische voordelen vooral 

interessant voor mensen met hogere inkomens.’    

Kan ik als kleine zelfstandige ook een 

hypotheek krijgen?

'Voor Guardian is het belangrijk dat mensen een 

hypothecaire lening aangaan die bij ze past. Een 

stabiel inkomen is essentieel, maar net zo goed 

kijken onze hypotheekadviseurs samen met de 

klant ook naar de levensweg en toekomstplannen. 

Of dat in loondienst of als zelfstandige zonder 

vast inkomen is, maakt voor ons niets uit. Wij 

bekijken op basis van looninkomsten, bank 

statements en het taxatierapport of de gevraagde 

hypotheeklening kan worden verstrekt. Bij 

iemand met een vast dienstverband zijn daarbij 

de werkgeversverklaring en de jaaropgaven 

bepalend. Een zelfstandige heeft geen vast salaris 

en daarom moet hij of zij kunnen aantonen dat 

het inkomen stabiel is. Hiervoor willen we graag 

inzage in de financiële historie over de afgelopen 

drie jaar. Er zijn dus zeker mogelijkheden voor 

kleine ondernemers.’

Rentemiddeling, wat is dat?

 ‘Stel, je hebt hoge hypotheeklasten en de rente 

zakt. Het is niet meer dan logisch dat je dan 

ook van die lage rente wilt profiteren. Jammer 

genoeg kan dat bij veel hypotheekverstrekkers 

niet. Ze houden vast aan het afgesproken 

rentetarief. Je kunt de rente in dit geval alleen 

verlagen door de hypotheek over te sluiten. Dit 

betekent een nieuwe akte en dus opnieuw hoge 

notariskosten. Wij bij Guardian Group Fatum willen 

marktconform handelen en bieden onze klanten 

elke vijf jaar de mogelijkheid het rentepercentage 

te herzien. Het grote voordeel hiervan is, dat 

het om een renteverlaging binnen de eigen 

hypotheek gaat. Er hoeft niets opnieuw notarieel 

te worden vastgelegd en deze kosten blijven dus 

achterwege. Zo bespaar je een heleboel geld, 

terwijl de rente ook nog eens omlaag gaat. Met 

deze flexibiliteit van Guardian Group Fatum, betaal 

je dus nooit teveel.’

Guardian Group Fatum   E  info@dc.myguardiangroup.com   W  www.myguardiangroup.com
A  Cas Coraweg 2, Curaçao   T  (+599 9) 777 77 77   F  guardiangroupdutchcaribbean

‘Een stabiel inkomen is belangrijk  
voor een hypotheek’
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‘Vakantiehuis voor 
sportievelingen’

Beachhouse aan het 
Spaanse Water

Er zijn niet veel plekken op de wereld zoals het 

Spaanse Water, waar je - hopla - vanaf je eigen 

strand de zee in kan plonsen. Het sportieve 

Beachhouse #195 in Jan Sofat ligt direct aan 

het water, met een tweepersoonskano op je 

privéstrand. En dat naast je eigen aanlegsteiger. 

Zeker voor watersportliefhebbers is dit 

vakantiehuis een echt paradijsje.  
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Het frisse - letterlijk en figuurlijk - Beachhouse 

#195 heeft drie slaapkamers en twee badkamers, 

is meer dan ruim genoeg voor vijf personen en 

van alle eigentijdse gemakken voorzien. Alles in 

het vakantiehuis is gericht op het water, de wind 

en het leven buiten. Je voelt echt dat de eigenaars 

van zee en zeilen houden. Het strandhuis heeft 

alles wat je nodig hebt voor een relaxte vakantie. 

Of je van overzee komt, of gewoon op je eigen 

eiland vakantie wilt vieren.

Meer informatie en reserveringen

Familie Van der Gulik
E  annekevdgulik@gmail.com
T  (+599 9) 666 82 79
W  https://nl.airbnb.com/rooms/8371450
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Ook voor houten ramen 
en deuren naar Vermaas

Kwaliteit bewijst zich 
    met de tijd

Vermaas draait al heel wat jaren mee op Curaçao. Iedereen op het 

eiland weet dat de aluminium ramen en deuren uit de fabriek van 

Vermaas van de allerbeste kwaliteit zijn. Kwaliteit is leidend in het 

bedrijfsproces. Als het met aluminium kan, kan het ook met hout, 

zo constateerde oprichter Hans Vermaas een paar jaar geleden. 

Dezelfde producten in een andere materiaalsoort, maar met dezelfde  

service, zoals mensen dat van Vermaas gewend zijn. 
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En zo komt het dat je bij Vermaas tegenwoordig 

in de showroom behalve aluminium ramen en 

deuren ook prachtige hardhouten ramen, deuren 

en schuifpuien vindt. Marketing & Sales manager 

Rennie Fassaert doet zijn verhaal: ‘In 2012 hebben 

we timmerfabriek Neko in Santa Catharina 

overgenomen. We konden prima voldoen aan de 

vraag naar aluminium producten, maar merkten 

ook een toenemende behoefte aan goede 

houten ramen en deuren. Bij Vermaas weten 

we hoe we kwaliteit in onze productie moeten 

realiseren. Dus hout was een logische vervolgstap. 

We zijn in dit gat in de markt gesprongen en 

hebben de timmerfabriek de afgelopen jaren 

technisch gezien naar een hoger niveau gebracht. 

Net zoals dat met de aluminium ramen en deuren 

ook het geval is, is ook ons productieproces in 

hout tegenwoordig grotendeels geautomatiseerd. 

We hebben flink geïnvesteerd in machines en 

daarmee ook deze productielijn op hetzelfde 

kwaliteitsniveau gebracht.’

Strakke afwerking in hout en aluminium

Rennie: ‘We bieden een serie met standaard 

aluminium ramen. Voor de rest is het allemaal 

maatwerk. Zo ook bij onze houten ramen en 

deuren. Mensen komen bij ons in de showroom om 

te bekijken wat ze mooi vinden en wat bij het huis 

past. Dat kan hout of aluminium zijn. We maken 

een offerte en als de klanten hiermee akkoord gaan, 

neemt één van onze projectleiders het stokje van de 

sales collega over. Dit is belangrijk, want bij ramen 

en deuren is het meedenken met het bouwproces 

essentieel. Deze extra schakel is ook gelijk het 

grote verschil met veel andere leveranciers. Wij 

leveren een totaalpakket, wat begint bij degelijk 

materiaal, een machinale productie en deugdelijke 

assemblage, en eindigt met de begeleiding van 

onze bouwkundige projectleiders en het plaatsen 

van de ramen en deuren door onze vaklui.’ 

‘Hout en aluminium onder één dak is ook handig 

voor onze klanten. Mensen maken vaak een 

combinatie van aluminium en hout. Aluminium 

ramen bijvoorbeeld en een houten voordeur. En 

onze binnendeuren zijn natuurlijk ook allemaal 

van hout. Wij zijn de enige leverancier op het 

eiland die binnendeuren heeft met een hoogte 

van 2.315 mm, de standaard norm in Nederland.’  

Kwaliteit bewijst zich 
    met de tijd

‘Als je de eerste jaren het hout van de ramen 
en deuren regelmatig licht opschuurt en 

opnieuw behandelt met lak of beits, bouw je 
in lagen een stevige bescherming op’
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Kwaliteit bewijst zich met de tijd

‘Of we nu in hout of aluminium produceren, 

bij Vermaas streven we naar ramen en deuren 

zonder zorgen. Het hout dat we voor onze ramen 

en deuren gebruiken is dark red meranti met het 

FSC keurmerk van verantwoord bosbeheer. Het 

hout komt via onze Nederlandse leveranciers uit 

Indonesië naar Curaçao. Met onze CNC-machine 

produceren we onze producten op de millimeter 

nauwkeurig. Onze ramen en deuren leveren wij 

inclusief hang- en sluitwerk. Hiermee behoort 

het afhangen van deuren in het werk tot het 

verleden. Ook voorbehandeling van het hout met 

een primer of UV-beits is mogelijk. Voor onze 

aluminium ramen en deuren geldt grotendeels 

hetzelfde: kwalitatief hoogwaardige materialen, 

vakmanschap en perfect hang- en sluitwerk. 

Met als extra voordeel dat aluminium in alle RAL-

kleuren verkrijgbaar is.’

Wanneer aluminium, wanneer hout?

‘Het prijskaartje is niet bepalend’, legt Rennie 

Fassaert uit. ‘De kosten voor hout of aluminium 

ramen en deuren liggen dicht bij elkaar. In 

aanschaf is aluminium wat duurder, maar hout 

moet je aflakken of beitsen én onderhouden. 

Daarom is de keuze voor hout of juist aluminium 

altijd een kwestie van smaak. Mensen die voor 

hout gaan, nemen het onderhoud dat ermee 

gepaard gaat graag voor lief.’

Eigen fabriek, eigen producten

Vermaas heeft met de eigen productielijn de 

afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Dit 

heeft geresulteerd in een eigentijds ontwerp van 

het traditionele shutterraam. Het innovatieve 

shutterraam met de opvallend brede shutters, 

kan in aluminium of hout worden uitgevoerd. 

Er kunnen machinaal rubbers en borstels in het 

raam worden verwerkt, zodat de shutters perfect 

sluiten. De shutters kunnen in één handbeweging 

eenvoudig worden geopend en gesloten. 

‘Traditionele shutters hebben charme, maar sluiten 

minder goed en zijn inbraakgevoelig’, vult Rennie 

aan. Dit is met de nieuwe Vermaas shutters niet 

meer aan de orde. Mooi hé, ons maatwerk!’ 

Vermaas
E  info@vermaasnv.com
W  www.vermaasnv.com
A  Weg naar Welgelegen 36, Otrobanda Curaçao
T  (+599 9) 462 84 84
F  vermaasnv
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 511 5947
E  harry@caresto-tophouses.com
W  www.caresto-tophouses.com

Nieuw bij Caresto Real Estate

focus op het 
exclusieve segment

Caresto TOP Houses is de recent gelanceerde nieuwe tak 
binnen het makelaarskantoor van Caresto Real Estate.

  Focus op de verkoop van  
exclusieve villa’s 
Hierdoor kan uw makelaar volop aandacht  
besteden aan de verkoop van uw villa

   Up-to-date website 
• Duidelijke presentatie met professionele foto’s 
 • Nederlands, Engels, Spaans en Duits 
• Gebruiksvriendelijk voor tablet en smartphone

 
  360 graden virtual tour 
Bezoekers van de website lopen als het ware in  
en om uw villa

  Digitale brochure 
Mooie presentatie van uw villa, ook buiten 
Curaçao makkelijk online verspreidbaar

  Meer dan 25 jaar ervaring in vastgoed 
op Curaçao 
Volop expertise in taxaties, belangrijk voor  
bepaling van de verkoopprijs

  Exclusieve samenwerking met LaVida 
Curaçao 
Door online distributie van het magazine komt uw 
villa volop onder de aandacht, ook buiten Curaçao 
• Binnenkort ook in TUI vliegtuigen
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Jungle
Medellin ligt op anderhalf uur vliegen van Curaçao. Deze tweede 
grootste stad van Colombia kende decennialang duistere tijden, 
maar de stad doet er alles aan het zwarte verleden van zich af te 
schudden. En dat lijkt te lukken. Steeds meer toeristen vinden de 

weg naar deze hoofdstad van Antioquia. De metropool in de groene 
Aburrá vallei heeft verrassend veel te bieden. 

Urban
Medellin
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El Poblado 

De meeste buitenlandse toeristen komen terecht 

in El Poblado, een trendy wijk met werkelijk 

overal hippe restaurants en gezellige 

cafés. Medellin is oorspronkelijk 

ontstaan in deze wijk, waar letterlijk 

in de jungle een stad verrees. Dit 

merk je nog steeds als je door de 

straten loopt. Alles is groen, overal 

zijn planten, grote bomen en 

dichte begroeiing. 

Metro en kabelbaan

Medellin is de enige stad in Colombia met een 

metronetwerk. Deze moderne metro, gebouwd 

in 1995, loopt van noord naar zuid. De metro kent 

ook een kabelbaan, waarmee de mensen uit de 

barrio’s - de arme wijken op de heuvels - naar 

de stad kunnen komen. Een bezoek 

aan Medellin is niet compleet zonder 

van de ”Metrocable” gebruik te 

hebben gemaakt. Voor een paar 

centen ga je omhoog tot hoog 

in de bergen. De tocht gaat over 

de sloppenwijken en geeft je een 

kijkje in het alledaagse leven. De 

stadsbewoners zijn bijzonder trots op 

hun metro. Het vervoermiddel geeft alle 

inwoners - arm of rijk - de mogelijkheid zich 

overal in de stad te begeven. 

Medellin, Colombia
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Plaza Botero

De internationaal bekende kunstenaar 

Fernando Botero is geboren in 

Medellin. In de jaren tachtig 

schonk hij tientallen beelden aan 

de stad. Op Plaza Botero staan 23 

voluptueuze creaties van mensen 

en dieren, die een glimlach op je 

gezicht toveren. Opmerkelijk is Botero’s 

Vredesvogel. Dit beeld werd in 1995 opgeblazen 

bij een aanslag, waarbij tientallen mensen om 

het leven kwamen. Botero zorgde ervoor dat 

het gehavende beeld bleef staan en creëerde 

daarnaast een nieuw werk als symbool van de 

veerkracht van de stad en haar inwoners. 

Op de fiets

De stad is zonder twijfel veerkrachtig. Dit 

wordt helemaal duidelijk als je Medellin 

verkent op de fiets. Bicitour Medellin 

neemt je mee de stad in en laat je 

plekken zien, die belangrijk zijn voor 

de hernieuwde leefbaarheid in de stad. 

Je fiets door groene parken, komt langs 

moderne musea, sportveldcomplexen en 

universiteiten. Je ziet de metamorfose van de laatste 

twintig jaar letterlijk op de fiets aan je voorbij komen.

Meest innovatieve stad ter wereld

De stad kent veel trauma’s, waarvan de littekens 

letterlijk op verschillende plaatsen nog zichtbaar 
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zijn. Medellin koos ervoor deze niet uit te 

wissen, maar ze om te buigen naar iets 

positiefs. Een opvallend voorbeeld 

hiervan is het huidige Parque de las 

Luces. Dit parkmonument staat vol 

pilaren die ’s avonds licht geven. Het 

is dé plek in Medellin waar mensen 

bij elkaar komen om van zich te laten 

horen. Het is bijna ondenkbaar dat dit plein 

nog niet zo lang geleden één van de gevaarlijkste 

locaties van de stad was.  De problemen van 

Medellin zijn nog lang niet opgelost, maar er wordt 

aan gewerkt. De investeringen gaan naar buurten 

die de hulp het beste kunnen gebruiken. Prestige is 

de stad vreemd. Met deze aanpak heeft Medellin in 

2012 de prijs voor de meest innovatieve 

stad ter wereld in de wacht gesleept. 

De bergen in

De heuvels en bergen rondom 

Medellin behoren tot het 

Andesgebergte. Neem een gele 

stadstaxi om je naar de toppen te 

brengen voor een fenomenaal uitzicht. 

En heb je geen last van hoogtevrees, maak 

dan zeker van de gelegenheid gebruik om te 

paragliden. Vrij als een vogel vlieg je boven deze 

Zuid-Amerikaanse metropool met 2,6 miljoen 

inwoners. Dragon Fly bijvoorbeeld maakt er een 

unieke ervaring van.

Vier keer per week van Curaçao naar Medellin
Rechtstreeks op dinsdag en vrijdag, overige  
dagen via Aruba
Reistijd rechtstreeks 1u30  

Boek online op www.fly-inselair.com
Of via een InselAir verkoopkantoor of 
reisbureau in de buurt  

W   www.fly-inselair.com 

  inselair
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Gezond!

100% cacao
Online via 
www.williescacao.com

Mooie nagels 

Op het strand van Zanzibar
Pedicure Zee & Zand | (+599 9) 511 89 38 

Panadería Latina

Colombiaanse bakkerij  
waar ook de lunch heerlijk is
Bellisima Mini Mall, Santa Rosaweg

Koffie uit Colombia

van Miko | www.miko-curacao.com

Colombiaans Beachwear Design

Pauleth Rincon | www.pauleth.com

Shop Inspiratie Medellin

OP REIS58



Shop Inspiratie Medellin
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Sander en Nicole van Beusekom zijn broer en 

zus. Samen zijn ze actief in de wereld van de 

kunst. Sander (38) is graphic artist en Nicole 

(36) de regelaar. Eén van hun projecten is 

onderdeel van Street Art Skalo. De grootste 

mural op de parkeerplaats aan de Bitterstraat in 

Scharloo is van dit Beusekom duo.

KUNST 
  OP 
STRAAT
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Sander van Beusekom: 'Ik ben graphic designer, 

art director en illustrator. Mijn werk kenmerkt 

zich vooral door het gebruik van veel kleur en 

illustreren is mijn passie. Ik werk altijd volgens 

het principe “the sky is the limit” met nooit een 

beperking aan mijn creativiteit. Maar natuurlijk is 

de realiteit vaak anders. Logisch, want uiteindelijk 

heb je toch te maken met echte klanten, hun 

budget en visie. Al zes jaar ben ik mijn eigen baas 

en werk ik in opdracht, maar hoop ook meer tijd 

voor mijn vrije werk te kunnen maken. Ik voel dat 

ik het moet doen, want in mijn binnenste ben ik 

kunstenaar en dat wil ik naar buiten brengen. Ik 

moet het alleen nog beter stroomlijnen, maar 

daar heb ik gelukkig mijn zus Nicole voor.’

Duo

Nicole van Beusekom: ‘Als broer en zus hebben 

we het altijd al goed met elkaar kunnen vinden. 

We hebben ooit eens een backpacking trip van 

twee maanden door Indonesië gemaakt. Geloof 

me, als dat lukt, kun je ook prima samenwerken. 

Ik schilder samen met Sander en vul hem aan 

als het gaat om het organiseren en coördineren 

van de kunstprojecten. Ik ben vooral creatief op 

het gebied van ideeën en oplossingen. Ook zorg 

ik voor de social media eromheen, want dan 

kunnen we met iedereen delen wat ons artistiek 

bezighoudt. Ons doel is om kunst dichter bij de 

mensen brengen.’

Street Art Skalo

‘Toen we de muur in Scharloo tot onze 

beschikking kregen, kwamen er honderden ideeën 

in mij op’, gaat Sander verder. ‘Maar ik heb ook te 

maken met een tijdslimiet en er moeten dingen 

georganiseerd worden. Nicole neemt dat deel van 

zo’n project in handen en samen overleggen we 

over hoe de muurschildering vorm moet krijgen. 

We vinden het verhaal achter de mural belangrijk. 

Uiteindelijk is onze boodschap altijd positief.’

Don’t give a man a fish,  

but teach him how to fish

‘De muurschildering in de Bitterstraat heeft 

meerdere lagen’, legt Nicole uit. ‘Je ziet een vader 

die zijn zoon leert vissen. Hiermee benadrukken 

we het belang van een actieve vaderrol in onze 

samenleving. Op de achtergrond zijn er de 

golven, die staan voor de up en downs op elk 

levenspad. Aan de horizon schijnt de zon, want 

iedereen weet dat er altijd weer lichtpuntjes in 

het leven verschijnen. De rode vis - tussen alle 

blauwe abstracte vissen - zwemt de andere kant 

op. Daarmee willen we zeggen: wees uniek, durf 

je eigen weg te gaan. Het zal je wat opleveren. 

De rode vis is natuurlijk een red snapper, een 

piska kóra, waarmee we een lokale twist aan deze 

grafische muurschildering geven.’
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Kunst op straat

Sander: ‘Curaçao kent veel artistiek talent. Maar 

kunstwerken zie je nauwelijks, omdat ze binnen 

in huizen of kantoren terecht komen. Daarom 

ijveren Nicole en ik voor art in openbare ruimtes. 

Op deze manier kunnen we mensen inspireren 

en tegelijkertijd Curaçao nog mooier en 

toegankelijker maken. Met street art kun je echt 

een beweging in gang zetten. Plekken op Curaçao 

waar kunst te zien is, worden trekpleisters waar 

mensen op af komen. Dit geeft een positieve 

vibe, het gebied leeft op. Dat zien we hier op 

kleine schaal al bij onze muurschildering. Er 

komen toeristen op af, schoolkinderen en 

buurtbewoners. Mensen voelen zich prettig op 

deze kleurige plek. Laatst kwam er bijvoorbeeld 

spontaan een bandje jammen op het plein. Zo 

moet het zijn.’
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TE KOOP
Mediterrane villa met prachtig uitzicht

Jan Thiel Curaçao

EXCLUSIEF63 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Locatie

In Jan Thiel ligt op loopafstand van het strand 

deze hooggelegen villa met een magnifiek 

uitzicht op het Spaanse Water en de Caribische 

zee. Het perceel van 2.418 m2 biedt volop privacy. 

Het huis profiteert met haar ligging van de altijd 

aanwezige verkoelende zeewind. Vlakbij, in de 

buurt van de Jan Thiel resorts en hotels, bevinden 

zich uiteenlopende faciliteiten, waaronder een 

supermarkt, winkels, restaurants en bars, een 

fitness centrum en een casino. Met de auto bent 

u in minder dan een kwartier in Willemstad. De 

villa met twee appartementen is ook uitstekend 

geschikt om als Bed & Breakfast te exploiteren. 

Ook een andere vorm van commerciële 

exploitatie is mogelijk door splitsing van het 

pand in twee woonlagen in combinatie met de 

vrijstaande appartementen.

Doorkijk door de villa
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De villa

Via de ruim opgezette oprit met meerdere 

parkeermogelijkheden en een carport voor twee 

auto’s komen we via de imposante voordeur in de 

hal van het huis. De aangename sfeer van de villa 

is direct merkbaar. Een eyecatcher is de doorkijk 

vanuit de hal via de loungehoek naar de porch 

met zeezicht aan de achterzijde van het huis. Op 

dit level bevinden zich de hal met vide, de grote 

woonkamer, een aparte loungehoek en de luxe 

moderne keuken met eetkamer. Hier liggen ook 

de masterbedroom met walk-in closet en de 

badkamer ensuite. Aan de achterzijde van het huis 

ligt op hetzelfde niveau het grote overdekte terras 

met een vergezicht over het Caribische water. De 

benedenverdieping herbergt vier slaapkamers met 

twee badkamers en een extra kamer met pantry. 

Deze benedenverdieping ligt op het niveau van 

het zwembad, de terrassen en de tuin. 

Woonkamer en loungehoek
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De tropische tuin met zwembad

Te midden van een groot betegeld zonneterras 

ligt het zwembad van 5 bij 10 meter. De volwassen 

tuin is prachtig met veel bomen en kleurrijke 

struiken. Het irrigatiesysteem aangesloten op 

een deep well, houdt de tuin het hele jaar door 

prachtig groen. Achter het zwembad, op een lager 

niveau bevinden zich twee appartementen, beide 

voorzien van een ruim terras.

Het aangrenzende perceel van 2.202 m2 is 

desgewenst ook te koop in combinatie met de 

aankoop van deze villa voor een additioneel 

bedrag van USD 550.000 k.k.

Loungehoek
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 511 5947
E  harry@caresto-tophouses.com
W  www.caresto-tophouses.com

Belangrijkste kenmerken

•  7 slaapkamers en 5 badkamers

•  hoog gelegen 

•  uitzicht op zee en Spaanse Water

•  volop privacy

•  zwembad 5 x 10 meter

•  bebouwd oppervlak circa 685 m2

•  kavelgrootte 2.418 m2

•  aanpalende kavel ook te koop

USD 1.850.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto-tophouses.com

Voorzijde van de villa
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Spaanse Water
        Curaçao

Wonen op een unieke locatie

ERVAAR HET SPAANSE WATER 
bekijk de dronefilm op  
www.caresto-tophouses.com

Het Spaanse Water is zonder twijfel één van de mooiste plekken op Curaçao. 

Prachtige villa’s rondom het azuurblauwe water maken van het Spaanse Water 

een unieke woonplek. Veel huizen liggen direct aan het water, andere hebben een 

magnifiek uitzicht op het Spaanse Water, de Tafelberg en op zee. En dat in een 

tropisch klimaat met 365 dagen zon per jaar!
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Penstraat Curaçao

TE KOOP
fantastisch landgoed aan zee

EXCLUSIEF69 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Vooraanzicht van het landhuis

Fantastisch landgoed aan zee gelegen met 

een groot privé strand en tegelijkertijd dichtbij 

het centrum van Willemstad. Het domein kan 

voor privé bewoning worden gebruikt, maar is 

zonder enige twijfel ook een unieke plek om een 

boutique hotel of mini resort uit te baten.  

Bekijk de 360 graden virtual tour op  

www.caresto-tophouses.com.

Belangrijkste kenmerken

•  11 slaapkamers en 9 badkamers

•  privé zandstrand

•  groot zoetwater zwembad

•  volledig ommuurd

•  volop privacy

•  bebouwd oppervlak ca 960 m2

•  kavelgrootte ca 2.000 m2

Prijs op aanvraag
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 511 5947
E  harry@caresto-tophouses.com
W  www.caresto-tophouses.com

Prieel met uitzicht op zee

Overzicht van het landgoed

 Landhuis

 Poolhouse

 Gastensuite

 Sea view appartementen

 Kantoren

 Appartementen en/of commerciële ruimte

Bekijk de 360 graden virtual tour op  

www.caresto-tophouses.com.



 

 



Zeezicht vanuit Sea view appartement

EXCLUSIEF71 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Terugbladeren bij lezen op je tablet 

Sleep het zwarte blokje met het pagina-

nummer naar links om snel naar een an-

dere pagina te gaan. Of tik op het scherm, 

zodat de zwarte balk bovenin verdwijnt en 

je weer kunt swipen!
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Helden
Churandy Martina

Ik ben zoals ik ben

Binnenkijken
Wonen tussen  

de gasten

Kunst op straat

Champagne 
waarom ook niet?

Vijftig meter pure luxe op zee

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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