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voor optimaal gebruik 
van dit online magazine

Tips

De beste leeservaring

LaVida Curaçao is ontworpen om zonder 

in- en uit te zoomen te lezen op een tablet. 

Houd de tablet daarbij verticaal. Lezen op 

een PC is natuurlijk ook mogelijk. 

Offline lezen

Linksboven in het scherm bevindt zich een 

verticaal pijltje. Als dit pijltje niet in beeld is 

tik dan een keer op het scherm, zodat het in 

beeld komt. Tik vervolgens op het pijltje en 

het magazine wordt gedownload. Daarna 

kun je de PDF offline bekijken op je tablet.

Interactieve inhoudsopgave 

Via de inhoudsopgave kun je rechtstreeks naar 

een artikel in het magazine. Indien je vanuit 

een bepaalde pagina snel naar een andere 

pagina wilt gaan, dan kun je dit doen door de 

balk onderin naar links of naar rechts te slepen. 

Is deze balk niet in beeld tik dan een keer op 

het scherm, zodat deze in beeld komt.

Gebruik via PC

Het gebruik van het magazine op een PC 

werkt in principe hetzelfde als op een tablet.

Op een PC kun je het beeld full screen 

zetten door op het icoon rechtsonder in het 

beeldscherm te klikken. Door nogmaals op dit 

icoon te klikken of via ESC op je toetsenbord 

wordt het beeld weer kleiner.

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 

www.lavidacuraco.com.
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Begin deze maand werd maar weer eens duidelijk 
dat natuurgeweld ons kwetsbaar maakt. Orkaan 
Irma heeft een spoor van vernieling achtergelaten 
op de bovenwindse eilanden. Behalve het 
onvoorstelbare leed en verdriet dat de inwoners 
is aangedaan, zijn er ook ongelofelijk veel panden 
beschadigd. Gelukkig wordt er van alle kanten hulp 
geboden. Een hart onder de riem voor de mensen 
op Sint Maarten die moedig hun schouders zetten 
onder de wederopbouw. 

We moeten er niet aan denken dat onze binnenstad 
- op de Unesco Werelderfgoedlijst - door wind en 
water vernietigd wordt. Een gebied dat voor Curaçao 
steeds belangrijker wordt, niet in de laatste plaats 
voor de sterk groeiende groep toeristen die meer 
zoekt dan zee, strand en zon. In de rubriek Business 
lees je meer over de ontwikkelingen in Pietermaai.

Op sportgebied brengt Curaçao vele talenten voort. 
Wanneer het hoogst haalbare is bereikt op het 
eiland, is het tijd om grenzen te verleggen en uit te 
wijken naar het buitenland. Dat deze overstap een 
traject met vele uitdagingen is, vertelt de 17-jarige 
wielrenner Maurice Sprockel.

In het huis waarin we in deze uitgave een kijkje 
mogen nemen zijn de groene vingers van de 
eigenaresse duidelijk merkbaar. Overal zien we met 
liefde verzorgde planten en bloemen. 

En wil je graag wat aan je interieur veranderen, 
maar niet direct grote kosten maken? Stylist Jen 
helpt je met eenvoudige, maar effectieve ideetjes. 
Je kunt direct aan de slag! 

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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Overal hoekjes 
     en doorkijkjes
‘Ik houd van dit huis’, zegt eigenaresse Katinka stellig. ‘Het is mijn 

thuis. Samen met de kinderen en mijn twee trouwe Rottweilers woon 

ik hier met heel veel plezier. We zijn altijd buiten. Dat komt door de 

patio, de centrale plek van het huis waar we altijd samenkomen.’

BINNENKIJKEN6



Overal hoekjes 
     en doorkijkjes De gevel van het huis doet niet vermoeden 

dat er achter de muren een bijna authentieke 

Zuid-Amerikaanse sfeer hangt. De traditionele 

Shell woning is omgebouwd tot een soort van 

haciënda. ‘Eén van de vorige bewoonsters was 

Colombiaanse. Ze heeft vast een thuisgevoel 

willen creëren. En dat is haar prima gelukt’, 

legt Katinka uit. ‘Niet dat ik na de koop van het 

huis zomaar kon verhuizen; er is eerst flink 

verbouwd. Het moest allemaal wat moderner en 

comfortabeler. Ik was destijds betoverd door de 

oude tuin, nog steeds trouwens. Maar ik moet ook 

toegeven dat de wortels van de bomen nogal wat 

schade aan het huis toegebracht hebben. Het is 

een continu gevecht. Maar dit betekent niet dat 

het oude groen op de patio het veld heeft moeten 

ruimen. Nee hoor, voor mij zijn deze oude bomen 

het hart van het huis. De lasten neem ik voor lief.’

Mijn tuin

Katinka: ‘Bloemen, planten, bomen. Ik ben er 

gek op. In mijn vrije tijd ben ik altijd bezig met 

mijn tuin en mijn stekjes. Zo creëer ik een eigen 

paradijs in en rondom mijn huis. Ik houd van het 

grillige van de natuur. Snoeien en knippen vind 

ik zonde. Op de patio groeien de olifantsoren op 

‘Een passie voor tafelzilver  
en antieke serviezen’

BINNENKIJKEN7



dit moment bijna over de eettafel. Ik zal ze niet 

weghalen. Het is te mooi, al dat groen!’

Bloemen uit Zuid-Amerika

‘Helicona’s zijn mijn passie. Deze planten komen 

van oorsprong uit Zuid-Amerika. Hun bloemen 

groeien tussen de schutbladeren. Ik ga echt ver 

om mijn planten op hun best te laten groeien. Een 

tijd geleden heb ik zelf - provisorisch - een soort 

van douche voor mijn keukenraam aangelegd. 

Met deze zelf gefabriceerde vernevelaar creëer 

ik een vochtige warme omgeving voor de 

Heliconia’s, net zoals in hun natuurlijke habitat. 

Het werkt trouwens geweldig en daar ben ik dan 

superblij mee.’ 

Plek voor mezelf

De grote patio is de centrale plek van het 

huis. De deuren van alle leefruimtes komen 

op de binnenplaats uit. ‘Met klassieke of Zuid-

Amerikaanse muziek is het echt een fijne 

wooncocon. Het dagelijkse leven speelt zich 

hier af. Maar als ik behoefte heb aan een uurtje 

absolute rust, kan ik mij ook afzonderen in mijn 

zelf bedachte tuinplek. Op een verloren stukje 

grond tussen mijn huis en de erfgrens met de 

buren, geniet ik van de jacuzzi te midden van 

mijn bananen- en mangobomen. Even afkoelen 

na een rondje joggen of in het weekend als even 

niks moet.’

‘Strakke moderne ruimtes met bric-à-brac 
accessoires vormen een mooi contrast’

BINNENKIJKEN8
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Bric-à-brac

In huis ervaar je letterlijk het contrast tussen 

modern en klassiek. Katinka: ‘Ik combineer 

moderne meubels graag met spullen die ik 

op tweedehands sites vind, op porchsales of 

in brocante winkels. Mijn fascinatie voor oude 

spullen is niet nieuw. Mijn eerste verzamelobject 

- een borstbeeld van de Belgische koningin 

Fabiola - heb ik al vanaf mijn achttiende.’ Ondanks 

Katinka’s vintage neus voor karakteristieke spullen, 

staat het huis verre van vol. ‘Dat klopt’, zegt 

Katinka. ‘Ik verzamel graag spullen uit vroeger 

tijden, maar het moet wel beheersbaar blijven. 

Dus zoek ik bewust. Het huis moet niet vol staan, 

want ik houd van ruimte. Ik ga alleen voor de 

mooiste dingen en besef ook terdege dat het op 

een gegeven moment genoeg is.’

Servies

In de strakke woonkeuken is de grote open kast 

met het oude servies een absolute eyecatcher. 

Als je de ruimte binnenstapt, kun je niet om 

deze verzameling heen. ‘Tja, dat is ook nog een 

dingetje, mijn servies. Ik verzamel antiek tafelzilver 

en oude schalen, borden en terrines. Ook hier ga 

ik beheerst te werk, tenminste dat is de bedoeling’, 

lacht Katinka. ‘Hoewel ik soms met een halve 

koffer servies uit het vliegtuig stap, opgesnord 

op rommelmarkten in Europa. Ach, iedereen z’n 

hobby, toch?’

‘Iedere dag een geluksmomentje  
als je de papegaaien hoort  
in de bomen van de patio’

BINNENKIJKEN11



Twee werelden
Op Curaçao verkopen we origineel 

Delfts blauw aardewerk direct vanuit onze 
eigen ateliers in Delft en Putten. 

Van exclusief handbeschilderd aardewerk 
tot grappige souvenirs, wij hebben wat 

voor ieders smaak en portemonnee.

Ontdek het in het Rif Fort.

Rif Fort 409 
Willemstad Curaçao
T (+599 9) 465 08 31
www.heinendelftsblauw.nl
Open maandag t/m zaterdag 
van 09u00 - 19u00  
en in het cruiseseizoen  
ook op zondag.
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KOKO’S   

Kijkje in de
keuken

Koko’s is een goed bewaard geheim op het 

drukbezochte strand van Jan Thiel. Bij Koko’s 

krijg je een instant vakantiegevoel. Dat is leuk 

voor toeristen, maar ook voor de mensen van 

het eiland. Want zelfs al ben je dagelijks door 

zee en strand omringd, bij Koko’s voel je altijd 

de relaxte beach vibe. Hoe ze bij Koko’s deze 

tropische sfeer voor elkaar krijgen vragen we 

aan manager Marin Evertsen en bedenker van 

het Koko’s concept, Mirjan Evers-Lesschen.  

CULINAIR13



Wat is Koko’s eigenlijk? 

‘Koko’s is een tropical hang-out’, legt Marin 

Evertsen uit. ‘Mensen kunnen vanaf negen uur 

’s ochtends bij ons neerstrijken voor een paar 

relaxte uurtjes.’ ‘Of een hele dag’, vult Mirjan aan. 

‘Dat mag iedereen zelf weten. Er zijn mensen die 

komen voor een drankje, anderen komen lekker 

eten en weer andere gasten kloppen ’s ochtends 

bij ons aan en gaan tegen sluitingstijd pas weer 

weg.’ Marin: ‘We serveren streetfood in de puurste 

vorm. Daarbij is originaliteit de rode draad. We 

volgen de trends op de voet, maar blijven basic 

zoals de rolling kitchens  - waar wij onze inspiratie 

vandaan halen - dat ook doen. Ook presentatie is 

belangrijk; een bagel op een krant, de fruitsalade 

in een ananas.’

Beach vibe

Mirjan: ‘Net zoals streetfood in de basis eenvoudig 

maar goed is, is het Koko’s concept dat ook. 

Het was een interessante uitdaging om op 

een locatie als Jan Thiel Beach een beach 

restaurant te creëren dat helemaal anders is 

dan anders. De inrichting van Koko’s is rustig 

en bescheiden. Weinig drukte, niet veel gedoe. 

Lekkere strandbedden met fijne kussens, veel 

ruimte, schaduwplekken en full service op het 

strand. Easy going, zo zou ik het willen noemen. 

Streetfood en Marin met zijn surfer dudes maken 

de cirkel rond.’ 

Eigen identiteit

Marin: ‘De Koko’s beach vibe creëren gaat vanzelf. 

Gewoon omdat we zijn zoals we zijn en doen 

wat we doen. Zo hebben we bijvoorbeeld onze 

eigen Spotify reggae-surf playlist voor Koko’s. Het 

is relaxte, laid-back muziek. Tracks die we zelf ook 

draaien. We hebben het met z’n allen gewoon 

helemaal naar onze zin, dat merken onze gasten 

ook. Ze zien trouwens vaak dezelfde gezichten. 

Omdat we alleen overdag open zijn, kennen wij 

onze gasten en zij ons.’

Streetfood en infused waters

‘Het menu van Koko’s is met niks anders te 

vergelijken. Wij serveren geen gefrituurde 

gerechten, geen patat. Wel salades, fruit, yoghurts, 

pulled pork, soft tacos en sliders. De kaart is klein, 

maar divers. Elke zes weken wisselen we vier 

tot vijf items op de kaart. Dat is lekker voor de 

mensen die steeds terugkomen en een uitdaging 

voor onze chef Roy Lagerweij. Onze infused 

waters op de kaart zijn erg in trek. Homemade 

iced tea, smoothies of de Koko’s Citrus special 

met San Pellegrino, limoen en munt. En kom je bij 

ons voor een cocktail, dan gaan wij terug naar de 

basis. Vers fruit en handmade, zonder ijsmachine.’ 

CULINAIR14



Feestje met Zuid-Afrikaanse braai

‘Koko’s is ook een originele locatie voor feesten, 

borrels en bruiloften’, vertelt Mirjan. ‘Met meer 

dan voldoende parkeergelegenheid direct voor 

de deur. Gasten kunnen genieten van onze Zuid-

Afrikaanse braai. Een originele houtgestookte 

barbecue. Ook hier doen we het dus anders dan 

anders. Juist daarom is Koko’s uniek.’

Favorieten van Marin
TRUCK DI PAN 
Een truck di pan is ook streetfood, maar dan 

wel helemaal anders dan bij Koko’s. Ik vind 

het heerlijk om een lomito te halen bij BBQ-

Express op de Caracasbaaiweg. Je moet wel 

even geduld hebben. Ze gaan om negen uur 

’s avonds open, maar zelfs dan staat er vaak al 

een rij voor de truck.’ 

FAVORIETE BAR
Ik ga graag naar Zanzibar. Je zult me daar vaak 

spotten. Het is er elke dag gezellig en ik kom 

er altijd bekenden tegen. En het is hartstikke 

makkelijk voor mij natuurlijk, want het is zo 

ongeveer mijn buurman.

REISBESTEMMING
In het najaar ga ik naar New York, het ultieme 

streetfood walhalla. Daar ga ik de nieuwe 

trends ervaren, genieten van al het lekkere eten 

en de bruisende city vibe om vervolgens weer 

thuis te komen met een hoofd vol nieuwe 

ideeën voor Koko’s. 

Koko’s Curaçao

Elke dag welkom van 09u00 tot 18u00   
E  info@janthielbeach.com 
W  www.janthielbeach.com
A  Jan Thiel Beach  
T  (+599 9) 747 06 33
F  kokoscuracao 
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‘Time
tomove on’

Ashley Mauricia

Kunstenaar Ashley Mauricia heeft Curaçao 

verlaten om - met een tussenstop in 

Amsterdam - later in het najaar in het 

Zweedse Stockholm aan het werk te 

gaan. ‘Ik kan Curaçao met een gerust 

hart achterlaten’, zegt de kunstenaar. ‘De 

afgelopen 35 jaar heb ik er alles aan gedaan 

om duidelijk te maken dat kunst essentieel is 

voor de mensheid. Ik voel me niet schuldig 

dat ik wegga, omdat ik weet dat ik iets goeds 

heb achtergelaten op mijn eiland.’

ATELIERATELIER16



Tekenen als uitvlucht 

Mauricia, geboren op Aruba in 1961, bracht zijn 

jeugd door op het Internaat van de Fraters van 

Tilburg in Soto. ‘Er was daar een jongen die 

heel goed kon tekenen. De fraters gaven hem 

potloden, verf en canvas. Ik wilde dat ook. Sterker 

nog, ik wilde beter worden dan hij, maar wist 

alleen niet hoe. Dus ik begon. Het internaat was 

niet fijn, tekenen bleek een uitvlucht voor mij. De 

jongen keek mee over mijn schouder en begon 

me te helpen: slijp je potlood wat minder scherp, 

gebruik een schaduw. Uiteindelijk werkten we 

naast elkaar en werden we vrienden voor het 

leven. De jongen is tandarts geworden en ik 

kunstenaar’, lacht Ashley.

Droom versus realiteit

Het kunstenaarspad van Ashley is niet over rozen 

gegaan. Ondanks zijn talent - hij werd op 17-jarige 

leeftijd toegelaten tot het Pratt Institute of Fine 

Arts in New York - vond zijn vader dat kunst 

eerder fantasie dan realiteit was. Deze kans moest 

hij laten schieten en Ashley Mauricia keerde na 

zijn highschool in San Diego daarom terug naar 

Curaçao. ‘Op Curaçao heb ik mezelf proberen 

te vinden’, zegt Ashley. ‘Uiteindelijk werd mijn 

talent hier opgemerkt en kreeg ik een beurs om 

te studeren in Caracas aan de Escuelas de Artes 

Visuales Cristobal Rojas. En nu is mijn vader mijn 

grootste fan.’

ATELIERATELIER17



Tot iets anders komen

Ashley: ‘Het is een voorrecht om aan het einde 

van de twintigste eeuw te zijn geboren. Mijn 

generatie is de eerste die de blanco pagina’s 

van de nieuwe eeuw kan vullen. Wij kunnen 

iets nieuws doen in een nieuw tijdperk. Dalí, 

Vasarely en Escher zijn mijn grote inspirators. 

Ik gebruik deze combinatie om te kijken of 

ik tot iets anders kan komen. Want dat is wat 

kunstenaars doen. Wij proberen te vernieuwen. 

Wij proberen “fresh” te zijn. Als je dat kunt 

realiseren, is er een plaats voor je in het leven.’

Kunstbewustzijn beperkt

‘Het kunstbewustzijn op Curaçao is beperkt. 

Hier gaat het om wie je bent en wie je kent. 

Mensen geven bakken geld uit aan grote huizen, 

fantastische auto’s en sublieme meubels, maar 

budget om kunst te kopen lijkt er nauwelijks. 

De kunstacademie op Curacao is al zeventien 

jaar gesloten. Een gemiste kans. Hele generaties 

verliezen hun creativiteit. De technologie die ons 

omringt doet veel goed, maar brengt ook veel 

schade toe. Zeker aan de jeugd.’ 

‘Sculpturen en schilderijen worden 
monumenten met de signatuur van 
Maurica; de cirkel en het vierkant’

Tijd om verder te gaan

‘Tientallen jaren heb ik mijn best gedaan op 

Curaçao om het belang van kunst te benadrukken. 

Ik heb in het onderwijs gewerkt en heb 

kunstprojecten voor de gemeenschap opgezet. 

En toen kwam opeens de kans om aan de andere 

kant van de wereld samen te werken met mensen 

die echt in mij geloven. Het signaal dat mijn tijd is 

gekomen om verder te gaan. Ik ben vertrokken “to 

freshen up my mind” met nieuwe ideeën. Om later 

terug te komen voor een betere plek.’

ATELIER18



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

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

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.

Real estate partner van Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort
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Foto’s Felicia van Ham
Visagie Evita Held

Sayèn Nijman staat aan de wieg van het swimwear label 22Paradise. ‘Ik ontwerp badkleding voor jonge 

stoere vrouwen die een statement durven te maken. Amsterdam en Curaçao - twee voor mij belangrijke 

plekken op deze aardbol - zijn van grote invloed op mijn ontwerpen. Het relaxte laid-back Curaçao met 

als tegenpool het snelle, soms zelfs jachtige Amsterdam breng ik samen in mijn 22Paradise designs.’

Op Curaçao verkrijgbaar bij The Bikinishop op Mambo Boulevard of online via www.22paradise.com

FASHION21



Nog niet zo lang geleden 
betrad Arie Pieter Imhoff - zeker 

in de ogen van echte wijnliefhebbers - 
heilige grond in de Franse Bordeauxstreek. 
Op persoonlijke uitnodiging van Domaines 

Lafite Barons de Rothschild ging de eigenaar 
van Servir Frais op kastelentocht. Hij bezocht 

Château Lafite Rothschild, het huis van één van 
de vijf Premier Grand Cru Classé wijnen en het 

wat zuidelijker gelegen Château Rieussec, 
fameus vanwege de zoete witte wijn, 

eveneens met een plaats  
in de Classificatie van Bordeaux-

wijnen van 1855.

En  route

BON BIDA22



En  route ‘Het 
vertegenwoordigen 

van een  
eeuwenoud  

wijnhuis is een eer’

‘Begin dit jaar is Servir Frais door Barons de 

Rothschild gevraagd om de wijnen van Château 

Lafite Rothschild en Château Rieussec in ons 

assortiment op te nemen. Ik was en ben vereerd. 

Het vertegenwoordigen van een eeuwenoud 

wijnhuis met een dergelijke reputatie is niet 

zomaar iets. De wijnen zijn van sublieme kwaliteit. 

En er zijn maar 140 distributeurs in de wereld die 

de wijnen van deze prestigieuze châteaux mogen 

vertegenwoordigen. En daar zijn wij er nu één 

van’, stelt Arie Pieter tevreden vast. ‘Wijn is als een 

kind. Om het uit handen te geven, is vertrouwen 

nodig. Vertrouwen dat zij in Servir Frais blijken 

te hebben.’

Terug tot in de tijd van Napoleon

Tijdens de wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs 

vroeg Keizer Napoleon III om een classificatie van 

de wijnen die daar geshowd werden. Zo ontstond 

de Classificatie van Bordeauxwijnen van 1855. De 

beste wijnen werden verdeeld in vijf categorieën, 

waarbij de eerste categorie, de Premier Grand Cru 

de beste is. Arie Pieter: ‘Met Lafite hebben wij bij 

Servir Frais nu alle Premiers Grand Crus in huis: 

Lafite, Margaux, Mouton, Haute Brion en Latour.’

Château Lafite Rothschild

Het kasteel met 107 hectare aan landerijen is één 

van de grootste wijngaarden in de Bordeaux. 
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‘Op het 
château  

draait alles 
om wijn’

Het is een wijnhuis uit de oude wereld. ‘Dat mag 

je letterlijk nemen’, legt Arie Pieter uit. ‘De historie 

gaat terug tot eind zeventiende eeuw, toen de 

wijngaard werd aangeplant. Na koop en verkoop 

in de eeuwen daarna - waar ook regelmatig 

Nederlandse kooplieden tussen zaten - werd het 

château in 1868 verkocht aan baron James de 

Rothschild waarmee het in handen kwam van de 

huidige familie.’

Premier Grand Cru Classé

‘De uitnodiging om Château Lafite te bezoeken 

zou je kunnen vergelijken met het mogen maken 

van een ritje in een Ferrari. Je droomt ervan, maar 

of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog 

maar de vraag. Bij het prijskaartje van een Premier 

Classé Grand Cru van dit wijnhuis moet je al snel 

denken aan de kosten voor een tweedehands 

autootje. Het was voor mij pas de tweede keer 

in mijn leven dat ik van zo’n glas kon genieten en 

dat gaat de komende jaren ook zeker niet meer 

gebeuren. En dat is best speciaal’, concludeert Arie 

Pieter. ‘De ontvangst in de kasteeltuin was prachtig, 

het bezoek aan de wijnkelders indrukwekkend en 

het diner eenvoudig, maar goed. Want het gaat 

uiteindelijk om de wijn, niet om het eten.’

Château Rieussec

Een uurtje rijden naar het zuiden ligt Château 

Rieussec. Dit domein is niet echt een kasteel, maar 

eerder een landgoed, dat in de achttiende eeuw 

eigendom van de Karmelieten was. Domaines 

Barons de Rothschild kocht Rieussec in 1984. 

Met succes, want van 1995 tot 2005 behoorde 
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‘Servir Frais,  
namens Curaçao,  
een speldenprikje  
op de wereldbol’

de wijnen van dit wijnhuis onafgebroken tot de 

beste van de wereld. Met als kers op de taart de 

Château Rieussec 2001, die in 2004 door Wine 

Spectator werd uitgeroepen tot Wine of the Year. 

‘Dat de wijnen fantastisch waren, wist ik natuurlijk 

al’, lacht Arie Pieter. ‘Tijdens het bezoek aan 

Château Rieussec leerde ik iets anders. Iets wat ik 

eerlijk gezegd zelf niet had kunnen bedenken. We 

kregen de Sauternes niet als dessertwijn, maar als 

borrelwijn met bijpassende hors d’oeuvres en dat 

net voor lunchtijd. Het wijnhuis presenteerde de 

Rieussec Sauternes als een fles vóór het eten. Een 

waardevolle ervaring om deze honingzoete wijn 

zo te mogen drinken. En ze hebben gelijk! Waarom 

wachten totdat je vol bent na een diner, terwijl je 

deze prachtige wijn lekker op je terras en in het 

zonnetje kunt drinken.’

Wijnhandel Servir Frais
E  info@servirfrais.com

  
W  www.servirfrais.com
A  Caracasbaaiweg 158c

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 

10u00 - 18u00,

zaterdag 10u00 - 17u00

Select gezelschap 

‘Natuurlijk was ik niet de enige genodigde 

op deze twee châteaux’, legt de wijnkenner 

nog uit. ‘Maar mondiaal gezien was het een 

select gezelschap. We waren met 150 gasten 

uit 27 landen. En daar was ik met Servir 

Frais er één van. Namens Curaçao, een 

speldenprikje op de wereldbol. Ja, daar ben 

ik wel trots op’, knikt Arie Pieter Imhoff. 
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Met de zomervakantie achter ons, is het weer tijd voor nieuwe ideeën. We hebben opnieuw 
inspirerende woonaccessoires, hebbedingetjes, boeken, sieraden en geschenken in onze winkel 
verzameld. En ons assortiment uitgebreid met een bescheiden collectie espadrilles, tassen en 
portemonnees van Fred de la Bretoniere & Shabbies Amsterdam. Vanaf december hangt ook 
het luxe merk ICON by Cyell in onze rekken. Upscale badmode, naast onze vertrouwde merken 
Seafolly, Cyell, Banana Moon, Baku en Beachlife natuurlijk. Tot snel! –Desi

NET EVEN ANDERS
Honey & Co Ons Bakboek 

ANG 59,95

WE LOVE RETRO!
Monograph by House Doctor 
Letterbord ANG 169,95

KID’S COLLECTION
Claesen’s
kinderkleding vanaf ANG 59,95
badkleding vanaf 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

QUITE A CHARACTER
Madam Stoltz Print op Canvas 
ANG 299,95

NIEUWE LUXE
ICON BY CYELL
khaki badpak ANG 479,95 
vanaf december verkrijgbaar

ALL NATURAL
Madam Stoltz manden van 
leer en jute ANG 159,95

MOOI IN ALLE 
EENVOUD
Fred de La Bretoniere 
espadrilles off white 
ANG 289,95

SLAAP LEKKER!
Cyell Sleepwear jurkje 
ANG 169,95
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In het laatste jaar voor de eeuwwisseling kochten 

horecaondernemers Anne-Marieke Holten, Jan 

Peltenburg en Wilfred Hendriksen hun eerste onroerend 

goed in de Nieuwestraat in Pietermaai. In die tijd was 

deze wijk vervallen, verlaten en - zachtjes uitgedrukt - 

niet de beste plek om gezellig te vertoeven. Het pand 

was een bouwvallige woning met vijftien kamers, die 

het drietal opknapte om er studenten en stagiaires in 

te huisvesten. Dit jaar is het allereerste pand van de 

Pietermaai entrepreneurs verkocht en heeft het huis 

een hip restaurant als bestemming gekregen. Waarmee 

het eerste opknappandje uit 1999 op Pietermaai een 

tweede leven heeft gekregen. 

Binnenstad van Curaçao 
Unesco Werelderfgoed

Daar moeten we wat mee doen!
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Hart van de stad

Anne-Marieke: ‘Curaçao heeft een prachtige 

binnenstad - het is niet voor niets Unesco 

World Heritage - maar ’s avonds na zes uur is 

het er zo dood als een pier. Er wonen geen 

mensen, er is nauwelijks horeca en de winkels 

zijn dicht. Als je kijkt naar Europese steden, is 

het centrum van de stad juist the place to be 

om uit te gaan, wat te eten of een drankje te 

doen. Zoiets wilden wij ook. Een plek creëren 

waar mensen wonen, werken en recreëren. 

En wel in Pietermaai, destijds nog een totaal 

vervallen, ongure buurt.’ 

We zijn gewoon begonnen

‘We begonnen met het bieden van huisvesting 

aan stagiaires en studenten, waarvoor we 

een samenwerking zijn aangegaan met 

Wereldstage. Het was een logisch begin, want 

andere mensen wilden hier toen nog niet wonen. 

Tegelijkertijd begonnen we met het geleidelijk 

aan opknappen van panden die we met onder 

andere huuropbrengsten van de studentenkamers 

konden kopen. Eerst een hotel, later kwamen daar 

restaurants, shops en een kapper bij’, gaat Wilfred 

verder. ‘We waren gelukkig naïef. We zijn gewoon 

gestart met een pandje verbouwen. Anders 

hadden we er ook nooit aan kunnen beginnen.’ 

Positief sociaal aspect

Anne-Marieke: ‘Wij restaureren een monumentale, 

maar totaal vervallen buurt, laten creatieve 

ondernemers hun ding doen en brengen er weer 

leven in. Dit komt ten goede aan de economische 

ontwikkeling van de stad. En dat is weer prettig 

voor de mensen die er wonen en werken. De 

chollers van Pietermaai - die lang niet allemaal 

Daar moeten we wat mee doen!
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door eigen schuld op straat zijn beland - worden 

op hun beurt weer zo goed als mogelijk geholpen 

door de buurtbewoners en bedrijven. Dat doet 

me goed, want voor daklozen is er op Curaçao 

helaas nauwelijks een sociaal vangnet.’

Kracht van ondernemerschap

‘Anne-Marieke en ik komen allebei van de 

hotelschool’, gaat Wilfred verder. ‘We hadden 

goede ideeën, maar geen zakken met geld. We 

zijn naar Curaçao gekomen met een koffer en 

een rugzak. Door onze opleiding, waarin veel 

verschillende disciplines aan de orde komen, 

konden we zelf invulling geven aan de panden die 

wij opknapten. Wij hebben nooit een negen tot vijf 

mentaliteit gehad. Nog steeds niet trouwens. Als 

je ergens aan begint, moet je het afmaken.’ ‘Wij 

regelen alles zelf’, vult Anne-Marieke aan. ‘We zijn 

intuïtieve ondernemers. We beginnen er gewoon 

aan en zien wel wat we tegenkomen. Alles gaat 

op gevoel. En we bedenken het allemaal zelf. We 

doen inspiratie op tijdens onze reizen en onze 

vakanties. We speuren naar wat hip is. Wat zijn de 

trends en als het ons bevalt, kijken we of we het 

ook in Pietermaai kunnen toepassen.’

Wijk in beweging

Wilfred, Jan en Anne-Marieke verwezenlijkten 

een aanzienlijke bijdrage in het aantal beschikbare 

logies op Curaçao. Zeventig hotelkamers en 

ruim tachtig studentenkamers. ‘Als je kijkt 

naar het Pietermaai District zijn er totaal zo’n 

zeshonderd bedden beschikbaar voor de 

toeristische sector’, laat Anne-Marieke weten. 

‘Dat is een groot aandeel op een unieke plek op 

het eiland.’ ‘We komen van ver, maar ons doel 

lijken we langzaamaan te bereiken’, vindt Wilfred. 

‘De wijk is in beweging. Er vestigen zich steeds 

meer ondernemers en mensen restaureren 

monumentale panden om er te wonen of werken.’ 

‘Monumenten in Pietermaai  
zijn behouden voor de  
toekomstige generatie’
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‘In tegenstelling tot in de beginjaren, is het een 

veilige buurt geworden. Pietermaai leeft. Er zijn 

mensen op straat. Vierentwintig uur per dag 

security is al lang niet meer nodig.’ 

Toekomst van Pietermaai

‘Het is nog niet af’, zegt Wilfred. ‘Als het zou 

moeten worden zoals wij voor ogen hebben, 

duurt dat nog wel een aantal jaren. We hebben 

alles zo goed mogelijk gedaan, maar het plafond 

van ons ondernemerschap is bereikt. De verdere 

ontwikkeling van dit Curaçaose erfgoed hebben 

we niet meer in de hand. De infrastructuur 

bijvoorbeeld kunnen wij niet verder verbeteren. 

Dat is de taak van de overheid.’ Anne-Marieke: 

‘Wij kunnen niet voorkomen dat huiseigenaren 

andere monumenten in de wijk laten instorten.’ 

‘Hier hebben wij als particulieren jammer genoeg 

geen invloed op. Ook dat is aan de autoriteiten.’ 

‘Natuurlijk onderhouden wij de monumenten 

die we hebben kunnen aankopen naar behoren. 

Het zijn onze panden, dus daar hebben we 

belang bij. Maar hierin zit voor ons geen creatieve 

uitdaging. Wij houden nu eenmaal van creëren en 

vooruitkijken. De bal ligt nu bij de overheid om dit 

uniek, historisch stukje Curaçao - waar mensen 

uit heel de wereld naar toe komen - tot een nog 

groter succes te maken. Niet alleen in ons belang 

- Pietermaai is van Curaçao - maar in het belang 

van het eiland en dus van iedereen.’

‘Curaçaose monumenten  
op de Unesco Werelderfgoedlijst’
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LaVida Curaçao
in de lucht!

Wist je dat je deze LaVida Curaçao en alle 

eerder verschenen nummers aan boord 

van TUI kunt lezen?

Met de TUI Cloud heb je tijdens de vlucht 

gratis toegang tot LaVida Curaçao en ander 

entertainment op je eigen notebook, tablet 

of smartphone.

SEPTEMBER 2017 | 7

Helden
Kris Berry 

Zangeres met 

veel gezichten

Binnenkijken
Overal hoekjes  

en doorkijkjes

Ruimte in een 

nieuw jasje

Binnenstad Curaçao  

Unesco Werelderfgoed

Ongerept avontuur  

Op reis naar Suriname

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE

32



Wilt u uw oprit, terras of tuinpad aan laten leggen met Europese 
kwaliteitsklinkers, dan is Van Otterdijk Bestratingen Korsou uw perfecte partner.
OBK verkoopt en plaatst Europese kwaliteitsklinkers, waaronder Stonehedge 
getrommelde betonklinkers, met de look van een oude kassei en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en formaten.

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

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

Bekijk onze projecten 
op de website

33



op Curaçao
Woonshoppen 

Op Curaçao je huis inrichten of opnieuw 

decoreren kost veel tijd. Niet in de laatste 

plaats omdat de nieuwe spullen die je voor je 

woonkamer, porch of eetkamer in gedachten 

hebt, niet zomaar overal te koop zijn. Het is altijd 

de vraag of ze hebben waarnaar je op zoek bent. 

In de grote woonwinkel van Mundo Mio kun je 

woonshoppen op één plek. Meubels, verlichting, 

tuinmeubels, woonaccessoires, meubelstoffen 

of wanddecoraties. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of je vindt het bij Mundo Mio. 
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Woonshoppen 

Voorpret in  
de webshop

Op Curaçao is winkelen - en 

zeker woonshoppen - geen 

kwestie van snel ergens 

langsgaan. Meubelzaken liggen 

ver uit elkaar en eventjes erop 

uit is niet aan de orde. Je kunt 

je heel wat moeite en ergernis 

besparen - en juist voorpret 

hebben - door eerst online te 

kijken wat er voorhanden is op 

woongebied. Daarom hebben wij 

op onze website alle producten 

online staan met foto’s en 

prijzen. Alles uit de Mundo Mio 

woonwinkel kun je eerst thuis 

vanuit je luie stoel bekijken. 

Hulp van 
professionals

Uit ervaring weet ik dat klanten 

soms twijfelen en zich de vraag 

stellen of het meubelstuk dat ze 

zo mooi vinden qua maat, kleur, 

model en stijl wel in hun interieur 

past. Het inrichten van je huis doe 

je niet zomaar even. Dat vraagt 

om aandacht. En om hulp. Daar 

is niks geks aan. Want er komt 

veel bij kijken. Echt niet makkelijk 

als je er niet dagelijks inzit. Wij 

hebben deze ervaring wel in huis. 

Daarom is woonshoppen bij 

Mundo Mio een geruststellend 

idee. Kom het gewoon proberen, 

zou ik zeggen.

Inspirerende 
woonconcepten

Bij Mundo Mio vind je complete 

woonconcepten. Dit betekent 

dat je bij de kast waarop je 

verliefd bent ook een tafel en 

een TV-kast uit dezelfde serie 

kunt aanschaffen. Dit geeft rust in 

een interieur. In de winkel maken 

we steeds nieuwe opstellingen 

met onze Europese meubels 

om je te inspireren. Wij houden 

van een huiselijke sfeer. De 

meubels en accessoires zijn 

vaak van natuurlijke materialen. 

Hout of glas blijft in de tropen 

nu eenmaal langer mooi dan 

kunststof of plastic. 

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’

STYLING TIPS35



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

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

ANG 87,00

ANG 175,00

vanaf ANG 22,50

ANG 75,00

ANG 75,00
ANG 17,50 per tulp

orchidee ANG 22,50, 
vaas ANG 59,00
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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 maart, 

juni, september en december. Tussen 

de edities door kun je actuele woon- en 

lifestyle ontwikkelingen op Curaçao 

volgen via onze blog, Facebook,  

Twitter en Instagram. 
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Het dressoir is het meest bestelde 

Living Green meubelstuk van dit 

jaar. Eugene Maduro gebruikt 

bij zijn ontwerpen vaak deuren 

van monumentale panden. 

De authentieke look van het 

Living Green dressoir doet het 

overal goed. In de woonkamer, 

je slaapkamer, op de porch. 

Ook in kantoren, restaurants of 

hotels vindt deze originele en 

tegelijkertijd praktische kast een 

mooie plek.

Kom inspiratie opdoen in de 

Happy Living Concept Store 

of maak een afspraak om de 

werkplaats van Eugene te 

bezoeken.

En de winnaar is…

Living Happy
Concept Store
Open van dinsdag t/m zaterdag van 10u00 - 18u00
T  (+599 9) 562 93 47 | (+599 9) 517 08 13 
A   Saliña Shopping Center, Saliña 163, unit 103 (naast Warung Jawa)
w   www.livinggreenfurniturecuracao.com
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   Zangeres  
met veel gezichten
Kris Berry is niet in een hokje te plaatsen. ‘Ik wil dat ook niet’, zegt de in 1982 

op Curaçao geboren zangeres en songwriter. ‘Mensen willen mijn sound 

en stijl benoemen. Maar ik ben niet te kaderen. Ik zit midden in een proces. 

Mijn nieuwste album Berry Street is de start van een richting die ik helemaal 

zelf bepaal. Als ik mijn muziek dan toch een naam moet geven zou ik het nu 

nineties, gospel en pop noemen.’

Kris Berry
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Pats, daar was ze

Kris Berry’s muzikale carrière is zonder twijfel 

atypisch te noemen. Ze is geen telg uit 

een muzikale familie en haar wieg 

stond ook niet in een bevlogen 

kunstenaarsnest. Ze ging braaf 

naar school en bespeelde in het 

kerkkoor het Zuid-Amerikaanse 

snaarinstrument cuatro - op 

Curaçao beter bekend als cuarta 

- waarmee ze haar hele dagen 

luisteren naar hiphop onderbrak. 

Studeren in Nederland was een 

logisch vervolg met aansluitend een 

succesvolle carrière op de Amsterdamse Zuidas. 

‘Aan de noordkant de kracht 
van het water voelen.  
Dit geeft me energie’

Het roer om

‘In 2011 besloot ik om het helemaal anders te 

doen en te kiezen voor mijn gevoel’, 

vertelt Kris Berry. Ze volgde haar 

intuïtie en gaf alle zekerheden 

op. ‘Muziek is energie. Ik ben 

iemand die muziek mooi vindt, 

naar muziek luistert en muziek 

maakt. Muziek is helend voor 

mij. Ik vind het heerlijk om te 

zingen en om mijn muziek te 

delen met anderen. Ik sprong in 

het diepe, maar werd onverwacht 

snel opgevist.’ En zo kwam het dat Kris 

Berry met nog nauwelijks muzikale bagage drie 
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keer achter elkaar op de podia van North Sea Jazz 

terecht kwam. Waarbij ze in 2011 ook nog eens de 

Radio 6 Talent Award in de wacht sleepte.

Begin van een nieuwe richting

Drie albums volgden: Marbles, Lovestruck Puzzles 

en dit jaar Berry Street. ‘Berry Street is voor mij 

het beginpunt van een nieuwe richting. Ik heb nu 

de rust gevonden om zelf mijn weg te kiezen. Ik 

laat me minder snel beïnvloeden in mijn muzikale 

keuzes. Omdat mijn carrière vanaf dag één zo’n 

enorme vlucht nam, kwam ik daar eerder niet aan 

toe. Ik liet veel aan anderen over. Maar nu breekt 

er een nieuwe periode aan en heb ik ingrijpende 

keuzes voor de toekomst gemaakt. Zo 

heb ik afscheid genomen van mijn 

vaste muzikanten. Stuk voor stuk 

zijn het waanzinnig goede 

musici en ik houd echt 

van ze, maar ze passen 

niet meer bij mij. Ik heb 

nu een compacte band 

gevonden in Hamburg 

die met mij gaat touren. 

Ze hebben precies de 

hiphop gospel chop waar 

ik me thuis bij voel.’

Positieve eiland vibes

De roots van Kris Berry liggen op 

Curaçao. Ze bracht er haar kinderjaren 

door en verhuisde later naar Sint Maarten. De 

familie van moederskant woont nog altijd op 

dushi Korsou. Net zoals haar ouders trouwens. 

Kris Berry: ‘De track Rocking Chair is een ode 

aan mijn oudtante die op 14 augustus honderd 

‘De jaren negentig hebben  
indruk gemaakt op mij.  

Dat vind je terug in mijn muziek’

jaar is geworden. Als ik in haar ogen kijk, voel ik 

letterlijk haar energie. Het nummer Nightriders 

doet me denken aan de goudkleurige 

Amerikaanse Pontiac waarmee 

mijn oma vroeger over het 

eiland cruiste. Curaçao is 

goed voor me geweest. 

Een eiland heeft veel 

aan magie en cultuur te 

bieden. Als je één kunt 

worden met de natuur 

en je omgeving, vind 

je er je passie en dan is 

het niet heel moeilijk om 

je focus te houden. Qua 

oppervlakte is Curaçao klein, 

maar met het vliegtuig kun je 

de hele wereld bereiken. Ik heb 

dat gevoel altijd en ik weet zeker dat heel 

veel anderen dat ook zo ervaren. Eilandmensen 

gaan uit van wat iemand wel kan in plaats van de 

nadruk te leggen op wat je niet kunt. Het gaat er 

ontspannen en positief aan toe. Deze levenswijze 

ligt me. Ik pluk er dagelijks de vruchten van.’
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‘Berry Street is ook uitgebracht 
in Japan. Dat is fijn, want ik kijk 

graag over grenzen heen’ Luister naar de track  
Hope - Berry Street
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Blauw is 
een gevoel
Boutique hotel BijBlauw bestaat uit 

twee monumentale panden. Het ene 

is grasgroen, het andere kanariegeel. 

Waarom dan de naam BijBlauw? Het 

antwoord vind je aan de achterzijde. 

Als je door het steegje tussen de 

twee stadhuizen naar het terras loopt, 

komen de intens blauwe kleuren van 

de zee en de lucht je in alle hevigheid 

tegemoet. Blauw omlijst dit stoere 

hotel in het Pietermaai District en doet 

de naam BijBlauw duidelijk eer aan.  

BIJBLAUW | EAT SLEEP DINE
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BijBlauw is een familie business en wordt gerund 

door Ruud en Titia van Dijk, samen met dochter 

Britt en haar partner Edwin. Dit avontuur begon 

in september 2013 toen ze de twee panden 

omtoverden tot wat BijBlauw nu is; een boutique 

hotel, een concept store en een restaurant. Dat 

ging snel want op 12 december van hetzelfde jaar 

opende BijBlauw haar deuren. Voor het gezin was 

deze ondernemersstap niet helemaal nieuw. Om 

op Curaçao een nieuw leven te beginnen, lieten 

ze hun Franse camping achter. Niet zomaar een 

kampeerplaats trouwens, maar één van de eerste 

glampings in Europa, waar gerenommeerde 

lifestyle magazines op af kwamen voor sfeer- en 

stijlreportages.  

Aanpak vol passie

Titia: ‘Wat we in Frankrijk deden, 

doen we hier niet anders. Ieder doet 

wat hij of zij leuk vindt en dus ook 

goed in is. Britt houdt zich bezig 

met het reilen en zeilen van het 

hotel en onze evenementen, Edwin 

draagt de verantwoordelijkheid 

voor alles wat met eten en drinken 

te maken heeft, ik zorg voor de 

inrichting, styling en sfeer bij 

BijBlauw. En Ruud? Los van dat 

hij erg handig is, is hij uiteindelijk 

de baas.’ Ruud: ‘BijBlauw is een 

hotel waarin we zelf ook zouden 

willen logeren. Dan kan het niet 

anders dan goed zijn. Tenminste, als je steeds blijft 

vernieuwen. Op de lauweren rusten is er voor ons 

niet bij. Samen met ons 23-koppige team voelen 

we ons blij en happy. Dat merk je aan alles bij 

BijBlauw.’

‘Als onze gasten het naar hun zin hebben, 
doen we het goed’
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Stoere hotelkamers

BijBlauw heeft negen hotelkamers en een 

appartement. Stuk voor stuk zijn ze met liefde 

ingericht door Titia. Elke kamer, elk hoekje is 

anders. Wat wel overal gelijk is, is de robuuste 

uitstraling. ‘BijBlauw is nu eenmaal een beetje 

stoer’, vertelt Titia. ‘Ik houd van natuurlijke 

materialen zoals linnen en katoen 

en grof meubilair. Deze passie heb ik 

meegenomen uit Frankrijk, waar ik alle 

boerenmarkten afstruinde op zoek naar 

karaktervolle oude meubels.’ Spullen en 

accessoires die je ook overal terugziet 

in het hotel en dus ook in de kamers. 

Altijd met een persoonlijke touch van 

Titia. ‘En van Ruud’, vult Titia aan. ‘Hij 

is de handige Harry in ons team en 

maakt alles wat ik naar BijBlauw breng 

functioneel en bruikbaar.’

Restaurant vol verrassende ideeën

Het restaurant van BijBlauw is voor 

ontbijt, lunch en diner geopend. En 

dat zeven dagen per week. Edwin: 

‘We werken met lokale producten die 

we in een Europees jasje steken. We 

proberen culinair steeds iets anders. 

Voor de collega's in de keuken is dat een 

uitdaging en voor onze gasten steeds 

een verrassing. Wat niet veel mensen 

weten is dat we direct bij de keuken en 

pal aan zee een chef’s table hebben. 

Daar kunnen liefhebbers aanschuiven 

die zich door onze chef-kok willen laten 

verwennen.’ 

Winkelen bij BijBlauw

Een winkel bij een boutique hotel lijkt niet zo voor 

de hand liggend, maar blijkt wel een daverend 

succes. Titia: ‘Ik wilde bij het hotel graag een 

winkel, maar niet zomaar eentje. Ik zag  een 
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BijBlauw Hotel 
E  info@bijblauw.com 
W  www.bijblauw.com
A   Kaya Wilson Godett 82 - 84,  

Pietermaai District, Willemstad
T   (+599 9) 650 05 50

concept store voor me, waarin we mooie, stoere 

dameskleding konden verkopen, met daarnaast 

meubels en accessoires die ik uit Frankrijk haal. 

Onze shop volgt het dagritme van 

het hotel. We gaan rond een uur of 

elf open en sluiten pas als de laatste 

gasten ’s avonds aan tafel gaan. Er zijn 

niet zoveel plekken op Curaçao waar 

je ’s avonds rustig kan shoppen. Wij 

creëerden zo’n spot en de mensen 

blijken het te waarderen.’

Bruisende buurt

BijBlauw ligt op een levendige locatie 

op Curaçao, midden in het Pietermaai 

District. Ruud: ‘Toen we hier vier 

jaar geleden begonnen, waren de 

panden met hun ligging aan zee 

voor ons de belangrijkste reden om 

het hotel hier te starten. De wijk was 

toen nog grotendeels verlaten. Ik 

vind het hartstikke leuk dat andere 

horecaondernemers het Pietermaai 

District ook hebben weten te vinden. 

Het is nu een bruisende trendy buurt. 

Waar anders op het eiland, kun je 

zonder auto van het ene café of 

restaurant naar het andere? En dat in 

een monumentale setting.’

‘Steeds nieuwe,  
verrassende evenementen,  

waarbij sfeer centraal staat’ 
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Opruimen is hip. Want als je huis op orde 

is, is je hoofd op orde, zo wordt gezegd. 

Bij Kooyman merken ze deze trend ook. 

De uitgebreide afdeling kastinrichting en 

walk-in closets in de winkel is erg populair. 

in je kledingkast
OVERZICHT
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‘Organiseren en opruimen is hot.  
Wij hebben hiervoor heel veel 

praktische opbergbakken,  
manden en accessoires in huis’

Kastinrichting van draadstaal

‘Een walk-in closet wordt al snel als luxe 

gezien’, vertelt category manager Deïanira 

Capella. ‘Toch hebben we bij Kooyman 

systemen voor elk budget. Een dressing in 

een aparte ruimte is natuurlijk de max, maar 

het is ook perfect mogelijk een overzichtelijke 

kastinrichting te creëren door te werken met de 

draadstaaloplossing van ClosetMaid. Je kunt de 

kastinrichting in het zicht laten of afschermen met 

deuren, gordijnen of een kamerscherm.’ 

Ideeën voor je inloopkast

Bij Kooyman hanteren ze het principe ”Good, 

Better, Best”. In dit kader heeft de doe-het-zelf 

zaak ook Suite Symphony van ClosetMaid in het 

assortiment. ‘De Suite Symphony kastinrichting 

is zo mooi dat je deze niet achter deuren wilt 

wegstoppen’, aldus Deïanira. ‘Alles van ClosetMaid 

en ook ons topmerk John Louis Home - waarvan 

alle elementen van massief hout zijn - is modulair 

op te bouwen. Je kunt er dus alle kanten mee op. 

Van een starter kit tot een in het kleinste detail 

uitgewerkte inloopkast.’ 

Zelf ontwerpen en samenstellen

Op de websites van John Louis Home en 

ClosetMaid kun je zelf je indeling samenstellen. 

‘Een kastinrichting is altijd persoonlijk en dus voor 

iedereen anders. Met deze ontwerp tools kun je 

al heel wat ideeën opdoen, voordat je naar onze 

winkel komt. Bouw je een nieuw huis, dan is het 

handig om met de maten van je walk-in closet 

of kastenwand al in de voorbereidingsfase naar 

Kooyman te komen. Je kunt dan de ruimte in je 
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

inloopkast optimaal benutten. Dit neemt niet weg 

dat je in een al bestaande kamer ook alle kanten 

op kunt. Alles is in modules te koop en je kan het 

altijd ook zelf op maat maken.’

Slimme tips voor een mooie dressing 

‘Je leest wel eens dat je een dressing hetzelfde 

moet behandelen als je woonkamer’, lacht de 

deskundige. ‘Je houdt het netjes en overzichtelijk 

door bijvoorbeeld kledinghangers in één kleur 

te kiezen, je accessoires in mooie mandjes 

te bewaren en te kiezen voor praktische 

verlichting. Want het is belangrijk dat de kleding 

goed zichtbaar is, je de kleur ervan duidelijk 

kunt inschatten en je je jezelf goed kan zien in 

de spiegel.’ 
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Plastic
Plastic is een bedreiging voor Curaçao. Het spoelt aan 

op onze stranden, het wordt achtergelaten in de natuur. 

Deze problematiek gaat Debrah Nijdam en Mitchell 

Lammering aan het hart. Na hun studie Industrieel 

Product Ontwerpen aan de Hogeschool Rotterdam, 

kwamen ze terug naar Curaçao. Om het verschil te 

maken met hun plastic recycling start-up Limpi. 

heeft waarde
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Debrah en Mitchell zijn eerder realisten dan 

idealisten, zeggen ze zelf. Ze vinden het 

verschrikkelijk dat dieren kunststof eten, terwijl 

hun magen dit niet kunnen verwerken. Het doet 

hen pijn dat op de Curaçaose stranden zoveel 

plastic achterblijft. De startende ondernemers 

beseffen echter ook dat ze dit probleem niet 

1-2-3 kunnen oplossen. Maar ze raakten wel 

geïnspireerd. En zo ontstond begin dit jaar Limpi, 

hun onderneming waarin ze plastic omtoveren tot 

nieuwe bruikbare producten. 

Plastic als grondstof voor iets nieuws

Debrah: ‘We zagen het plastic overal. Het spoelt 

aan op onze stranden, wordt achtergelaten na een 

baaidag of gedumpt in de kunuku. Plastic is een 

grote vijand voor het milieu, maar als grondstof 

voor hergebruik heeft het waarde. De basis voor 

onze Limpi producten.’ ‘De machines bouwen 

we zelf. We maken gebruik van blue prints die op 

het internet te vinden zijn en passen de machines 

aan voor eigen gebruik’, gaat Mitchell verder. ‘Op 

Curaçao valt het niet mee om een machine te 

bouwen. Het kan zomaar zijn dat een bepaalde 

maat of soort metaal niet voorradig is of dat 

benodigde productonderdelen er gewoonweg 

niet zijn. Gelukkig hebben we tijdens onze studie 

geleerd inventief te zijn en komt onze kennis goed 

van pas.’ 

Stap voor stap

‘Heel ingewikkeld is het proces niet’, vertelt 

Debrah. ‘We zijn klein begonnen en kunnen met 

dat wat we hier in onze werkplaats hebben staan 

al wat producten maken. We sorteren het plastic, 

maken het klein, smelten het en maken er nieuwe 

gebruiksvoorwerpen van. We willen natuurlijk 

nog veel meer, maar zoals met alles wat we doen, 

doen we het stap voor stap.’ Mitchell: ‘Limpi kan 

mensen laten zien dat het loont om rommel niet 

zomaar achter te laten. Van het ingezamelde 

plastic maken wij nieuwe gebruiksvoorwerpen. 

Een manier van werken die praktisch, begrijpelijk 

en direct zichtbaar is.’  

Producten van eigen bodem

Debrah: ‘We zijn pas net begonnen. We moeten 

onze productietechnieken nog verfijnen en we 

willen naar meer verschillende producten die we 

maken met het ingezamelde plastic. Waarom 

zouden we op Curaçao cadeaus en gadgets 

importeren - en dus nog meer troep naar het 

eiland halen - als we lokaal unieke dingen kunnen 

maken van troep die er al is.’ 

F  limpirecycling

Bekijk de Limpi video hier
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Van 29 september tot en met 6 oktober verrassen meer dan 

vijfentwintig restaurants het Curaçaose publiek met een speciaal 

Restaurantweek Curaçao menu. We weten uit ervaring dat ze alles 

uit de kast halen om u een heerlijk driegangenmenu voor maar 

vijfenvijftig gulden te serveren. Dat wordt weer genieten!

CULINAIR GENIETEN
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RESTAURANTWEEK CURAÇAO  
DEELNEMERS 2017 

• Avila’s Belle Terrace

• AzZuro

• BijBlauw

• Blessing

• Boca 19..

• Cielo

• Cristal Wine, Dine & Bites

• Déjà Vu!

• Fort Nassau

• Fuoco Prime Steak & Seafood

• Infinity Beach Club

• Karakter

• Landhuis Brakkeput Mei Mei

• Landhuis Daniel

• Landhuis Klein Santa Martha

• Nemo

• Omundo

• Oporto

• Papagayo Beach Club

• Perla del Mar

• Prime Cuisine & Club

• Rozendaels

• Saint Tropez Ocean Club 

• Scampi’s 

• The Pier

• Vita

• en meer…

“Restaurantweek Curaçao is 
een heerlijke manier om andere 

restaurants te ontdekken”

‘Dit is ook precies het doel van de Restaurantweek’, 

legt initiatiefneemster Brenda Altorf uit. ‘Aan de 

ene kant heb je de restaurants die willen laten 

zien wat ze in huis hebben, aan de andere kant 

eilandbewoners en toeristen die voor weinig geld 

hun culinaire blik verruimen omdat Restaurantweek 

Curaçao het mogelijk maakt luxe uit eten te gaan. 

Meer informatie over de deelnemende restaurants, 

de menu’s en hoe te reserveren vind je op 

restaurantweekcuracao.com.
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De rol van de architect

Architectuur
    op
Curaçao

Henk Bolivar 

van 

Bo! Arkitektura

Het beroep architect bestaat als sinds mensenheugenis. De benaming is 

afgeleid van het Griekse architektón, wat zoveel als “hij die bouwt” betekent. 

‘Mijn beroep is inderdaad een eeuwenoude professie’, legt Henk Bolivar 

van Bo! Arkitektura uit. ‘Maar ik ben er wel van overtuigd dat de rol van de 

hedendaagse architect wezenlijk anders is. Een architect was vroeger een soort 

van instituut:  koppig en star. Zijn wil was wet. Tegenwoordig is een goede 

architect volgens mij iemand die de droom van een opdrachtgever in vorm én 

functionaliteit kan realiseren. Daarvoor is overleg en inlevingsvermogen nodig.’
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Ego opzij

Henk Bolivar: ‘Waar het bij mij om gaat, is dat elk 

gebouw geleefd wordt door mensen. Die factor 

mag je nooit uit het oog verliezen. Ik ontwerp een 

gebouw voor de mensen die zich erin bewegen, 

waarbij ik kijk naar de functionaliteit en het 

ontwerp. Om een hart aan een pand te geven 

moeten deze twee zaken in balans zijn.’

Nooit copy-paste

‘Architectuur is geen kwestie van kopiëren en 

plakken. Al zou je alle elementen die ik ooit in 

mijn ontwerpen hebt toegepast verzamelen 

om hiermee een nieuw design te maken, 

gaat dat toch niet werken. Elke opdrachtgever 

heeft een eigen prioriteitenlijst. Sommige 

mensen brengen de meeste tijd in de keuken 

door, anderen leven altijd buiten. Ook voor 

een appartementencomplex, kantoorgebouw 

of shopping mall bestaat geen kant-en-klare 

blauwdruk. Doe je dat wel, dan krijg je een 

bouwwerk waarbij het karakter ontbreekt. En dan 

is de sfeer ver te zoeken. De toegevoegde waarde 

van een architectonisch ontwerp is emotie. Dat is 

de kunst.’ 

“Wij leven de Caribische droom,  
dat mag je ook in onze bouwwerken zien”
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Tijdloze architectuur

‘Als architect heb ik natuurlijk een eigen stijl; ik 

volg niet per definitie de trends. Ik houd van 

tijdloze architectuur. Een kantoor of huis moet 

over dertig jaar nog steeds aantrekkelijk zijn. 

Natuurlijk zul je het pand over drie decennia wel 

moeten aanpassen naar de levensstijl van dat 

moment, maar de ziel en het hart zijn er nog 

steeds. De huizen van Emmastad zijn hiervan een 

“Een gebouw moet lekker voelen.  
Dat realiseer je met vorm en functie”

mooi voorbeeld. Ze zijn - hoewel bijna zeventig 

jaar geleden gebouwd - nog steeds van deze 

tijd en dus aantrekkelijk en vriendelijk voor de 

bewoners.’

Invloed van internet

Zoals met alles heeft het internet ook de wereld 

van de architectuur veranderd. Wat merkt Henk 

Bolivar daarvan? ‘Met het web ligt de wereld 

aan onze voeten. We kunnen overal bij en alles 

vinden. Trends ontwikkelen zich anders en sneller. 

Op dit moment is kubistische en minimalistische 

architectuur erg in. Je ziet deze bouwstijl door 

de invloed van internet overal ter wereld. Dat 

is op zich best speciaal, want een kubistische 

woning is eigenlijk niet voor elke woonomgeving 

geschikt. Met deze “wereldtrend” zoals ik het zelf 

noem, verdwijnt het unieke lokale aspect. En dat 

is jammer, want in mijn optiek is de omgeving van 

essentieel belang bij een ontwerp.’ 

Architectuur in utiliteitsbouw

‘Wat geldt voor een woning, geldt ook voor 

een appartementencomplex, kantoorgebouw, 

winkelcentrum, restaurant of hotel’, gaat Henk 

Bolivar verder. ‘Ook hier is balans noodzakelijk. 

Bij het ontwerp van The Shore op Blue Bay 

Golf & Beach Resort bijvoorbeeld hebben de 

opdrachtgever en Bo! Arkitektura heel veel tijd 

besteed aan het verwerken van het wensen- 

en eisenpakket. Dat zie je absoluut terug in 

het design en de functionaliteit van deze luxe 

appartementen.’ 
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Bo! Arkitektura
E  hbolivar@boarkitektura.com
T  (+599 9) 864 83 22
W  www.boarkitektura.com

“Ik heb geen problemen met  
regels en bouwvoorschriften.  

Ik probeer wel de grenzen op te zoeken”

Zuikertuin Mall

Andere ontwerpen van Henk Bolivar zijn 

bijvoorbeeld Zuikertuin Mall, salon & spa 8 The 

Experience op Coral Estate en het winkelcentrum 

Papagayo Beach Plaza. Henk Bolivar: ‘Zuikertuin 

Mall bestaat al heel wat jaren, maar nog altijd 

is het van deze tijd. Hier heb ik een gevoel van 

thuiskomen gecreëerd. Als je binnenkomt ervaar 

je een knus gevoel. Het voelt ruimtelijk en gezellig 

tegelijkertijd. Dat komt onder andere door de niet 

al te hoge afgeronde plafonds en de indirecte 

verlichting. Ondanks dat het knus en zacht 

aanvoelt, is er toch volop 

ruimte voor de winkels om de 

aandacht van de bezoekers 

te trekken.’

Blue Bay beach bar

‘Het ontwerp van de bar op 

het strand van Blue Bay heeft een speciale plek in 

mijn hart. In het design vind je mijn Mexicaanse 

roots terug. Samen met de opdrachtgever 

gingen we op zoek naar een Caribisch tropisch 

strandgevoel, maar dan net even anders. We 

kozen voor toegankelijkheid van alle kanten en 

een Zuid-Amerikaanse vorm, kleurstelling en 

grofheid.  We hebben gekeken naar de mensen 

die van de bar gebruik maken. Dat zijn voor het 

overgrote deel toeristen. Zij komen naar Curaçao 

voor het unieke Caribische gevoel en niet voor de 

witte strakke moderne stijl die je ook in pakweg 

New York, Amsterdam of op 

Ibiza kunt vinden. De bar geeft 

een gezellig, warm en open 

gevoel. En is dus synoniem 

voor de Caribische droom 

die wij hier op Curaçao elke 

dag leven.’
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Suriname
Ongerept avontuurlijk

Suriname is groot en dunbevolkt. Nederland past er vier keer in, terwijl 

er nog geen zeshonderdduizend mensen wonen. Het land is voor het 

overgrote deel nog ongerept. De jungle overheerst.  

In het binnenland vind je mensen die leven zoals hun voorouders  

dat ook deden. Natuurtoerisme voert de boventoon.  

Er zijn veel mogelijkheden om individueel of in een klein gezelschap 

het land te ontdekken. Met Surinam Airways - die dit jaar haar 55-jarig 

jubileum viert - kun je drie keer per week vanuit Curaçao naar 

Paramaribo vliegen. Tijd om vakantieplannen te maken!
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De hoofdstad Paramaribo ligt in 

het noorden van Suriname, zo’n tien 

kilometer landinwaarts aan de oever van 

de Surinamerivier. De koloniale gebouwen in het 

oude hart van Paramaribo zijn vrijwel allemaal uit 

hout opgetrokken. Het authentieke centrum met 

als imposant landmark Fort Zeelandia staat sinds 

2002 op de Unesco Werelderfgoedlijst. 

Culinair hart van het Javaanse Suriname

Iedereen in Paramaribo kent de wijk Blauwgrond, 

bekend om de vele Javaanse eethuisjes. In dit 

culinaire hart van de hoofdstad kun je fantastisch 

eten zonder heel veel geld uit te geven. En zoals 

dat gebruikelijk is in Suriname, gaat het er gezellig 

en ongedwongen aan toe.  

Dolfijnen spotten in de rivier

De brede Surinamerivier die honderden 

kilometers verderop in de jungle haar oorsprong 

vindt, is een belangrijke transportader 

voor het land. Tegelijkertijd is het in het 

weekend een gewilde plek voor iedereen 

die verkoeling zoekt.  Dicht bij de kust waar de 

Suriname- en Commewijnerivier samenkomen, 

kun je dolfijnen met roze buikjes spotten. Deze 

brakwaterdolfijnen - Profosu genaamd - spelen 

vaak in het water in de buurt van de tourboten en 

zorgen voor een onvergetelijke trip.   

Plantageleven

Het district Commewijne ligt ten oosten 

van Paramaribo. Het gebied kent veel oude 

koloniale plantages. Katwijk is één van de 

weinige nog in gebruik zijnde plantages. Er 

wordt koffie verbouwd. Toch is het ook de 

moeite de resten van de voormalige plantages 

te bezoeken. Een mooie manier om dit te doen 

is een fietstocht langs de oude plantages met 

namen zoals Peperpot, Werk en Lust, Meerzorg 
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en Frederiksdorp. De in 

1986 gesloten suikerfabriek 

Mariënburg bevindt zich 

in vervallen staat, maar is 

nog steeds een trekpleister voor 

toeristen. 

Brownsberg Nature Park 

Als je een duikje in het water van het stuwmeer 

Brokopondo wilt wagen, houd dan wel een 

oogje op de piranha’s die er hun habitat hebben. 

In de jungle rondom het meer vind je de tot de 

verbeelding sprekende Irene Vallen. Het vergt wel 

wat van je conditie om deze waterval te bereiken, 

maar ook de hike er naartoe 

is absoluut de moeite waard. 

Als je vroeg op staat en zorgt 

dat je bij zonsopgang op de top 

van Brownsberg staat, wordt je korte 

nachtrust beloond met een uniek uitzicht over 

de lager gelegen jungle en het 135.000 hectare 

grote stuwmeer. 

Jungle resorts en natuurtoerisme

Het groene dak van het Amazone regenwoud 

bedekt het grootste deel van Suriname. Een 

excursie naar deze ongerepte jungle maakt je 

reis compleet. Vanuit Paramaribo organiseren 

touroperators meerdaagse tours naar tal van 

jungle resorts in het oerwoud. Alom bekende 

plekken zijn Awarradam, Palumeu, Anaula, 
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‘De ongerepte jungle van 
Suriname is dichtbij’
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Kabalebo en de gebieden rond 

Brownsberg, maar even googelen levert 

ook andere nieuwe en onbekende jungle 

bestemmingen op. 

Surinam Airways is jarig

Surinam Airways heeft wat te vieren. De Surinaamse 

Luchtvaart Maatschappij zoals die bij de oprichting 

in 1962 heette, viert dit jaar haar 55-jarig jubileum. 

Vanuit Curaçao vliegt Surinam Airways drie keer 

per week naar Suriname. Een andere belangrijke 

bestemming vanuit Curaçao is Port of Spain in 

Trinidad. Ook deze bestemming wordt wekelijks 

drie keer aangedaan door Surinam Airways. 

Vluchtschema

Op dinsdag, donderdag en zondag  

van Curaçao naar Suriname via Trinidad

vertrek Curaçao 14u30,  

aankomst Port of Spain 16u00,  

aankomst Paramaribo 19u15

Op dinsdag, donderdag en zondag van 

Suriname naar Curaçao via Trinidad

vertrek Paramaribo 10u45,  

aankomst Port of Spain 11u15,  

aankomst Curaçao 13u30

Boek online op www.flyslm.com 

Telefonisch boeken kan op (+599 9) 868 96 00 

of (+599 9) 868 43 60

Neem contact op met je favoriete reisbureau 

of ga langs bij Surinam Airways aan de 

F.D. Rooseveltweg 505B
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‘Drie keer per week vanuit 
Curaçao naar Paramaribo’
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Reisje winnen?

Ga je op reis met Surinam Airways?  
Bewaar dan je ticket en maak kans  
op een nieuwe vliegreis.
Meer informatie op www.flyslm.com.  
De laatste trekkingen van dit jaar zijn op 
26 oktober, 23 november en 21 december

Surinaamse roots

Kunstenaar Carlos Blaaker 
bracht zijn jeugdjaren in 
Suriname door. Nu heeft hij 
zijn atelier op Curaçao.
www.carlosblaaker.com

Voor heerlijk Surinaams eten

Warung Jawa 
Salina
(+599 9) 465 89 89

Op de glijbaan

Bij gebrek aan watervallen
Kunuku Aqua Resort

INSPIRED by  Suriname

Lokaal bier zoals 

Parbo in Suriname 

hebben we niet (meer)

Brionbier is een leuk 
alternatief

Bij toko, snèk en 
supermarkt

Nationale bloem van Suriname 

ofwel Helicon Bihai doet het 
ook goed op Curaçao  
(als je groene vingers hebt)
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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

61

Enjoy  the  r ide

Spinning® is fietsen op muziek. Je klimt, je versnelt, je sprint. 
Elke groepsles is anders. Steeds andere beats met afwisselende 

oefeningen maken dat je intensief sport en op een effectieve 

manier  aan je conditie werkt. Voor Spinning® is absoluut geen 

ritmegevoel of coördinatie nodig. Fietsen kunnen we allemaal 

en de opzwepende muziek maakt het alleen maar makkelijker.

Iedereen bepaalt zelf de weerstand of trapsnelheid en dus de 

intensiteit van de training. Maar wees gerust, je haalt altijd het 

beste uit jezelf bij Spinning®. Daar zorgen de instructeurs van 

Sports & Health Club The Challenge wel voor.

Sports & Health Club 
The Challenge biedt 
wekelijks meer dan tien 
Spinning® lessen aan. 
Zowel ’s ochtends als 
’s avonds en ook op 
zaterdag en zondag.



INTERIOR DESIGNER JEN  

Mensen vragen me vaak wat ze 

kunnen aanschaffen om een 

kamer op te frissen. Soms zijn 

nieuwe meubels of accessoires 

inderdaad een must. Maar mijn 

advies is altijd om eerst kritisch 

te kijken naar wat je al in huis 

hebt. Laat je hierbij inspireren 

door deze drie eenvoudige tips.

INTERIEUR

Ruimte
In een nieuw jasje
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JenPEN Creative Studio 

Interior design & Styling
W  www.jenpencreative.studio 
E  jenpen@jenpencreative.studio
T  (+599 9) 693 33 91 

INTERIEUR

Cluster van salontafeltjes

In de woonkamer kom ik vaak een praktische, 

maar meestal saaie salontafel in de zithoek 

tegen. Vervang dit zware meubelstuk door kleine 

tafeltjes. Het materiaal mag verschillen, maar houd 

wel rekening met de kleurencombinatie. Je kunt 

ook een poef gebruiken in het geheel. Deze is dan 

ook gelijk als zitplek te gebruiken. Als je werkt met 

een verschil in hoogte, creëer je een speels effect.

Gallery wall

Foto’s maken van een huis een thuis. Je hebt al 

snel de neiging om overal foto’s neer te zetten. 

Maar het is veel leuker om alles te verzamelen op 

één plek. Ga op zoek naar leuke fotolijsten. En nee, 

ze hoeven echt niet allemaal nieuw te zijn. Je kunt 

je eigen lijstjes of dat wat je op een porchsale vindt 

gewoon een nieuw kleurtje geven. Wissel de foto’s 

af met schilderijtjes. Als je veel kleurrijke beelden 

hebt, houd dan de lijsten in één kleur. Zo creëer je 

harmonie en rust op je fotowand. 

Meubels op een andere plek

Je kunt elke ruimte nieuw leven inblazen door je 

meubilair op een andere plek te zetten. Wees niet 

bang om van de traditionele indeling af te wijken. 

Haal je meubels wat van de muur en denk daarbij 

steeds aan de looplijn wanneer je met je spullen 

gaat schuiven. De looplijn -  hoe je beweegt in de 

ruimte - mag nooit belemmerd worden.

Wacht niet langer en ga met deze 

tips op zoek naar verborgen schatten 

in en om je huis. Zet een tafeltje uit 

de slaapkamer in je woonkamer of 

sleep een kastje van de hal naar de 

studeerkamer. Laat je gaan! En kom 

je nog vergeten vaasjes en flesjes 

tegen? Loop de tuin in of pluk wat 

bloemen langs de weg voor je eigen 

mini urban jungle.

Interior designer Jen

In een nieuw jasje
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Een nieuwbouwhuis is een investering 

voor de lange termijn. Ga daarom 

altijd voor kwaliteit. Ook bij de keuze 

van je automatenkast, een essentieel 

onderdeel van de woning. De aanschaf 

van een automatenkast is eenmalig. 

Daarom adviseren wij te kiezen voor 

een basisopstelling die je later altijd 

kunt uitbreiden. Zodat je vanaf het 

allereerste begin bent voorbereid op een 

verbouwing of aanpassing. Want wie 

weet wat de toekomst brengt? 

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  TechniekDesignWONEN

MAAK VAN UW HUIS UW THUIS

Ga je 
bouwen?

BIJ TECHNIEK & DESIGN PLAZA  

MAKEN WIJ VAN UW HUIS UW THUIS 

________________

LaVida Curaçao 

OKTOBER 2017 

SPECIAL
_________________

STANDAARD AUTOMATENKAST 

voor woning met twee slaapkamers 

(met ruimte voor uitbreiding)

Inhoud

• 3 x 127V groepen

• 1 x 230V groep

• 2 x 230V groepen (airco)

Van ANG 684,87 voor ANG 549,00

WATERPROOF AUTOMATENKAST  

voor woning met twee slaapkamers 

(met ruimte voor uitbreiding)

Inhoud 

• 3 x 127V groepen

• 1 x 230V groep

• 2 x 230V groepen (airco)

Van ANG 754,62 voor ANG 599,00
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________________

LaVida Curaçao 

OKTOBER 2017 

SPECIAL
_________________
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1  Wat betekent wielrennen voor jou? 

Fietsen betekent zo’n beetje alles voor 

mij. Ik houd van winnen, maar ik kan ook 

ontspannen en goed nadenken op mijn fiets. 

Eigenlijk voel ik me gewoon fijner als ik op 

mijn racefiets zit. Sinds vorig jaar woon ik in 

Nederland. Ik wil graag verder komen met 

mijn sport. Daar maak ik nu mijn havo af en 

fiets ik bij een grote club. 

2  Van wie heb je leren wielrennen? 

Toen ik zeven jaar was kreeg ik mijn eerste 

mountainbike training bij de SMS Cycling Club. 

Mijn vader fietste ook - nog steeds trouwens 

- en zo werd ik steeds fanatieker en beter. 

Naast mountainbiken ging ik ook wielrennen. 

Ik trainde drie keer per week en deed mee aan 

wedstrijden. Op een gegeven moment hoorde 

ik bijna altijd tot de winnaars. Om beter te 

worden moest ik wel naar Nederland. 

vragen aan
MAURICE SPROCKEL 

WIELRENNER

5
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3  Waar sta je nu? 

Ik ben lid van Cycling Team RWC Ahoy. Ik 

maak deel uit van de eerstejaars junioren 

en train vijf keer per week; vier keer op de 

fiets en één keer thuis. Op Curaçao was ik 

altijd bij de winnaars, in Nederland ben ik nu 

nog niets. De concurrentie is groot en de 

weersomstandigheden van Nederland ben 

ik niet gewend. Zeker de kou is een grote 

uitdaging voor mij. 

4  Wat betekent Curaçao voor 

jouw sport?

Ik ben zeventien en fiets al tien jaar van 

mijn leven op Curaçao. Dit betekent dus 

veel voor mij. De wielersport op het eiland 

is niet vergelijkbaar met die van Nederland. 

Er is niet zoveel professionele kennis hier 

en daarom is het fijn dat iedereen elkaar 

helpt om beter te worden. Ik heb veel 

gehad aan de tips van oudere mensen 

die eerder in het buitenland hebben 

gefietst. Nu ik in Nederland fiets, is alles 

professioneler geworden. De trainers 

zijn opgeleid, we leren zelfdiscipline en 

krijgen voedingsadvies. De wielrenners in 

Nederland krijgen deze kennis al van jongs 

af aan aangereikt. Daar heb ik nog een 

inhaalslag te maken. 

5  Wat is je doel? 

Nu ik een jaar in Nederland train, heb ik 

ervaren dat ik nog veel moet leren. Op 

Curaçao behoorde ik tot de top. Dat is me 

in Nederland nog bij lange na niet gelukt. 

De concurrentie is indrukwekkend. Er zijn 

heel veel goede jonge wielrenners. Ik wilde 

altijd prof worden, maar ik ben dit jaar 

realistischer geworden. Ik weet niet zeker of 

dit haalbaar voor me is. Dat neemt niet weg 

dat ik altijd zal blijven fietsen. Zoveel en snel 

als mogelijk. Want ik wil altijd winnen.
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T +(5999) 747 0633    E info@janthielbeach.com    www.janthielbeach.com

day & night
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Helden
Kris Berry 

Zangeres met 

veel gezichten

Binnenkijken
Overal hoekjes  

en doorkijkjes

Ruimte in een 

nieuw jasje

Binnenstad Curaçao  

Unesco Werelderfgoed

Ongerept avontuur  

Op reis naar Suriname

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE

© 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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 De wereld 
aan je voeten

Angiola Ricci 
Papagayo Beach Plaza,  
Jan Thiel
 (599 9) 767 03 29
 www.angiolaricci.com
 angiolaricci

Handgemaakte leren  
Capri sandalen  
vanaf ANG 130,00

Kies je kleur, model en  
accessoires in ons atelier  
en wij doen de rest.
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao
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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

Mahaaiweg ANG 725.000 k.k.
Voormalige tropische villa, nu in gebruik als een kantoor, 

maar kan met weinig aanpassingen ook weer worden 

omgebouwd tot een mooie villa.

•  zeer centraal gelegen

•  bebouwd oppervlak 300m2

•  perceel 1.120 m2

ONROEREND GOED72



Exclusieve kavels direct aan zee
Blue Bay Curaçao Golf & Beach 
Resort
Wilt u een droomhuis op een golf resort in de 

Caribbean, dan zijn de exclusieve kavels direct aan 

zee op het Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort 

de ideale plek om hier uw villa te laten bouwen. 

De voormalige hole 18 is ontwikkeld tot negen 

droomkavels. Deze ruime kavels variëren van 

3.039 m2 tot 4.124 m2. Aan de zeezijde hebben ze 

een breedte die varieert van 40 tot 70 meter.

Belangrijkste kenmerken resort

•  18 holes golf course

•  eigen natuurlijk strand

•  centraal gelegen op het eiland

•  24-uurs security

•  diverse restaurants/bars

Prijzen vanaf USD 905.000 k.k.
www.caresto.com

ONROEREND GOED

9 kavels
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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.

ONROEREND GOED74



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 600.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto.com

ONROEREND GOED75



Indigo Garden Villa’s

Op het Blue Bay Curaçao Golf & Beach resort 

liggen 29 Indigo Garden villa’s. Een intieme plek 

op het resort. Er zijn villa’s die aan de golfbaan 

liggen, rondom het zwembad of villa’s waar u 

veel privacy heeft. Het geheel ligt in een mooie 

tropische tuin. Alle villa’s hebben 2 slaapkamers en 

2 badkamers. Er is een grote woonkamer voorzien 

van shutter schuifdeuren. Als u deze deuren open 

schuift wordt uw woonkamer als het ware uw 

buitenkamer. De open keuken is uitgerust met alle 

nodige voorzieningen.

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort ligt op 

amper tien minuten rijden van het vliegveld en 

vlakbij het centrum van Willemstad. Het resort 

beschikt over een 18 holes golf course, diverse 

restaurants en heeft één van de mooiste stranden 

van Curaçao. Er is een 24-uurs security dienst.

ONROEREND GOED76

ACTIE
•  nu USD 250.000 k.k.

•  villa in Rental Pool met 6  

weken eigen gebruik gratis

•  gegarandeerd rendement  

van 5% t/m 2021



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

Belangrijkste kenmerken

•  ruime woonkamer met open keuken

•  2 slaapkamers en 2 badkamers

•  gezamenlijk zwembad

•  centraal op eiland

•  golf resort met eigen strand

USD 250.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto.com

ONROEREND GOED77



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

ONROEREND GOED78



T   +599 9 511 5947

E   harry@caresto-tophouses.com

W   www.caresto-tophouses.com

Wilt u uw exclusieve villa verkopen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons.

Caresto Real Estate bestaat al meer dan 25 jaar  
een vertrouwde en betrouwbare naam op Curaçao

Caresto Top Houses legt de focus op exclusief onroerend goed  
we nemen de tijd voor u en geven uw villa alle aandacht

Up-to-date website in meerdere talen en met professionele foto’s  
ook gebruiksvriendelijk voor tablet en smartphone

Exclusieve samenwerking met het online magazine LaVida Curaçao  
uw villa wordt zo ook buiten de eilandgrenzen onder de aandacht gebracht  

Nu ook in alle TUI vliegtuigen 

Exclusieve samenwerking met Nederlandse 
TOP makelaar Honders/Alting

hiermee bereiken we nog meer potentiële kopers 

voor uw villa, onder ander via:

•  LuxuryRealEstate.com, wereldwijd het grootste 
platform voor exclusief onroerend goed met 

meer dan 300.000 bezoekers per maand uit zo’n 

200 verschillende landen

•  het netwerk van Honders/Alting en via  

de website www.hondersalting.nl
•  Qualis, het samenwerkingsverband van 50 

NVM makelaars, actief in het hoger segment; 

Qualis heeft een eigen real estate magazine 

(online en print) en de website www.qualis.nl

LUXURYREALESTATE.COM 

WE HAVE MORE PROPERTIES OVER $ 1,000,000 
USD  THAN ANY OTHER NEAR-PEER WEBSITE.

CB PREVIEWS

WE HAVE MORE PROPERTIES OVER $ 1,000,000 USD 
THAN ANY OTHER NEAR-PEER WEBSITE.

(measured at 
December 2015)

19,278
13,978 16,038

7,171

SOTHEBY’S

LUXURYREALESTATE.COM

LUXURYREALESTATE.COM

CHRISTIE’S

LUXURY PORTFOLIO

31,888

EXCLUSIEF79
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TE KOOP
Moderne strakke design villa

Villapark Girouette Curaçao

EXCLUSIEF80 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Deze design villa met zwembad en appartement 

ligt zeer centraal op het eiland in het mooie 

Villapark Girouette. De villa is absoluut strak 

afgewerkt met kwaliteitsmaterialen. De 

woonverdieping ligt hoog, waardoor het uitzicht 

zowel aan de voor- als achterzijde geweldig is. 

De villa is zodanig ontworpen dat de wind voor 

een aangenaam klimaat zorgt, waar u zich ook 

in de villa bevindt. Op de woonverdieping vindt 

u de grote woonkamer met open keuken. Het 

zwembad ligt centraal met daaromheen de porch. 

De twee slaapkamers en masterbedroom kijken 

allemaal uit op de porch. De masterbedroom 

heeft een luxe aparte badkamer en een walk 

in closet. De twee andere slaapkamers delen 

samen een badkamer. Onder de woonverdieping 

bevinden zich twee bergruimtes, een wasruimte 

en een mooi groot appartement met woonkamer, 

open keuken en twee slaapkamers met badkamer. 

EXCLUSIEF81



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

Belangrijkste kenmerken

•  villa onder architectuur gebouwd

•  centraal gelegen op het eiland in een gated resort

•  volop privacy en prachtig uitzicht

•  3 slaapkamers en 2 badkamers

•  groot appartement, 2 slaapkamers, 1 badkamer

•  zwembad 

•  zonnepanelen

•  deepwell

•  bouwjaar 2014

•  groot perceel 1.160 m2

•  tuin nog niet aangelegd

USD 695.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF82



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

EXCLUSIEF83



TE KOOP
Villa op toplocatie in gated resort

Joonchi Curaçao

EXCLUSIEF84 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

EXCLUSIEF85



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

EXCLUSIEF86



Spaanse Water
        Curaçao

Wonen op een unieke locatie
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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TE KOOP
Luxe appartementen aan het strand

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

EXCLUSIEF88 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

EXCLUSIEF89



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 

30 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 

EXCLUSIEF90



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

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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Dicht bij het strand ligt deze hooggelegen villa 

met een magnifiek uitzicht op het Spaanse Water 

en de Caribische zee. Perfect op de wind gelegen 

en op een kavel die volop privacy biedt. 

Een eyecatcher is de doorkijk vanuit de hal via 

de lounge 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. De benedenverdieping 

herbergt 4 slaapkamers met 2 badkamers en een 

extra kamer met pantry. Deze benedenverdieping 

ligt op het niveau van het zwembad, de terrassen 

en de tuin. Achter in de tuin, op een lager niveau 

bevinden zich twee appartementen, beide 

voorzien van een ruim terras.

Woonkamer en loungehoek
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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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Penstraat Curaçao

TE KOOP
fantastisch landgoed aan zee
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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

USD 3.630.000 k.k.
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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
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