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De afgelopen maanden waren druk. Dat was 

helemaal niet erg, want ze waren vooral ook vrolijk 

en inspirerend. Elke keer opnieuw verbaas ik me 

over al het moois dat Curaçao weet te bieden. Ik 

kom op plaatsen waar ik meer dan eens betoverd 

word door schoonheid, passie en enthousiasme. 

Bijzonder trots ben ik op het interview met 

professor Bob Pinedo over zijn levenswerk als 

oncoloog en wetenschapper. Niet voor de hand 

liggend is het verhaal van Luigi Chavarria, die na 

zijn middelbare school van Curaçao naar Frankrijk 

trok om in Parijs een opleiding tot patissier te 

volgen. Authentieke Franse patisserie op Curaçao. 

Wie had dat ooit gedacht? 

Voor de rubriek Binnenkijken togen we deze 

keer naar Banda Abou, waar de eigenaars van 

Landhuis Siberie één van de magasina’s met eigen 

creatieve handen hebben omgebouwd tot een 

sprookjesachtige loft.

 

Het was interessant om chef-kok Franky van 

Dierendonck te horen vertellen over zijn werk in 

driesterrenrestaurants. Hij gebruikt deze culinaire 

ervaring in de keuken van Zest Mediterranean, 

gelukkig zonder de barre werkwijze van destijds. 

Dit en nog veel meer in deze uitgave. 

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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© LaVida Curaçao | Niets uit deze 

uitgave mag geheel of gedeeltelijk 

worden gereproduceerd en/

of openbaar worden gemaakt, 

op welke wijze dan ook, zonder 

schriftelijke toestemming 

van LaVida Curaçao. LaVida 

Curaçao kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele 

onjuistheden in deze uitgave, 

noch voor gegevens die door 

derden worden verstrekt. Wij 

besteden veel aandacht aan het 

achterhalen van de juiste product- 

en prijsinformatie. Toch kunnen 

er onverhoopt afwijkingen 

ontstaan. Het is daarom 

raadzaam om actuele prijs- en 

productinformatie op te vragen 

bij de betreffende leverancier.
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Sprookje
kunukuin de

Het grillige toegangspad naar de plantagewoning van Petra en René Vörgers is een 

stemmige introductie tot wat je te zien krijgt als je aankomt bij Landhuis Siberie. 

Een sprookjesachtig woonhuis, de stal en het koetshuis, dat nog moet worden 

opgeknapt. En overal bloemen en planten. Op het landgoed van twee hectare staat 

ook een magasina - een voorraadschuur in de tijd van de plantages - die Petra en 

René met eigen handen hebben omgebouwd tot een prachtige woonplek. 
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Landhuis Siberie was in de achttiende eeuw een 

plantage waar indigo werd verbouwd en vee werd 

gehouden. Ze kweekten er ook sinaasappels, 

waarmee de plantage-eigenaar Landhuis 

Chobolobo voorzag van sinaasappelschillen voor 

hun likeur. De magasina werd gebruikt om de 

oogst in te bewaren. Het is een groot bouwwerk, 

maar liefst tweeëntwintig meter lang, zes meter 

breed en zeven meter hoog. Er zitten geen ramen 

in, alleen deuren die zorgen voor een frisse bries. 

Het is er koel, wat nodig was om de voorraden 

niet te laten rotten.

We doen alles zelf

‘Daar plukken wij nu de vruchten van’, vertelt 

Petra Vörgers. ‘Door de grootte van de schuur en 

de strategisch geplaatste deuren, is het heerlijk 

koel in de magasina. We hebben er een loft van 

gemaakt. Dat kan perfect in een magazijn dat 

zo groot is.’ René en Petra wonen nu nog in het 

landhuis, maar het dak is dringend aan vervanging 

toe. Als dat gaat gebeuren, verhuist het stel 

tijdelijk naar de magasina of naar de stal, dat 

tegenwoordig een vakantiehuis is. Petra: ‘We doen 

alles zelf, dus onze restauraties duren lang.’ 

‘Het eindresultaat is onze beloning 
voor vele uren werk’

BINNENKIJKEN7



‘Alles gebeurt in onze vrije tijd, want we werken 

allebei full time in onze zaak D-Sign Art Services. 

Gelukkig is René een echte handyman. Behalve 

dat er af en toe een elektricien op het terrein 

komt, doet hij alles zelf. Voor de inrichting en 

styling nemen we de tijd. Met het eindresultaat als 

persoonlijke beloning.’

Zelfgemaakte lampen

De magasina gaat op in de groene omgeving 

van Landhuis Siberie. Petra en René houden van 

natuurlijke materialen. De keuken en badkamer 

zijn van beton, een werkstuk van René. Verlichting 

maken ze zelf. Petra: ‘Ik vind lampen in winkels 

vaak niet mooi. Of ze zijn zo fantastisch dat ze 

tegelijkertijd onbetaalbaar zijn. Bij de magasina 

passen woonaccessoires die juist niet helemaal 

perfect zijn en die maak ik dan zoveel mogelijk 

zelf. René ook trouwens, hij heeft de kroonluchter 

boven de eettafel gemaakt.’

Vintage

‘Inrichten gaat vanzelf’, lacht Petra. ‘Het begint 

bij één van de eerste aankopen. Ik struin 

tweedehands facebook pagina’s en websites 

af, op zoek naar meubels en accessoires. Het 

startpunt voor de inrichting van de magasina was 

een uit de kluiten gewassen rieten bank. Toen ik 

een tweedehands foulard in oranje tinten op de 

kop tikte, wist ik dat er meer oranje elementen in 

het huis moesten komen. Ik overdrijf niet, maar 

subtiel hier en daar wat eyecatchers, maken het 

‘In een oud huis houdt het nooit op, 
er is altijd wat te doen’
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voor mij af. Laatst heb ik tweedehands zilveren 

bestek gekocht. De dame die het bestek aanbood, 

was helemaal blij. Het bleek dat haar ouders nog 

ooit in Landhuis Siberie hebben gewoond. Voor 

haar was de cirkel rond nu de zilveren vorken en 

messen weer terug zijn op het landgoed.’ Vintage 

betekent niet dat René en Petra met rommel 

werken in en om het huis. ‘Het mag er wel oud 

uitzien, maar het moet natuurlijk wel werken.’ 

‘Wonen in een historisch pand betekent niet dat 

er geen comfort mag zijn. De sfeer willen we 

behouden, maar we kiezen wel voor hedendaags 

gemak.’ 

Niet vies van klussen en opknappen

Petra: ‘Wonen op een plantage is een way of life. 

Je moet echt van klussen en opknappen houden. 

Want het houdt nooit op. Als je iets af hebt, 

gaat er ergens anders wel weer iets kapot. Door 

de regen van de afgelopen maanden, storten 

plantagemuurtjes spontaan in. Dan stap je ’s 

morgens uit je bed en zie je dat er weer werk aan 

de winkel is. Het zijn geen kosten om een muur 

weer op te stapelen en te fixeren, maar het kost 

wel tijd. Je bent er toch snel weer een weekend 

zoet mee. Wat een geluk dat wonen en styling 

onze passie is.’

‘Vintage spullen hebben een ziel. 
Dit past bij onze woonstijl’

BINNENKIJKEN11



D
e initiatiefnemers van deze nieuwe manier van vakantievieren 

zijn Leo Dijkgraaf en zijn vrouw Anna. Leo verruilde de showbizz 

wereld in Nederland om zich samen met zijn echtgenote vol 

overgave te storten op dit unieke project.

           Red Palm Village 

Glamping op 
Bonaire

Het Caribisch gebied heeft met Red Palm Village op Bonaire een primeur. Red Palm 

Village is het eerste glamping resort in onze regio. Alle reden om een kijkje te nemen 

in deze nieuwe eco-lodge aan de rand van de beschermde mangrove van Lac Bay. 

RESORT12



‘Red Palm Village is helemaal ons eigen idee’, 

vertelt Leo Dijkgraaf. ‘Omdat ik me nog te jong 

voel om met pensioen te gaan, heb ik samen met 

Anna het glamping resort bedacht en gebouwd. 

Anna vult aan: ‘En dat mag je letterlijk nemen. We 

begonnen met een leeg terrein en alleen maar 

ideeën. Vorig jaar stond hier nog niets, nu is het 

een gezellige plek met twintig lodges, rondom het 

zwembad en het restaurant.’ 

Pino van Sesamstraat

Voor Leo en Anna is het runnen van een resort 

helemaal nieuw. Leo was acteur, producer bij 

Endemol en poppenspeler - hij was jarenlang 

Pino in Sesamstraat - en Anna was 

actief in de reclamewereld. Leo: 

‘Het is nooit te laat om iets anders 

te doen. Daarom zijn we in dit 

avontuur gestapt.’ 

Eco-lodge

Red Palm Village is een eco-resort. 

‘We zitten direct aan een beschermd 

natuurgebied. Daar hoort duurzaam 

ondernemen bij’, gaat Anna verder. 

‘Het past bij ons en bij Bonaire, 

waar al sinds de zestiger jaren volop 

aandacht is voor bescherming 

van de unieke flora en fauna.’ Red 

Palm Village heeft van de nieuwste 

milieuvriendelijke bouwtechnieken gebruik 

gemaakt. De fundering is een schroeffundering, 

zodat er nauwelijks beton is gebruikt. Ze werken 

er niet met traditionele sceptic tanks, maar met 

een biofiltersysteem dat zorgt voor schoon water 

voor de tuin, zonder dat er chemicaliën aan te pas 

komen. De lodges en gebouwen zijn opgetrokken 

uit hoogwaardig gerecycled kunststof. Goed 

voor het milieu, nauwelijks schilderwerk en van 

termieten geen last. Ook in en om de lodges is 

overal rekening gehouden met het milieu door 
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het gebruik van onder andere waterbesparende 

douchekoppen en sanitair en een zwembad op 

zonne-energie.

Tuin en cactushaag

Leo: ‘De tuin hebben we aangelegd met veel 

bloemen en planten. Zo zorgen we voor 

voedsel voor de vogels en vlinders. En het ziet er 

natuurlijk mooi uit, al die felle kleurtjes.’ Het hele 

terrein is ”ommuurd” met een voor Bonaire zeer 

karakteristieke natuurlijke omheining. Anna: ‘We 

zijn trots op onze 420 meter lange cactushaag. 

Zo werden vroeger wilde ezels en geiten uit de 

plantages en tuinen geweerd. Geiten en ezels zijn 

er nog steeds, dus behalve authentiek en groen is 

de cactushaag ook nog eens praktisch.’

Accommodaties en faciliteiten

Red Palm Village biedt tien deluxe 

lodges voor één tot vier personen en 

tien basic lodges, waar je alleen of met 

twee personen kunt verblijven. De deluxe 

lodges hebben twee slaapkamers, een 

badkamer met een dubbele regendouche,  

een woonkamer met open keuken en 

een grote hoekporch. ‘Het zijn ruime 

bungalows, waar je gemakkelijk met vier 

personen kan verblijven’, vertelt Anna. 

‘Maar net zo goed, kun je ‘m alleen of 

met tweeën boeken. Het is maar wat je 

wilt.’ De basic lodges hebben een slaapkamer en 

een badkamer, met op de porche een hangmat, 

zithoek en buitenkeuken. Het buitenleven voert 

de boventoon. Er is ook aan mindervaliden 

gedacht. Twee deluxe lodges zijn geschikt voor 

rolstoelgebruikers en vanzelfsprekend zijn ook het 

restaurant en het pooldeck rolstoeltoegankelijk. 

Pop-up restaurant

Red Palm Village op Bonaire is in meerdere 

opzichten origineel. Het glamping karakter, de 
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Red Palm Village Bonaire
E  info@redpalmvillage.com 
T  (+599) 700 39 78 | (+599) 784 77 77
W  www.redpalmvillage.com
A   Kaminda Sorobon 20, Kralendijk, Bonaire

aandacht voor duurzaamheid, de ligging vlakbij 

het beschermde natuurgebied en de luxe lodges 

die tegelijkertijd ook voor een kampeergevoel 

zorgen. Uniek is het pop-up restaurant in de 

buitenkeuken van het resort. Anna: ‘We vinden het 

leuk om onze gasten iets lekkers voor te zetten. 

Het ontbijt doen we zelf, maar een goed diner 

bereiden is toch de specialiteit van een chef-kok. 

Wekelijks komen topchefs bij ons koken. Elke keer 

een ander driegangenmenu. Zo bieden we goede 

kwaliteit van eten in een gemoedelijke sfeer. Onze 

gasten zijn enthousiast.’

Gasten uit alle windstreken

Leo: ‘Bonaire is een gemoedelijk eiland. De 

kleinschaligheid zorgt voor een relaxte sfeer. Een 

levensstijl die heel goed past bij actieve toeristen. 

Mensen die naar Bonaire komen, komen om te 

duiken, surfen, kiten of te fietsen. Of lekker voor de 

rust. Het glamping concept van Red Palm Village 

past perfect bij de mensen die van het eiland 

houden. Leeftijd maakt hierbij niet uit: jong, oud, 

met kleine kinderen of tieners, families, alleen-

reizenden en vriendengroepen. We willen dat 

iedereen het naar de zin heeft in ons resort en op 

Bonaire. En daar doen we keihard ons best voor.’ 

‘Glamping is een begrip dat voortkomt uit 
een combinatie van de woorden  

glamorous en camping.  
Het woord 'glamping' staat voor kamperen 

met luxe en in een bijzondere sfeer’

RESORT15
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Ben je toe aan een nieuwe airco? 

De juiste kiezen, is niet eenvoudig. 

Techniek & Design Plaza helpt je graag.
 

•  Zorg dat er geen koelte verloren gaat 

door kieren in ramen en deuren. Een 

goed geïsoleerde ruimte houdt de 

koelte binnen. 

•  Kies voor een airco met een R410A 

koelmiddel. Dat is beter voor het milieu 

en de mens.

•  De SEER-waarde geeft aan hoe efficiënt 

de airco koelt. Kies voor een waarde 

tussen 15 en 20. Een hogere waarde is 

beter, maar ook stukken duurder; dus 

een afweging zeker waard.

•  De benodigde capaciteit van een 

airco hangt af van de grootte van de 

ruimte. Omdat elke ruimte andere 

eigenschappen heeft, is het niet 

onverstandig een expert de vereiste 

koelcapaciteit te laten bepalen.

•  Een halfjaarlijkse servicebeurt van 

de airco verlengt de levensduur. 

Vergeet tussendoor ook niet de filters 

schoon te maken. Zo blijft je airco 

efficiënt presteren. 

Techniek & Design Plaza

voor comfortabel en stijlvol wonen
E  info@techniekdesignplaza.com
W  www.techniekdesignplaza.com 
A   Schouwburgweg z/n
T  (+599 9) 737 81 81
F  TechniekDesign

Techniek & Design Plaza

Vijf tips voor  
een nieuwe airco
Onze technici adviseren je bij de keuze van je airco. 

Het spreekt voor zich dat professionele installatie 

en deskundig onderhoud ook deel uitmaken van 

het servicepakket van Techniek & Design Plaza.

WONEN
MAAK VAN UW HUIS UW THUIS
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Soms hoor je het wel eens. 

Dat mensen er pas na een 

inbraak achterkomen dat 

ze wel verzekerd zijn voor 

de ingeslagen ruit of het 

gemolesteerde slot, maar niet 

voor hun gestolen spullen. 

Vervelend en schrijnend 

tegelijkertijd, want het had 

met de juiste informatie 

over welke verzekeringen 

waarvoor nodig zijn makkelijk 

voorkomen kunnen worden.

Opstal- en 
inboedelverzekering

VERZEKER 
de buiten- 

   en de 
binnenkant

ZEKERHEID18



‘Achteraf gezien lijkt het misschien onwaar schijnlijk 

dat iemand wel verzekerd is voor woninginbraak 

en niet voor de gestolen goederen, maar het 

gebeurt’, legt Estrella Abbad, productmanager 

General Insurance bij Guardian Group Fatum uit. 

‘Het is de taak van een verzekeraar of tussen-

persoon om de juiste uitleg over risico’s en de 

verzekerings mogelijkheden te geven. Je mag niet 

verwachten dat mensen die bij een verzekerings-

maatschappij komen, alles weten. Ze denken 

misschien dat met een woonhuisverzekering, 

ofwel opstalverzekering alles is gedekt. Dat is niet 

zo verwonderlijk, want een woonhuisverzekering 

is een breed begrip. Er worden schades vergoed, 

veroorzaakt door onder meer brand- en bluswerk-

zaamheden, regen of vloed, blikseminslag, inbraak 

Opstal- of woonhuisverzekering

Een opstal- of woonhuisverzekering is 

verplicht wanneer je een hypotheek op je 

huis hebt. ‘Logisch’, legt Estrella uit, ‘want de 

hypotheekverstrekker wil het risico vermijden 

dat bij een brand of storm de verstrekte 

lening niet wordt terugbetaald. Heb je geen 

hypothecaire lening, dan bepaal je zelf of je een 

woonhuisverzekering afsluit. Als je ervoor kiest dit 

niet te doen, is het risico dat je bij een calamiteit 

je woning verliest je eigen verantwoordelijkheid.’ 

‘Als je een eigen huis ziet als vermogen, 
is verzekeren tegen brand, inbraak en 

natuurrampen eigenlijk een must’

‘De ene verzekering is de andere niet. 
Kijk daarom goed naar wat je wat je 

uitgekeerd krijgt in ruil voor de premie  
die je betaalt’

‘Maar soms is er gewoon niet goed over 

nagedacht en dan is het wrang te moeten 

constateren dat bij een brand of een storm de 

grootste vermogensbron - het huis - in een keer 

verloren is.’

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering zorg je ervoor 

dat alle bezittingen in en om het huis worden 

vergoed bij diefstal, waterschade of schade door 

brand- en bluswerkzaamheden. 

en zelfs waterschade door plotselinge breuk van 

de waterleiding. Maar als je er even wat verder 

induikt, gaat het altijd om de veroorzaakte schade 

aan het onroerend goed, niet om de schade aan 

of verlies van inboedel in en om het huis.’

ZEKERHEID19



‘We merken ook dat de waarde van een inboedel 

vaak wordt onderschat. Mensen denken dat ze 

bijvoorbeeld veertigduizend gulden aan spullen in 

huis hebben staan, maar als je met een checklist 

door alle ruimtes gaat, merk je al snel dat het 

veel en veel meer is. Daarom is het verstandig 

niet zomaar een geschat bedrag aan inboedel te 

verzekeren, maar kritisch naar alle bezittingen en 

de geschatte waarde ervan te kijken.’

Gemeubileerd huren

Op ons eiland wonen best veel mensen in 

een huurwoning. De eigenaar moet de opstal-

verzekering voor zijn rekening nemen, maar 

met de inboedel van de huurder heeft hij niets 

te maken. ‘We kennen daarnaast op ons eiland 

ook het fenomeen van gemeubileerde verhuur. 

Een huurder ziet snel over het hoofd dat de 

persoonlijke bezittingen niet verzekerd zijn’, aldus 

Estrella. ‘Bij een inbraak of andere schade, krijg je 

dan geen vergoeding voor je bezittingen. Daarom 

is een inboedelverzekering voor eigen spullen 

in een gemeubileerde woning absoluut aan te 

bevelen.’

Goedkoop is duurkoop

 ‘Een verzekering sluit je af voor iets waarvan 

je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat kan 

een inbraak zijn, wateroverlast, maar ook een 

natuurramp. Bij Guardian Group Fatum hebben 

we onze verzekeringen herverzekerd. Dit betekent 

dat wij onze risico’s opnieuw hebben verzekerd 

bij herverzekeraars. Elke verzekeringsmaatschappij 

op Curaçao behoort dit te doen. Herverzekeren 

is namelijk heel erg belangrijk, zeker als het gaat 

om de kans op schade door orkanen, zware 

stormen en aardbevingen. Als verzekeraar moet je 

dan in één keer vele mensen kunnen helpen. Bij 

orkaan Tomas op Curaçao en in de jaren negentig 

Luis op Sint Maarten ging het om miljoenen en 

miljoenen guldens aan schade. Op zo’n moment 

- bij een ramp van een dergelijke omvang - moet 

je erop kunnen rekenen dat jouw verzekeraar 

de schade kan uitkeren. Mensen moeten krijgen 

waar ze recht op hebben. Daar betaal je dan ook 

premie voor en je hoeft je geen zorgen te maken 

dat je verzekeringsmaatschappij omvalt door de 

plotselinge onvoorziene financiële uitdagingen 

bij een grote ramp. Wij bij Guardian kunnen direct 

aan de slag en vergoeden waar de mensen recht 

op hebben. En dat is wat mij betreft precies waar 

een goede verzekering voor staat,’ besluit de 

verzekeringspecialist van Guardian Group Fatum 

haar verhaal.

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

‘Begin bij een inbraak niet direct op te 
ruimen, maar laat alles liggen zoals je 
het aantreft en maak foto’s. Makkelijk 
voor de schade-expert en de politie’
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Aandacht voor talent en individuele 
ontwikkeling
Het Vespucci College biedt kwalitatief uitstekend 
onderwijs* aan vmbo-tl-, havo- en vwo-
leerlingen. We werken in kleine klassen en 
hebben oog voor het individuele talent van 
elke leerling. Voor kinderen die net wat extra 
aandacht nodig hebben, is er tijd en ruimte. Zo 
ook voor leerlingen die behoefte hebben aan 
extra uitdaging in hun leerproces. Vanwege de 
kleinschaligheid van onze school verloopt de 
instroom vanuit alle scholen - op Curaçao of 
vanuit Nederland - in alle jaren probleemloos. 

*De Nederlandse Onderwijsinspectie beoordeelde het Vespucci College in januari 2017 op alle vlakken met voldoende tot goed.

De middelbareschooltijd is een belangrijke periode in 

een mensenleven. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 

18 jaar zitten midden in de pubertijd. De persoonlijke 

ontwikkeling die ze doormaken en de ervaringen die 

ze opdoen, hebben zonder twijfel grote invloed op het 

latere leven. Het kiezen van een school die past bij het 

kind, is zéker iets om goed over na te denken.

Vespucci College voor vmbo-tl, havo en vwo

Ontdek jezelf, creëer je toekomst

Waardevast diploma op zak
Het Vespucci College is de enige school op Curaçao, 
die haar leerlingen voorbereidt op het Nederlands 
Staatsexamen. Dit onafhankelijk en waardevast 
Nederlands diploma wordt erkend door alle Nederlandse 
vervolgopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Het 
Staatsexamen biedt ook de mogelijkheid vervroegd examen 
te doen in vakken naar keuze. Of om deelcertificaten te 
behalen voor extra vakken, voor nog meer speelruimte bij 
het kiezen van de juiste vervolgopleiding.

Vespucci College
A  Sint Michielsweg 14-s, Curaçao  T  (+599 9) 888 72 27
E  info@vespuccicollege.net  W  www.vespuccicollege.net

Kom proeven van het middelbare schoolleven op het Vespucci College

OPEN DAG ZATERDAG 11 MAART 2017, van 9 tot 11 uur 
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Franse, Italiaanse en Spaanse 

 delicatessen

‘Als je een 
wijnliefhebber bent, 

houd je ook van lekker eten’, 
zo vat Arie Pieter Imhoff in één 

zin het leven van een Bourgondiër 
samen. Goede wijnen en lekker 

eten gaan altijd samen. De onlangs 
geopende delicatessenwinkel  van 

Servir Frais maakt het genieten 
van een goede wijn nog 

intenser. 

Goede wijnen en lekker eten gaan altijd samen
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Ruiken, proeven, ervaren

Arie Pieter Imhoff: ‘Als ik voor mijn wijnreizen in 

Frankrijk, Italië of Spanje ben, bezoek ik ook altijd 

lokale markten. Op zo’n food market ruik, proef 

en ervaar je zoveel lekkere dingen. Ik kan er echt 

van genieten. Het zijn zonder uitzondering eerlijke 

producten van een fantastische kwaliteit. En ik 

waardeer de liefde waarmee de verkopers met 

hun waren omgaan. Voor mij is het een bron van 

inspiratie.’

Curaçao is een delicatessenzaak rijker

‘Toen het pandje naast Servir Frais vrij kwam, 

heb ik de kans gegrepen om de Zuid-Europese 

delicatessen naar Curaçao te halen. Het idee had 

ik al veel langer en na mijn reis naar Mallorca, 

waar ik fantastische producten heb gezien en 

geproefd, viel alles op zijn plaats. Sinds december 

is Servir Frais Delicatessen een feit. Het is geen 

grote winkel, maar het assortiment is exclusief. 

Zoals dat hoort bij delicatessen.’ 

‘Wijnavonden 
en delicatessen… 

Heerlijk!’
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Ham, kaas, olijfolie, rilette, kruiden en paté

Als je over de drempel van het delicatessen-

winkeltje stapt, stap je in het Bourgondische 

leven. Paté, olijfolie, kruiden, confituur, rilette en 

ganzenmousse. En in de koelvitrine exclusieve 

hammen, zoals pata negra en smaakvolle kazen. 

‘In de winkel zijn allerlei producten te koop, die ik 

zelf lekker vind. Je moet ergens beginnen, maar 

ik ga graag in op suggesties en reacties van onze 

klanten. Want het assortiment mag groeien, zowel 

in exclusiviteit als in diversiteit’, legt Arie uit. ‘Je 

kunt bij ons ook terecht voor oesters en Bresse 

kip. Hiervoor werken we samen met DeliNova.’ 

‘Kwestie van even bestellen en ophalen in de 

winkel. Zo is het altijd vers.’

Borrelhapjes voor bij een goede fles

‘De delicatessenwinkel is een basis voor meer’, 

gaat Arie Pieter verder. ‘Het is een leuk idee dat 

ik nog verder ga uitwerken.’ De zaak is geopend 

van donderdag tot en met zaterdag, de rest van 

de week loop je eerst even bij Servir Frais binnen 

en dan gaat er iemand met je mee naar de 

heerlijkheden. ‘Ik vind het geweldig dat mensen 

in de wijnwinkel komen voor een goede fles en 

dan met de wijn naar de buurwinkel gaan om er 
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iets lekkers voor die avond bij te zoeken. Precies 

zoals ik het in gedachten had.' Natuurlijk komen 

mensen ook naar de winkel voor cadeautjes. 

Sommige klanten combineren iets lekkers met 

een fijne fles wijn. Arie: ‘Als wijnkenners kunnen 

wij daarbij natuurlijk goed adviseren. Liefhebbers 

met een passie voor koken, zien we ook in onze 

deli. Ze komen voor de exclusieve olijfoliën en 

onze speciale kruiden. Ik vind het dan weer 

interessant van hen te horen wat ze ermee gaan 

doen. Daar leren wij ook weer van.’

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

Zout gerijpt in wijn

‘Natuurlijk proef en probeer ik alles zelf. Nog 

niet zo lang geleden heb ik een superlekkere 

lomito gegrild op de barbecue met zout uit 

de winkel dat was gerijpt in bordeauxwijn. 

Echt iets voor mij’, lacht de Bourgondiër.  

‘Heerlijk om 
lekkere dingen te 
ruiken, te proeven  

en te ervaren’
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Het assortiment in onze winkel Concept Store by Sea & Sand is elke keer anders. Omdat we 
steeds zoeken naar originele, leuke, fijne, mooie en gezellige woonaccessoires, hebbedingetjes, 
boeken, sieraden en geschenken. Naast onze vertrouwde badkleding merken Seafolly, Cyell en 
Beachlife natuurlijk. Loop eens binnen en ervaar het zelf. Tot snel! –Desi

COZY
Ib Laursen
Plaids vanaf ANG 49,95

LIFESTYLE

LEKKER EN LEUK
Kookschool Patisserie ANG 69,95
Stolp van Ib Laursen ANG 79,95
House Doctor gebaksbordjes ANG 26,95

POPPERDEPOP
Nicolas Vahé
Popcorn-kit met een pan, 
popcorn en kruiden
ANG 149,95
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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

STREEPLOOS BRUIN
Cyell Beachwear
Bikinitop ANG 149,95, broekje ANG 79,95

ZWOELE NACHTEN
Cyell Sleepwear ANG 159,95

KRIJTVERF MET 
NATUURLIJKE PIGMENTEN
Amazona 100% ecologisch
0,75 liter ANG 59,95

SOUL, CREATIVITY & LOVE
Meraki
Voedende en verzorgende body 
butter, 200 ml ANG 49,95

SCANDINAVISCHE GEZELLIGHEID
Ib Laursen
Potjes, vaasjes, covers en  
wireholders vanaf ANG 6,95
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Levenswerk 
van Bob Pinedo

Professor Bob Pinedo geniet wereldwijd bekendheid als briljant medisch 
wetenschapper en is daarnaast veruit de meest bekende oncoloog van Nederland. 
Ook op Curaçao is de 73-jarige dokter een bekend gezicht. Hij is de drijvende kracht 
achter de Fundashon Prevenshon, waarmee de professor naar het idee van wijlen 
Lionel Capriles het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker 
van de grond heeft gekregen. Bob Pinedo denkt nog lang niet aan zijn pensioen. 
Hij heeft nog mooie plannen voor de Fundashon Prevenshon in gedachten. 
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op deze manier. Ik ben ervan 

overtuigd dat het zo werkt en 

dat het kan, maar helaas wordt 

het niet altijd op deze manier 

gedaan.’

Terug naar Curaçao

Professor Pinedo praat met genegenheid over 

de mensen die hij in zijn praktijk ziet. Je zou bijna 

vergeten dat deze vriendelijke arts, vooral ook 

wetenschapper is. In 2008 nam hij afscheid als 

hoogleraar, maar stilzitten is er niet bij. ‘Ik ben niet 

meer dagelijks in het laboratorium te vinden, maar 

ben nog altijd aan het werk en op Curaçao vooral 

druk met de Fundashon Prevenshon. Het was een 

bewuste keuze terug te keren naar Curaçao. Ik wil 

iets terugdoen voor mijn eiland.’

Terug in de tijd

De carrière van Bob Pinedo begon op zijn 

geboorte-eiland Curaçao. ‘Na het behalen van 

mijn middelbare schooldiploma aan het Peter 

Bob Pinedo viert in 2017 een 

indrukwekkend jubileum. 

Hij is dan maar liefst vijftig 

jaar praktiserend arts. Nog 

altijd ontvangt hij in Nederland 

tijdens zijn second opinion spreekuur 

patiënten die geconfronteerd worden met 

kanker en waarde hechten aan zijn mening. Bob 

Pinedo: ‘De mensen die bij mij komen willen niet 

opgeven en vragen zich af of er ergens toch nog 

wat te bedenken valt, waarmee hun leven en 

levenskwaliteit wordt verlengd. Het is een selecte 

groep met een sterke wil. Ik ga deze uitdaging 

graag aan. Elke patiënt is voor mij een parel.’

Mogelijkheden toepassen

‘De wetenschap is ver’, aldus Bob Pinedo. ‘Er kan 

heel veel, maar je moet het wel toepassen. Samen 

met de patiënt en niet als dokter alleen. Ik zeg 

wel eens dat de patiënt het gevoel moet hebben 

dat hij of zij de enige persoon is, die je behandelt. 

Als je dat bereikt ben je goed bezig. Ik werk altijd 

'In zijn spaarzame vrije 
tijd geniet Bob Pinedo 

van dit prachtige uitzicht 
vanaf zijn porch'
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Stuyvesant College, vertrok ik naar Delft. Ik 

wilde chemie studeren. Maar ik vond het maar 

niks en al rond kerst maakte ik de overstap naar 

geneeskunde in Leiden. Het was stevig aanpoten, 

want ik wilde geen jaar verliezen en heb keihard 

gewerkt om mijn eerste jaar succesvol af te 

ronden.’ Aan gedrevenheid ontbrak het Bob 

Pinedo niet. Hij doorliep de studie zonder haperen 

en wist al tijdens zijn opleiding zijn proefschrift 

af te ronden. Pinedo werd internist en heeft 

ook een aantal jaren in het Sint Elisabeth 

Hospitaal op Curaçao gewerkt. ‘Dat 

was een boeiende en leerzame 

tijd’, blikt Bob Pinedo terug. ‘Ik 

kom hier op Curaçao nog 

altijd mensen tegen, die me 

aanspreken en nog weten 

dat ik hun familieleden heb 

behandeld. Laatst nog zei een 

winkeljuffrouw tegen me dat 

ik haar oma had gered. Ze leeft 

nog, vertelde ze. En ze is nu 85 

jaar. Heel aandoenlijk vind ik dat.’ 

Dag en nacht aan het werk

Als chef de clinique interne geneeskunde bij 

het Academisch Ziekenhuis in Utrecht merkte 

Bob Pinedo dat er met kankerpatiënten die niet 

chirurgisch behandeld konden worden, niets 

gebeurde. Ze lagen als het ware te wachten op 

hun dood. Er bestond destijds nog geen opleiding 

oncologie in Nederland. Dat ging de dokter 

aan het hart en hij besloot hierin verandering te 

brengen. Hij richtte een werkgroep medische 

oncologie op en deed twee jaar onderzoek in 

het National Cancer Institute in de Verenigde 

Staten. ‘In die tijd waren ze in de USA op het 

gebied van kankeronderzoek veel verder dan 

in Europa’, vertelt Bob Pinedo. ‘Wilde ik wat 

betekenen, moest ik daar dus zijn. Tot op de dag 

van vandaag onderhoud ik nog intensief contact 

met het National Cancer Institute; voor mijn 

werk in Nederland, maar ook voor de Fundashon 

Prevenshon hier op Curaçao.’

Wetenschapper en dokter

De combinatie van wetenschapper en 

behandelend arts zie je niet vaak. Bob Pinedo 

heeft het altijd als een vanzelfsprekendheid 

gezien. Is deze combinatie de sleutel tot zijn 

succes? De professor zegt er het volgende 

over: ‘Ik denk dat mijn succes ligt in mijn 

associatievermogen - ik kan heel 

goed verbanden leggen - en 

mijn volhardendheid. Wat ook 

belangrijk is, is dat ik een 

laboratoriumonderzoek op 

waarde weet in te schatten. 

Je kunt de bevindingen direct 

in de praktijk toepassen. 

Waarbij ik moet zeggen dat dit 

vroeger makkelijker was dan nu. 

Er zijn tegenwoordig veel strenge 

regels en het is voor veel artsen en 

wetenschappers steeds moeilijker om 

buiten de gebaande paden te gaan. Jammer 

genoeg komt dat de vooruitgang in kennis en 

wetenschap niet ten goede.’

Fundashon Prevenshon

‘Ik ben niet naar Curaçao teruggekeerd om te 

luieren’, zegt Bob Pinedo resoluut. ‘Ik ben hier 

om iets terug te geven aan de gemeenschap. 

Met de Fundashon Prevenshon zijn we in 2010 

een modern borst- en baarmoederhalskanker 

screeningprogramma gestart. Kankerscreening 

vond op Curaçao voor die tijd slechts incidenteel 

plaats, waardoor niet elke vrouw toegang had tot 

het programma. Met de Fundashon Prevenshon is 

dit helemaal veranderd. Het bevolkingsonderzoek 

naar borstkanker bestaat al zeven jaar, met 

baarmoederhalskanker zijn we pas vorig jaar 
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gestart. Maar dan gelijk wel goed. We maken 

gebruik van de modernste HPV-virus bepaling, 

iets wat in Nederland pas later dit jaar wordt 

ingevoerd.’

Bevolkingsonderzoek is nodig

Als je weet dat één op acht vrouwen borstkanker 

krijgt en zo’n tachtig procent van de bevolking 

een HPV-infectie oploopt, die bij bepaalde 

mensen kan ontaarden in baarmoederhalskanker, 

weet je dat een bevolkingsonderzoek naar 

deze kankervarianten een zaak is van nationaal 

belang. ‘De resultaten van borstkankerscreening 

zijn goed, dat kunnen we aantonen. De 

baarmoederhalskankerscreening is nog maar 

kort geleden, halverwege 2016, gestart. Het is 

echt nodig, zeker als je weet dat er in Nederland 

door de preventieve screening nog nauwelijks 

sprake is van sterfte, terwijl er op ons eiland 

verhoudingsgewijs nog steeds veel vrouwen 

overlijden aan baarmoederhalskanker.’ 

Pinedo’s levenswerk nog niet voltooid

De Fundashon Prevenshon mag rekenen op 

vele sponsoren, maar de bedoeling is dat de 

Curaçaose regering het stokje overneemt. ‘Wij 

hebben het fundament gebouwd, nu is het 

aan de overheid om dit structureel als hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. 

Gelukkig gaat het de goede 

kant op’, concludeert Bob 

Pinedo. ‘Zodat wij met de 

Fundashon weer verder 

kunnen met andere 

screeningmodellen. 

Preventief bevolkings-

onderzoek naar 

dikke-darmkanker 

staat nu bovenaan 

mijn verlanglijst voor een 

gezonder Curaçao.’

'Opnieuw plannen voor 
een gezonder Curaçao'
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Living Green

Living Green
E  livinggreen72@hotmail.com 
W  www.livinggreenfurniturecuracao.com
T   (+599 9) 562 93 47 | (+599 9) 517 08 13
A   Saliña Shopping Center, Saliña 163, unit 103

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 snel naar onze nieuwe winkel in Saliña 

Shopping Center vlakbij Warung Jawa en laat 

je verrassen. We zijn open van dinsdag tot en 

met zaterdag van 10u00 tot 17u00 of maak 

een afspraak.

op nieuwe
     locatie

WE ZIJN 

VERHUISD! 

NIEUW ADRES 

Saliña 

Shopping 

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

This is where  
    I want to live

Op nog geen tien minuten rijden van het vliegveld en vlakbij het centrum van Willemstad 

ligt Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. Er zijn villa’s en appartementen te koop,  

maar ook kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt bouwen. 

Laat u informeren over de mogelijkheden op dit prachtige resort.

10-12 maart 2017
Jaarbeurs Utrecht

Stand 509

33 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Toen het strand van Jan Thiel in 2011 

werd uitgebreid, was Zest Mediterranean 

één van de eerste restaurants die haar 

deuren opende op deze unieke plek 

op Curaçao. Vanaf dag één zijn Franky 

Vandierendonck en Baldewijn Grul bij 

Zest betrokken. ‘Baldewijn en ik zijn 

dagelijks op de werkvloer te vinden’, 

aldus Franky. ‘Ik sta in de keuken om mijn 

keukenbrigade te begeleiden en Baldewijn 

doet hetzelfde met het personeel in de 

bediening.’ 

VAN CHEF-KOK FRANKY 
VANDIERENDONCK  
EN MANAGER BALDEWIJN GRUL   
ZEST MEDITERRANEAN

Kijkje in de
keuken

CULINAIR34



Kwaliteit is de rode draad

 ‘Zest is veel meer dan een restaurant alleen’, 

aldus Baldewijn. ‘We zijn ook een strandtent, 

een bar, een grill restaurant en we hebben nog 

niet zo lang geleden Dulce geopend, voor zoete 

lekkernijen. We verhuren strandbedden, zorgen 

dat onze gasten het naar hun zin hebben en 

organiseren leuke evenementen. Onze lobster 

night bijvoorbeeld of de speciale diners met 

sterrenchefs. Maar ook voor een popconcert 

draaien we onze hand niet om.’ Franky: ‘De rode 

draad bij alles wat we doen is kwaliteit. In eten, 

drinken en service.’ Baldewijn: ‘De sfeer is goed 

in ons team en dat voelen de gasten ook. Dit 

is zeker een verdienste van onze vaste ploeg 

leidinggevenden. Zij houden samen met ons de 

goed geoliede machine draaiende. Dat moet ook 

wel, want we zijn zeven dagen per week open, 

van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.’ 

Ervaring in driesterrenrestaurants

De Belgische chef-kok Franky heeft koffers 

vol koksbagage. Hij werkte in het verleden in 

verschillende driesterrenrestaurants in Europa. 

‘Een speciale wereld’, vertelt Franky. ‘We werkten 

elke dag veertien uur, sliepen in het restaurant 

op stapelbedden en als we eens wilden stappen, 

moest we stiekem uit het raam klimmen. Maar dat 

is lang geleden en niet meer van deze tijd. Bij Zest 

doen we het gelukkig helemaal anders. Kwaliteit 

krijg je volgens mij door steeds uitdagingen aan 

te gaan. Het is niet de bedoeling dat we op de 

automatische piloot werken. Dan verslapt de 

aandacht en dat willen we niet.’

VAN CHEF-KOK FRANKY 
VANDIERENDONCK  
EN MANAGER BALDEWIJN GRUL   
ZEST MEDITERRANEAN

Kijkje in de
keuken
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Wisselende menu’s en wijnarrangementen

‘Elke tien dagen hebben we een nieuw menu. 

Dat houdt mij en de keukenbrigade scherp en 

creatief', legt Franky uit. Baldewijn: ‘Hetzelfde geldt 

voor het bedienend personeel. We staan bekend 

om ons prachtig aanbod aan mooie wijnen. We 

hebben hiervoor zelfs een Wine Spectator Award 

ontvangen. Wanneer Franky met zijn nieuwe 

3-, 4- en 5-gangen menu’s komt, gaat onze 

wijnexpert Charlotte aan de slag met de wijnen uit 

ons proeflokaal. De menu’s gaan perfect samen 

met de bijpassende wijnarrangementen. Ook dat 

is onze kwaliteit.’

Favorieten van de chef
WIJN OF BIER?
‘Voor mij een glas rode wijn’, zegt Franky, maar 

een lekker koud biertje, een pintje zoals we in 

België zeggen, gaat er ook wel in op zijn tijd. 

‘Voor mij ook een biertje’, lacht Baldewijn. ‘En 

zo af en toe een lekkere gin tonic. Per slot van 

rekening hebben wij de beste gins van het 

eiland op onze kaart staan.’

WAAR EET JE OP JE VRIJE DAG?
Baldewijn: ‘Ik vind het gezellig om buiten de 

deur te eten. Maar ik kan ook genieten van 

een maaltijd aan de keukentafel thuis. Als het 

om koffie gaat ben ik wel kieskeurig. Die maak 

ik zelf - ik ben Barista - of ik drink ‘m bij Zest. 

Nooit ergens anders.’

FAVORIETE BUITENLANDSE KEUKEN
‘Als ik in Europa ben, ga ik naar allerlei Franse, 

Belgische en Nederlandse restaurants. Zeker 

in Amsterdam zitten verrassende goeie’, aldus 

Franky. ‘Maar ik kan ook gerust naar Lima 

afreizen om daar een speciale chef aan het 

werk te zien. Dat doe ik voor mijn werk, maar 

ook voor mezelf. Ik kan er echt van genieten.’

Zest Mediterranean

Dagelijks geopend voor ontbijt, lunch en diner 

van 09u00 tot 00u00
T  (+599 9) 747 06 33
E  reservations@janthielbeach.com
W  www.@janthielbeach.com 
A  Jan Thiel Beach, Curaçao
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Denkt u aan aluminium of hardhouten ramen, een garagedeur, 
rolluik of nieuwe voordeur? Stap dan eerst eens door de onze.

Het maatwerk wordt lokaal geproduceerd met de beste 
materialen. Bezoek onze showroom aan de Weg naar 
Welgelegen en vraag naar de mogelijkheden.

www.vermaasnv.com   |   sales@vermaasnv.com   |   462 8484

Je gaat naar

voor

De Goudsmid Curaçao 
A  Landhuis Habaai, Frater Radulphusweg 1
E  info@degoudsmidcuracao.com
W  www.degoudsmidcuracao.com
T  (+599 9) 735 93 83

Open van maandag - vrijdag van 9u30 tot 17u30 uur,  
zaterdag van 10u00 – 14u00

•  ONTWERP & DESIGN 
Een uniek en eigen ontwerp is niet duurder  
dan een sieraad kopen bij een juwelier 

•  TROUWRINGEN 
Bij eeuwige trouw horen unieke ringen. 
Wij ontwerpen en maken ze samen met jou 

•  REPARATIE EN ONDERHOUD 
Wij hanteren de nieuwste technieken voor 
reparatie, restauratie en onderhoud 

•  EEN TWEEDE KANS VOOR OUDE SIERADEN 
Oud goud en zilver zijn perfectie ingrediënten 
om een nieuw sieraad mee te maken 

•  SIERADEN VAN HET NEDERLANDSE MERK BRON 
De moderne en tegelijkertijd tijdloze sieraden  
van Bron zijn gemaakt om te combineren
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Dubbelspel
   wordt

   Double Play
Het lijkt nog maar pas geleden dat Curaçao het speelveld was van 
de acteurs, producers en regisseur van de film Double Play, naar de 
roman Dubbelspel van Frank Martinus Arion. De plannen om het 
bekendste boek van deze Curaçaose schrijver te verfilmen bestonden 
al veertien jaar. In het najaar van 2015 was het dan eindelijk zover: 
Dubbelspel werd verfilmd. De schrijver van de indrukwekkende  
roman mocht dit echter niet meer meemaken. Frank Martinus Arion 
overleed op 28 september 2016 na een kort ziekbed in Willemstad.

Curaçao in de hoofdrol
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Fundashon Bon Intenshon benaderde Lisa Cortés 

voor het filmproject. Deze Amerikaanse producer 

is niet de minste. Na een succesvolle carrière in de 

muziekindustrie, stapte ze over naar 

film en mag zij vele indrukwekkende 

titels op haar conto schrijven, 

waaronder de Oscarwinnende film 

Precious uit 2009.

Ernest Dickerson

Lisa Cortés: ‘Ik was direct enthousiast 

en ging op zoek naar de juiste 

regisseur, die we vonden in Ernest 

Dickerson. Behalve dat hij een 

fantastisch visionair regisseur is - hij 

maakte eerder Juice en Bulletproof 

en regisseerde afleveringen van Dexter, The 

Wire en The Walking Dead - kent Ernest Dickerson 

Curaçao goed. Hij heeft Curaçao al in de jaren 

tachtig ontdekt toen hij betrokken was bij twee 

Felix de Rooy films: Ava & Gabriel en Almacita, 

Soul of Desolato. Ook nu nog is hij regelmatig op 

het eiland te vinden.’

Zuid-Amerikaanse roots

Na het samenstellen van de cast en 

het wachten totdat alle acteurs op 

dezelfde tijd beschikbaar waren, kon 

het filmen op Curaçao beginnen. 

Het was Lisa Cortés haar eerste 

ontmoeting met het eiland. ‘Op een 

half dagje met een cruise na, toen 

ik een tiener was’, lacht Lisa, ‘maar 

dan leer je een land niet kennen. 

Mijn vader is geboren op een eiland 

voor de kust van Colombia. Het feit dat ik 

tijd kon doorbrengen op Curaçao en een beetje 

kon proeven hoe zijn eilandleven moet hebben 

Producent  
Lisa Cortés over 

Double Play  
en Curaçao
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gevoeld, was voor mij een unieke ervaring. Daar 

ben ik erg dankbaar voor.’

Verliefd op het eiland

Lisa Cortés: ‘Een film produceren op een eiland 

is al een uitdaging; een film in een jaren zeventig 

setting nog veel meer. Ik liet New York 

achter mij en woonde drie maanden 

op Curaçao. We filmden dertig 

dagen en konden alleen 

maar hopen dat het niet 

zou regenen’, vertelt Lisa 

Cortés. ‘We werkten 

samen met mensen uit 

de hele wereld: Mexico, 

Canada, Engeland, 

Argentinië en de 

Verenigde Staten. En met 

heel veel Curaçaoënaars 

natuurlijk. Al deze mensen 

samenbrengen tot een geolied 

team is niet makkelijk. Maar het 

lukte en werkelijk iedereen werd verliefd 

op het eiland. Het was heerlijk om de cast en de 

medewerkers na een vrije dag terug te zien op de 

set en te luisteren naar hun mooie verhalen over 

hun belevenissen op Curaçao.’

Curaçao als karakter

Lisa Cortés kijkt met veel genegenheid terug 

op de filmdagen op Curaçao. ‘We hebben 

ongelofelijk veel figuranten ingezet. Zeker de 

scène in Hofi Popo, waar meer dan tweehonderd 

mensen dansten in een feeërieke omgeving is me 

dierbaar. Regisseur Ernest Dickerson laat zijn liefde 

voor Curaçao echt zien. Hij heeft van het eiland 

een karakter in de film gemaakt. Het Curaçaose 

landschap is deel geworden van de emoties die in 

Double Play naar voren komen.’

Hete zon en lange dagen

‘Iedereen die op wat voor manier dan ook bij 

de productie van de film betrokken was, heeft 

lange dagen gemaakt in de hete zon en dat 

zonder siësta’s of onderbrekingen’, vertelt Lisa 

Cortés. ‘Maar het was elke minuut waard. Double 

Play is geen Spiderman. We hebben maar een 

fractie van het budget van zo’n kaskraker tot 

onze beschikking, maar we hebben 

nooit concessies gedaan of 

compromissen gesloten. En dat 

zie je absoluut terug in de 

kwaliteit van de film.’

IFFR 2017 
WERELDPREMIÈRE

Double Play beleefde op 27 januari 

haar wereldpremière tijdens het 

Internationaal Film Festival in Rotterdam. 

De première werd bijgewoond door Koning 

Willem-Alexander, die na afloop uitgebreid 

sprak met de cast en de producers. 

Het duurt niet lang meer voordat 

de langverwachte film ook in de 

Curaçaose theaters te zien zal 

zijn. 9 maart is het zover!

FILM40



FILM41



voor gezelligheid in huis
Sfeerlicht

Ingrid Voss kiest letterlijk haar eigen wereld in Mundo Mio. 

Alle staande lampen, hang- en tafellampen van Europese 

makelij in haar woonwinkel zijn Ingrid’s persoonlijke keuze.
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Experimenteer  
met trends

Het gebruik van natuurlijke 

materialen is een woontrend 

die je ook in verlichting en 

lampen terugziet. Hout, beton, 

glas of zelfs karton creëert een 

vriendelijk accent in elk interieur. 

Met opvallende lampen breng 

je sfeer in een ruimte. Durf te 

experimenteren. Een klassieke 

lamp in een strak interieur kan 

een echte blikvanger zijn. 

Mooi, maar 
praktisch

Is je lampenkap versleten of 

beschadigd, hoef je niet direct 

een compleet nieuwe lamp aan 

te schaffen. Kies voor een nieuwe 

lampenkap, waarbij de kap altijd 

groter moet zijn dan de voet. 

Denk ook eens aan praktische 

oplaadbare tafellampen en 

waxinelichtjes. Dan zit je nooit 

meer in het donker als de stroom 

weer eens uitvalt.

Symmetrie en 
eenheid

Identieke verlichting naast het 

bed, aan weerszijden van een 

bankstel, links en rechts van een 

dressoir zorgt voor symmetrie 

en dus rust in het interieur. Kies 

bij verlichting in een ruimte voor 

een zelfde stijl. Maar maak het 

niet saai: eenheid betekent niet 

dat alle lampen uit dezelfde 

serie moeten komen. Creëer 

harmonie met materiaal, kleur en 

model. 

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

 ‘Mundo Mio 
is mijn 

woonwereld’
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Lichtpuntjes

ANG 899,00

ANG 29,95 per stukANG 1.095,00

ANG 295,00

ANG 110,00

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

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

ANG 1.495,00
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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. 

FEBRUARI 2017 | 5

Helden
Levenswerk van

Bob Pinedo

Binnenkijken
Sprookje  

in de kunuku

Een wereld zonder 

schildpadden?

Sfeerlicht in huis

Double Play  
met Curaçao in de hoofdrol

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE

Wilt u uw oprit, terras of 
tuinpad aan laten leggen met 
Europese kwaliteitsklinkers, dan 
is Van Otterdijk Bestratingen 
Korsou uw perfecte partner. 

T   (+599 9) 767 80 02 
(+599 9) 560 09 30

A  Abattoirweg 8, Curaçao
E  info@obkcuracao.com
W  www.obkcuracao.com

OBK verkoopt en plaatst Europese 
kwaliteitsklinkers, waaronder Stonehedge 
getrommelde betonklinkers, met de look 
van een oude kassei en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en formaten.

Bekijk onze projecten 
op onze website
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’t is 
als ontwerp en 
functionaliteit
in balans zijn

architectuur

Henk Bolivar 

van 

Bo! Arkitektura
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‘De omgeving 
in een kader’

Architect Henk Bolivar van Bo! Arkitektura is stellig: ‘In mijn 

vakgebied is de scheidslijn tussen creativiteit en techniek heel 

dun. Beide elementen zijn essentieel voor een goed ontwerp. 

Maar neig je teveel naar design, dan wordt het ontwerp kunst in 

plaats van een leefbaar object. Sla je teveel door naar techniek, 

dan is een huis niet aantrekkelijk en zeker niet bijzonder.’

Kunstenaar en technicus

Het vak van architect is één van de weinige 

beroepen waarbij je techneut en kunstenaar 

tegelijkertijd moet zijn. Henk: ‘Je moet kennis 

van de techniek hebben om een uitvoerbaar 

ontwerp te creëren en tegelijkertijd moet je ook 

een groot esthetisch gevoel hebben om het 

bouwwerk aantrekkelijk te maken. Ik besteed heel 

veel tijd aan de functionaliteit van het project, 

waarbij ik uitstraling en proportie nooit uit het oog 

verlies. Deze combinatie in balans brengen is het 

werk van een architect en hiermee maken mijn 

vakgenoten en ik het verschil.’

Binnen en buiten

Henk Bolivar woont en werkt al sinds 1994 op 

Curaçao. Hij is opgegroeid in Mexico met zijn 

Nederlandse moeder en Colombiaanse vader. 

‘Wonen in de tropen is totaal anders dan in 

Europa. Hier zijn open ruimtes en gebruik van de 

natuurlijke omgeving heel belangrijk. Mijn eigen 

woonervaring neem ik mee in al mijn ontwerpen. 

Wat doet de zon, hoe beheer ik de wind, wat 

kunnen we doen met water? Architectuur is zeker 

niet alleen een mooi design of functioneel object. 

Alle aspecten, zowel technisch als creatief, lopen 

in elkaar over.’

Ontwerpen in verschillende stijlen

De architect van Bo! Arkitektura kan op zijn minst 

vijfhonderd Curaçaose bouwwerken benoemen,

waarvan hij zich de ontwerper mag noemen. 

Henk: ‘Dat zijn er veel, maar het valt niet echt 

op. Vaak wordt gedacht dat een architect een 
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bepaalde signatuur heeft, waarmee je al zijn of 

haar bouwwerken denkt te herkennen. Er zijn 

inderdaad vakgenoten die weigeren af te wijken 

van hun stijl, maar ik deel dit gedachtegoed niet. 

Ik heb een eigen stijl en werk met elementen die 

Bo! Arkitektura
E  hbolivar@boarkitektura.com
T  (+599 9) 864 83 22
W  www.boarkitektura.com

‘Details zijn belangrijk’

‘Spelen met ruimte’

je in al mijn ontwerpen ziet terugkomen, zonder 

direct herkenbaar te zijn. Het is mijn persoonlijke 

uitdaging mooie ontwerpen te maken in 

verschillende stijlen. Het moet een handschoen 

zijn, die de opdrachtgever perfect past. Wie ben ik 

om te zeggen dat iemand in een hypermoderne 

woning moet wonen, terwijl deze persoon 

misschien helemaal gek is van een klassieke stijl. 

Of andersom. Mijn uitdaging zoek ik in de balans 

tussen design en functionaliteit gebaseerd op 

de verwachtingen, stijl en levenswijze van de 

opdrachtgever.’

Waarde van architectuur

‘Het belang van architectuur leg ik altijd uit met 

een simpele vergelijking’, gaat Henk verder. 

‘Neem twee auto’s; een Toyota en een Ferrari 

bijvoorbeeld. Allebei zijn ze ontworpen om er 

mee te rijden. Beide merken hebben vier wielen, 

een stuur en een motor. Maar toch is er verschil. 

Dat ziet iedereen. Dit is emotie veroorzaakt door 

het design. Daarom tel je de waarde van een 

huis ook niet op in stenen en aantal vierkante 

meters. Juist het ontwerp maakt een object 

bijzonder en creëert een gevoel van verliefdheid. 

Dat is de meerwaarde. Een huis moet gewoon 

goed voelen. Ik durf te stellen dat zonder enige 

uitzondering alle woningen die ik heb ontworpen 

ook zonder inrichting al lekker aanvoelen. Dat is 

de bedoeling van mijn werk. Want met meubels 

erin kan dat alleen maar beter worden.’
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GOED GEREEDSCHAP 
IS HET HALVE WERK
Als je Kooyman binnenstapt, word 

je verwelkomd door een imposant 

arsenaal aan elektrisch gereedschap. 

Van een eenvoudige boormachine 

tot het echte werk voor de die-hard 

professional. Het is een echt 

winkelwalhalla voor mannen, deze 

uitgebreide afdeling met power 

tools, accessoires en onderdelen.

‘Mannen houden er nu eenmaal van iets met eigen 

handen te maken. En het geeft voldoening als je 

zelf iets gerepareerd hebt’, lacht Joey Steenbergen, 

category manager bij Kooyman. ‘Maar dat neemt 

niet weg dat ook vrouwen voor gereedschap 

bij Kooyman komen. In ieder geval geldt voor 

iedereen, dat goed gereedschap het halve werk is. 

En dit is letterlijk te nemen, want met de juiste tools 

gaat alles sneller en soepeler.’
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Al het denkbare gereedschap verkrijgbaar

‘Voor welk elektrisch gereedschap dan ook, is 

Kooyman the place to be’, aldus Joey. ‘Wij willen 

absoluut dé winkel zijn waar mensen naar toe 

gaan voor hun tools, accessoires en onderdelen. 

Misgrijpen is er bij ons niet bij. Ook gereedschap 

wat minder gangbaar is, hebben we in ons 

assortiment en ook nog eens in verschillende 

kwaliteiten. Makita, Milwaukee en DeWalt voor de 

professionals en serieuze doe-het-zelvers en Black 

& Decker en Rockwell Shop Series voor de huis-

tuin-keuken klussen. We verkopen complete kits, 

maar ook los gereedschap en alles in Europese en 

Amerikaanse uitvoeringen.’

Persoonlijk advies bij aankoop

‘We verkopen  een breed assortiment aan 

A-merken en daar hoort vanzelfsprekend 

professioneel advies bij. Milwaukee heeft 

zelfs een eigen specialist in onze winkel 

gestationeerd. En natuurlijk weten ook onze 

eigen productspecialisten al uw vragen te 

beantwoorden. “Wat ga je ermee doen?” 

is een essentiële vraag. Iemand die een 

schroefboormachine wil aanschaffen om een 

boekenkast te monteren, hoeft niet onnodig 

geld uit te geven aan professioneel gereedschap, 

als je het maar af en toe nodig hebt. Gebruik 

je het gereedschap intensief voor je werk of 

voor een grote klus, dan zijn de merken voor 

de professionals een betere optie. Vanwege de 

power bijvoorbeeld of de solide behuizing van 

het gereedschap. Zo gemaakt dat het tegen een 

stootje kan.’ 

Een heel jaar garantie

‘Vanzelfsprekend hebben we bij Kooyman 

uitstekende garantievoorwaarden en wordt het 

gereedschap snel gerepareerd. We sturen niets 

terug naar de fabrikant, want onze eigen technici 

kunnen de reparaties prima uitvoeren. Ze zijn 

hiervoor opgeleid en we hebben hiervoor ruim 

3.500 onderdelen op voorraad. En stel dat het 

gereedschap echt niet te repareren valt, dan 

krijg je binnen het jaar van aankoop een nieuw 

exemplaar gratis.’

Kooyman, Kaya W.F.G. Mensing 44, Zeelandia
T  (+599 9) 461 33 33 E  info@kooymanbv.com 
W  www.kooymanbv.com f  kooyman curaçao
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Een wereld zonder
     schildpadden?

Schildpadden draaien al heel wat jaren mee op onze aardbol. 

Ze waren er al toen er nog dinosaurussen rondliepen. Jammer 

genoeg zijn zeeschildpadden tegenwoordig een bedreigde 

diersoort. Dit betekent als er wereldwijd niets voor deze dieren 

wordt gedaan, ze er straks niet meer zijn. Het werk van Sea Turtle 

Conservation Curaçao is daarom ongelofelijk belangrijk.

De geboorte van een schilpad 
bekijk je hier.
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Foto’s Ard Vreugdenhil

Sea Turtle Conservation Curaçao is een 

vrijwilligersorganisatie onder de vlag van Carmabi. 

Sabine Berendse is de kartrekker van dit initiatief. 

Sabine: ‘We hebben vier soorten schildpadden op 

Curaçao. De Hawksbill schildpad legt haar eieren 

in Shete Boka, terwijl de groene zeeschildpadden 

op Klein Curaçao nestelen. Loggerheads vinden 

een plaatsje voor hun eieren op sommige 

stranden aan de zuidkust. En dan hebben we 

nog de levensgrote leatherback, die zwemt in de 

wateren rondom Curaçao, maar waarvan nog 

nooit een nest op ons eiland is gevonden.’

Terug naar start

Sinds 2014 brengt een groep vrijwilligers de 

schildpaddenpopulatie van Curaçao in kaart. 

Schildpadden hebben een speciale levenswandel. 

De jonge schildpadjes die het uiteindelijk lukt om 

uit het ei de zee te bereiken, gaan de wijde wereld 

in en komen pas twintig jaar later terug. Om 

hun eigen eieren te leggen op de plek waar ze 

vandaan komen. 

Eén op duizend

Sabine: ‘Een schildpad legt 100 tot 150 eieren. Per 

broedseizoen doet ze dat twee tot vier keer. Dat 

zijn er genoeg zou je denken, maar feit is dat maar 

één op de duizend eieren een volwassen schildpad 

wordt. Daarom is het ook zo belangrijk dat we de 

steeds schaarser wordende nesten beschermen. En 

de omstandigheden voor de nesten op Curaçao 

verbeteren. Dit kan al heel eenvoudig door onze 

stranden schoon te houden. In 2015 telden we 

op Klein Curaçao 54 nesten. Omdat het eilandje 

schoner is geworden, hebben we er het afgelopen 

jaar 77 nesten mogen vinden. Waar uiteindelijk - als 

je het puur rekenkundig bekijkt - uiteindelijk acht 

volwassen schildpadden uit voortkomen.’

Ruim je rommel op

‘We zijn er nog lang niet, benadrukt Sabine 

Berendse. ‘Het begin is gelukkig gemaakt. We 

werken met een fijne groep vrijwilligers, maar 

iedereen op Curaçao kan een steentje bijdragen. 

Door je rommel op te ruimen na een stranddag. 

En door ons te melden als je schildpadden 

activiteiten opmerkt. Allemaal dingen die geen 

geld kosten, alleen wat tijd. Een kleine moeite voor 

een groots resultaat.’

Wil je een nest adopteren? Kijk dan op de facebookpagina van Sea Turtle Conservation Curaçao. 
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“Divers paradise” staat er op elke Bonairiaanse nummerplaat. Dat is waar, 

maar het eiland heeft ook boven water een keur aan bezienswaardigheden 

en activiteiten in de aanbieding. Of je nu in Kralendijk langs het water 

loopt, een mountainbike trail fietst in de prachtige natuur of op het strand 

van Lac Bay geniet van de capriolen van de vele windsurfers, Bonaire is 

absoluut een idyllische plek op onze aardbol.

Bonaire
duikersparadijs
Zoveel meer dan een
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Ongerept

Bonaire ligt op nog geen 

kwartier vliegen van Curaçao. 

Met nog net geen 19.000 inwoners 

is Bonaire het kleine broertje. De 

sfeer laat zich het best omschrijven als 

gemoedelijk en relaxed. De zee rondom Bonaire 

staat bekend als één van ’s werelds mooiste 

onderwaterreservaten. En al in 1969 besloot 

Bonaire de gehele noordpunt van het eiland tot 

beschermd natuurgebied te maken. De protectie 

van het landschap boven en onder water bleek 

een visionair besluit. Mensen uit heel de wereld 

komen naar Bonaire om er - boven en onder 

water - te genieten van de ongerepte flora en 

fauna. De hoofdstad Kralendijk is nauwelijks 

een stad te noemen als het gaat om drukte en 

bedrijvigheid. Ondanks dat het stadje maar uit 

een aantal straten bestaat, kom je 

er uitstekende eetgelegenheden 

tegen, die niet onderdoen voor de 

betere restaurants in grote steden. En 

dat maakt Kralendijk toch ook weer een 

klein beetje mondiaal. 

In de vrije natuur

Een bezoek aan Bonaire is niet compleet zonder 

een bezoek aan het Washington Slagbaai National 

Park. Met je koelbox, snorkelset en zonnebrand, 

kun je gemakkelijk een hele dag in het natuurpark 

doorbrengen. Het reservaat is maar liefst 

zesenvijftig vierkante kilometer groot. Er zijn 

mooie wandeltochten uitgezet, mountainbikers 

zijn welkom en ook met de auto is het park 

uitstekend bereikbaar.
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Het Pekelmeer in het zuiden van Bonaire is een 

flamingoreservaat. Er gaat geen bezoek 

aan Bonaire voorbij, zonder dat je 

flamingo’s hebt gespot. Dat kan ook 

niet anders met een populatie van 

twintigduizend van deze vogels 

op Bonaire. 

Bonaire op de fiets

Bonaire is een perfect eiland om met 

de fiets te verkennen. Tweewielers zijn 

overal te huur. De zuidkant van het eiland is 

vlak met goed begaanbare wegen. Je metgezel 

is de altijd aanwezige passaatwind. Soms in je 

voordeel, soms in je nadeel. Het is maar in welke 

richting je fietst. Heb je geen zin om de 

stevige wind het hoofd te bieden, kies 

dan voor een e-bike van Scooters 

Bonaire. Met een volle batterij kun 

je maar liefst negentig kilometer 

afleggen. Ook mountainbikers 

kunnen zich uitleven op Bonaire. 

Het eiland heeft vijfhonderd 

kilometer natuurpaden aangelegd. De 

MTB-tochten zijn boeiend en uitdagend. 

Van het vlakke zuiden van Bonaire voor de 

beginneling tot het heuvelachtige noorden voor 

de geoefende sportfanaat.  
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Sportief op en onder water

Een verlaten pick-up aan de kust. Het is een 

normaal beeld in Bonaire. Duikers rijden naar 

één van de vele duikspots op het eiland om de 

onderwaterwereld te bekijken. Het zijn er veel, 

alleen al in het Slagbaai National Park zijn er zestig 

duikspots. Het mangrovegebied is een prachtige 

plek om met de kajak te verkennen. Er worden 

interessante tours aangeboden en je ziet vissen en 

dieren, die je nog nooit bent tegengekomen. Ook 

de paardrijdtochten op Bonaire zijn enig in zijn 

soort. Verlaten stranden maken het mogelijk om 

samen met je paard te zwemmen. Uniek om te 

zien, onvergetelijk om te doen. Ga windsurfen met 

de pro’s in Lac Bay of neem de watertaxi naar Klein 

Bonaire en loop langs de kust in zuidelijke richting 

en laat je - uiteraard met je snorkel - terugdrijven 

naar je startpunt. Zoveel natuurschoon krijg je 

zelden te zien. 

Mondiale zoutleverancier

Al sinds de zeventiende eeuw wordt op Bonaire 

zout gewonnen. Het zeewater in de zoutpannen 

verdwijnt door verdamping, waardoor het zout 

achterblijft. De hagelwitte zoutbergen omringd 

door de roze bekkens zijn al van ver te zien in het 

Bonairiaanse landschap. Het is absoluut het meest 

unieke herkenningspunt van Bonaire.   

Dagelijks van Curaçao naar Bonaire  

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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Christoffelpark 

Ons eigen national park
Elke dag open

Sportief Curaçao

Wannabike tours op ons eiland 
www.wannabike.com | (+599 9) 527 37 20

Windsurfing op het Spaanse Water 

Milan Gielingh, sponsored by O’Neill

Curaçao liqueur

Niet van Bonairiaanse cactussen, maar van Curaçaose 
sinaasappels | Landhuis Chobolobo, Saliña

Zelf je zoutkristallen schrapen

Delicatessen van Servir Frais 
Caracasbaaiweg 158c

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

Teak Time
A  Kaya Kokolishi 88a, Curaçao  W  www.indonesianteak.nl  
T  (+599 9) 678 20 50  F  TeakTimeCuracao

Open van dinsdag t/m vrijdag van 13u00 – 17u00, zaterdag van 10u00 – 17u00

PERSONAL TRAINING 
Een personal trainer is al lang niet meer voor-

behouden aan Oprah Winfrey, Beyoncé of 

Bruce Willis. Eén op één begeleiding wordt 

langzaamaan gewoon in de sportwereld. Logisch, 

want personal training is een uiterst effectieve 

trainingsmethode. Met individuele aandacht en de 

juiste oefeningen worden fantastische resultaten 

bereikt.

Een personal trainer die bij je past

Bij Sports & Health Club The Challenge zijn 

vier personal trainers werkzaam. Rob van Zijl, 

mede-eigenaar van The Challenge is één van de 

trainers. Rob: ‘Een personal trainer helpt met het 

behalen van iemand’s sportieve doelstellingen.’ 

‘Dat kan op verschillende manieren. Een bepaalde 

benadering kan perfect passen bij de ene persoon, 

maar werkt niet voor een ander. Bij ons bepaal je 

zelf welke personal trainer het beste bij jou past 

om je conditie te verbeteren, gewicht te verliezen 

of sterker te worden. Ook vechtsporten en sport 

specifiek trainen behoren tot de mogelijkheden.’ 

Op de website van Sports & Health Club The 

Challenge kun je kennismaken met de personal 

trainers en alles lezen over hun aanpak en visie.

Pim Hulshof Joshua Plagge Niek Theessink Rob van Zijl

Teak Time is een nieuw winkel concept op Curaçao. Teak Time is de schakel tussen 

ons eiland en leveranciers van teakhouten meubels en accessoires in Indonesië. 

Regelmatig is een container met meubels onderweg vanuit het Verre Oosten naar 

Teak Time in Schelpwijk. 

Helft goedkoper dan in de winkel

De klanten van Teak Time kunnen kiezen uit meer dan zeshonderd items. 

Teak meubels zoals stoelen, tafels, kasten, tuinmeubels en gazebo’s, maar ook 

decoratiematerialen waaronder spiegels, potten en keramiek. Je maakt je keuze in 

de webwinkel of in de showroom. Teak Time levert op bestelling op basis van het 

prepay principe. Dit maakt het mogelijk tot wel vijftig procent te besparen op de 

reguliere winkelprijzen op Curaçao. Leuk toch!

TEAK MEUBELS 
rechtstreeks uit Indonesië
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1  Wat houdt je werk in?

Ik ben patissier en maak - of misschien is 

creëren een beter woord - gebak en taartjes, 

zoals ze dat in Frankrijk doen. Mijn opleiding 

heb ik gevolgd in Parijs, niet voor de hand 

liggend als je op Curaçao opgroeit. Na mijn 

studie heb ik een paar jaar bij beroemde 

Franse patissiers gewerkt, maar Curaçao is mijn 

thuisland. Daarom probeer ik nu de verfijnde 

patissierstijl uit Frankrijk naar het eiland te 

brengen.

2  Waar ben je goed in?

Het werk van een patissier is erg delicaat. Een 

taartje, macaron of éclaire moet perfect zijn. 

De smaak, maar ook hoe het eruit ziet. Daar 

is kennis, ervaring en heel veel geduld voor 

nodig. Recepten maak ik steeds opnieuw, 

totdat het helemaal naar mijn zin is. En wat 

in Frankrijk vanzelf gaat, loopt hier allemaal 

anders. Dat komt door ons tropische klimaat. 

vragen aan
LUIGI CHAVARRIA 

PATISSIER

5
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3  Van wie heb je het vak geleerd?

Na mijn middelbare schooltijd was het 

de bedoeling dat ik naar de brood- 

en banketschool in Breda zou 

gaan. Alles was al geregeld. Maar 

het liep helemaal anders, omdat 

de eigenaresse van Angelica’s 

Kitchen - waar ik in die tijd een 

bijbaantje had - zag dat ik talent 

en passie had. Ze overtuigde mijn 

moeder om me te laten studeren in Parijs. 

4  Wat is het moeilijkste in je werk?

Mijn werk is arbeidsintensief, er gaat veel 

tijd in zitten. Alles moet vers zijn en mijn 

eisen aan goede ingrediënten zijn hoog. 

Ik haal overal wat, bij elke leverancier het 

beste. Curaçaoenaars houden van zoet, 

maar kennen de Franse verfijnde variant 

nog niet zo goed. Maar ik heb de tijd - ik 

ben pas 24 - en merk dat steeds meer 

fijnproevers en restaurants de weg naar 

La Vie en Rose weten te vinden.

5  Wat is je favoriet?

Ik ben een absolute Francofiel. Dat was ik 

al trouwens, voordat ik naar Parijs vertrok. 

Op de middelbare school waren mijn 

resultaten niet spectaculair, maar Frans 

vond ik wel interessant. Als patissier moet 

je van Frankrijk houden. Alles wat ik maak, 

vind ik lekker, maar in mijn hart heb ik een 

speciale plek voor macarons. Waarom? 

Omdat ze voor mij het meest Franse van 

Frankrijk zijn. 

Meer info over La Vie en Rose?  

Bel (+599 9) 663 33 34 of mail naar  

luigi-eduardo@hotmail.com

Foto's Ping Huang
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Roël Jungslager is opgegroeid aan de oevers 

van het Spaanse Water. Als speelplek had hij 

geen boomhut, maar een eigen mangroveboom. 

Met het water direct voor zijn deur was het 

geen verrassing dat Roël in de duikerswereld 

belandde. Tel je daarbij een grootvader op, die 

ooit cineast was voor Shell, dan is de brug naar 

onderwaterfotografie snel gemaakt.

Vrouw
en mangrove
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Roël is half Curaçaos, half Cubaans. Zijn vader 

leerde Roël’s moeder kennen toen ze met 

het Cubaanse nationaal ballet in Suriname 

een voorstelling gaf. Vader Jungslager was 

van Curaçao naar Paramaribo gereisd om 

zijn boek te promoten. Met een schrijver als 

vader en een balletdanseres als moeder komt 

Roël zonder twijfel uit een creatief nest. Roël: 

‘Ik kom inderdaad uit een kunstenaarsgezin, 

maar mijn passie voor fotografie is echt een 

erfenis van mijn opa. Hij was één van de 

eerste onderwaterfotografen in deze regio. Hij 

fabriceerde zelf constructies om met zijn camera 

onder water te gaan. Ik had ook een eigen 

fototoestel, maar omdat ik het waarschijnlijk 

allemaal heel gewoon vond toen ik klein was, is 

mijn fascinatie voor fotografie pas later ontstaan.’

Liefde voor de onderwaterwereld

‘Het is mooi te zien hoe nu alles op zijn plek valt. 

Mijn liefde - en tegelijkertijd ook zorg - voor de 

onderwaterwereld, mijn fotografiekennis en mijn 

creatieve achtergrond. Natuurlijk fotografeerde 

ik vanuit mijn vak als duikinstructeur al tijden 

onderwater. We moeten het moois wat we nog 

hebben beschermen. Ik doe dat met beeld. 

Om die reden ben ik ook verbonden aan het 

SAE Media Institute Curaçao. Ik geef er les in 

onderwaterfotografie. Hoe meer mensen het 

leven in de zee in beeld brengen, hoe meer 

mensen stilstaan bij het feit dat het behoud ervan 

echt nodig is.’

Moeder van de zee

‘Ik ben letterlijk in de mangrove - de kraamkamer 

voor alle vissen - groot geworden. Mangroves 

waren er vroeger overal, nu worden ze schaarser 

en schaarser. De mangrove is de moeder van 

de zee en voor mij persoonlijk een prachtige 

metafoor voor de vrouw. Ook zij baart, voedt, 

verzorgt en beschermt.’ Roël lacht: ‘Womangrove 

zou absoluut een betere benaming voor een 

mangrove zijn geweest.’

Drie elementen en geduld

Vrouwen en mangroves vormen samen de rode 

draad in de kunstobjecten van Roël. Met de 

zonsondergang als derde onontbeerlijke factor. 

‘Deze drie elementen moeten in balans zijn. Alles 

moet kloppen. Is de zonsondergang niet zoals 

ik wil, dan gaat de shoot niet door en komen 

we een andere keer terug. Ik heb nooit haast en 

neem de tijd. Het draait om timing en kleur. Mijn 

foto’s zijn puur, de opnames worden niet bewerkt. 

Ik werk alleen met mijn camera, mijn lampen en 

heel veel geduld.’
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao

ONROEREND GOED64



A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 465 7655
E  info@caresto.com
W  www.caresto.com

●  verkoop en verhuur van onroerend goed
●  taxaties en waardebepaling
●  aankoopmakelaar
●  bouwkundig advies

Caresto Real Estate
Meer dan 25 jaar ervaring in vastgoed op Curaçao

Alablancaweg 16 ANG 625.000 k.k.
Deze tropische woning ligt op een grote kavel in de centraal 

gelegen wijk Mahaai. Zodra deze woning is opgeknapt, heeft 

u een prachtige villa in een zeer gewilde buurt.

•  zeer centrale ligging 

•  3 slaapkamers, 2 badkamers

•  kavelgrootte 1.550 m2
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Meeuwweg 6, Damacor

Mooie tropische villa met zwembad in een oase 

van rust in de wijk Damacor. De villa is zeer 

centraal gelegen in een stille straat. U kunt in de 

tuin heerlijk genieten op de achterporch of onder 

de grote palapa. De tuin ziet er zeer verzorgd uit 

met grote palmbomen, gras en klinkerbestrating. 

Aan de voorzijde bevindt zich een tweede porch. 

De woonkamer is zeer ruim, maar gezellig door 

de typische raam- en deurpartijen. De moderne 

keuken is van alle benodigde apparatuur voorzien. 

Als u in de keuken de twee rolluiken opent, 

staat u direct in verbinding met de tuin en de 

achterporch. De master bedroom heeft een 

walk-in closet en eigen badkamer. Daarnaast zijn 

er nog twee slaapkamers en een badkamer. In de 

tuin bevindt zich een vrijstaande studio. Onder de 

carport naast het huis kunt u uw auto parkeren.
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 465 7655
E  info@caresto.com
W  www.caresto.com

Belangrijkste kenmerken

•  3 slaapkamers en 2 badkamers

•  ruime gezellige woonkamer

•  moderne keuken

•  zwembad

•  kavelgrootte 930 m2

•  bebouwd oppervlak circa 280 m2

•  mooie volwassen tuin

•  vrijstaande studio met badkamer

•  centraal, maar rustig gelegen

ANG 675.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto.com
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Kavel Punt Vierkant, Bonaire

Een prachtige kavel direct aan zee gelegen in 

de wijk Belnem op het paradijselijke Bonaire. 

Het betreft hier één van de laatste kavels die 

te koop zijn. De kavel ligt dicht bij het vliegveld 

en in minder dan tien minuten rijden bent u in 

Kralendijk. Wilt u op deze kavel uw droomhuis 

bouwen?

Belangrijkste kenmerken

•  direct aan zee gelegen

•  prachtig uitzicht

•  kaveloppervlakte 870 m2

•  breedte kavel circa 20 meter

•  dicht bij vliegveld en Kralendijk

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

focus op het 
exclusieve segment

  Focus op de verkoop van  
exclusieve villa’s 
Vanwege onze exclusieve portefeuille veel tijd en 

aandacht voor 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 

Nu ook in alle TUI vliegtuigen

EXCLUSIEF69

TOP HOUSES
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TE KOOP
Villa op toplocatie in gated resort

Joonchi Curaçao

EXCLUSIEF70 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



De villa ligt op het kleine resort Joonchi dicht 

bij Mahaai. De toegang tot het resort is alleen 

mogelijk via een grote poort. U woont hier veilig 

en rustig, maar toch centraal op het eiland. De 

plattegrond is zeer speels ingedeeld. De architect 

heeft ervoor gezorgd dat de wind overal goed 

door het huis waait en dat u zowel binnen als 

buiten op de diverse porches of op de patio, 

heerlijk kunt genieten. Op de begane grond vindt 

u de woonkamer, de keuken, een wasruimte, 

2 slaapkamers, 2 badkamers,  3 porches, een 

grote patio en een bergruimte met daarbij een 

toilet. Op de eerste verdieping bevindt zich een 

slaapkamer met badkamer. Via een loopbrug kunt 

u naar het vrij gelegen kantoor. De tuin is prachtig 

begroeid met gras, struiken en palmbomen. Een 

echt TOP huis! Eén van de drie porches
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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

•  toplocatie: centraal gelegen in een gated resort

•  gebouwd onder architectuur

•  zeer aangenaam woonklimaat

•  volop privacy

•  3 slaapkamers en 3 badkamers

•  3 porches en een grote patio

•  apart kantoor op de 1e verdieping

•  kavelgrootte 850 m2

ANG 795.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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Isla di Yerba, Spaanse Water

Het Spaanse Water is zonder twijfel een van de 

mooiste locaties op Curaçao. In het azuurblauwe 

water ligt het drie hectare grote eiland Isla 

di Yerba. Uniek, want het is onbebouwd en 

ongerept.  Het is het enige eiland dat nog 

bebouwd mag worden, voor privé bewoning of 

een kleinschalig project van maximaal 10 villa’s. 

Bij het eiland behoort een kavel aan vaste wal 

gelegen, om parkeergelegenheid te creëren en 

een aanlegsteiger. 

Belangrijkste kenmerken

•  onbebouwd privé eiland 

•  circa 30.000 m2

•  bouw van maximaal 10 villa’s toegestaan

•  golfcourse en jachthavens nabij

•  inclusief kavel aan vaste wal

Prijs op aanvraag
www.caresto-tophouses.com

Bekijk de 
videofilm op 
de website
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TE KOOP
Luxe appartementen aan het strand

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

EXCLUSIEF74 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



De golf course

Het natuurlijke strand

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

Op nog geen tien minuten rijden van het 

vliegveld en vlakbij het centrum van Willemstad 

ligt Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. 

Het resort  beschikt over één van de mooiste 

natuurlijke stranden van Curaçao. De 18 holes 

golf course waaiert over het resort en maakt het 

wonen weids en groen. Ook sportief heeft Blue 

Bay Curaçao Golf & Beach Resort veel te bieden. 

Van golf en tennis tot duiken, joggen of naar de 

sportschool. Voor uw veiligheid beschikt het 

resort over een 24-uurs security dienst. En wilt u 

culinair genieten dan kan dat van strandbar voor 

een eenvoudige snack tot fine cuisine met als 

decor de ondergaande zon. 

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort
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The Shore

‘The Shore’ is het nieuwste project van Blue Bay 

Curaçao Golf & Beach Resort. The Shore is een 

luxe appartementencomplex op een unieke 

locatie, direct aan het Blue Bay strand. Het 

complex bestaat uit drie gebouwen met totaal 

28 appartementen en 4 penthouses. Er zijn 1-, 

2- en 3-kamer appartementen met een bruto 

oppervlakte van 102 tot 210 m2. De penthouses 

met een bruto oppervlakte van 275 tot 382 m2 

hebben elk 3 slaapkamers. Kwaliteit staat voorop 

bij de bouw van The Shore. De allerbeste 

materialen worden gebruikt. En als u eenmaal 

eigenaar bent, staat Blue Bay services voor u klaar 

om u alle praktische zaken rondom uw onroerend 

goed uit handen te nemen. 

Penthouse woonkamer 
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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

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

•  18 holes golf course 

•  3 restaurants

•  eigen natuurlijk strand

•  centraal gelegen op het eiland

•  24-uurs security

Appartementen & penthouses

•  aan het strand, direct aan zee gelegen

•  gezamenlijk zwembad

•  luxe afwerking

•  privé parkeerplaatsen

Prijzen variëren van 

USD 360.000 k.k. tot  
USD 1.250.000 k.k.

Meer informatie over The Shore? Vraag naar de 

brochure of neem contact met ons op.

Zeezicht vanaf het terras
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TE KOOP
Mediterrane villa met prachtig uitzicht

Jan Thiel Curaçao

EXCLUSIEF78 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!


