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Regelmatig wordt me gevraagd of er ook een 
gedrukte versie van LaVida Curaçao bestaat. Nee, 
want dat is helemaal niet nodig. LaVida Curaçao 
is namelijk zo ontworpen dat je er lekker mee in 
je hangmat of luie stoel kunt gaan liggen om de 
reportages op je tablet te bekijken. Niks zoomen, 
niet scrollen. Meer dan de pagina’s omslaan 
hoeft niet. LaVida Curaçao lezen op je computer 
of notebook kan natuurlijk ook, maar voor het 
kleine schermpje van een mobiele telefoon is het 
magazine eigenlijk niet gemaakt. Geloof me, de 
foto’s en verhalen komen zoveel beter tot hun recht 
op een tablet of computer. Je zou het echt eens 
moeten proberen!

De culinaire reportage in LaVida Curaçao is mijn 
persoonlijke favoriet. Het is echt cool een chef-kok 
als Stefan Onrust van Cristal in zijn keuken aan het 
werk te zien. Fotograaf Inge en ik luisteren naar 
de verhalen, leggen de avond vast op beeld en 
proeven natuurlijk ook van de gerechten die voorbij 
komen. En dat is geen straf kan ik je vertellen.

Ongetwijfeld heb je de bussen van TMC wel eens 
voorbij zien rijden. Deze incoming agent voor TUI 
vervoert elke week opnieuw honderden toeristen. 
Een kijkje achter de schermen laat zien dat er 
zoveel meer bij komt kijken dan het logistieke 
traject alleen. TMC legt de toeristen echt in de 
watten. Dat is goed voor Curaçao en dus voor 
ons allemaal. 

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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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 computer 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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Michel en Pascale zijn sinds juli van dit jaar de trotse eigenaars 

van een moderne villa in Vista Royal. Hun besluit om een 

tweede huis te bouwen op Curaçao is het resultaat van een 

lange zoektocht naar de perfecte plek op aarde. Pascale: ‘We 

wilden een vakantiehuis in een zonnig, warm oord om naar toe 

te gaan als we weer eens genoeg hebben van de regen en de 

kou in Nederland.’ Michel: ‘We hebben gekeken naar huizen in 

Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal, maar vonden er niet wat we 

zochten. Uiteindelijk kwamen we op Curaçao terecht.’

Industrieel  
    en toch gezellig
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Curaçao is geen onbekende bestemming 

voor Michel en Pascale. Michel is piloot en 

kwam vroeger vaak op het eiland. ‘Ik heb leuke 

herinneringen aan die tijd, maar het kwam destijds 

nooit bij me om hier te gaan bouwen. Totdat ik 

samen met Pascale na een dikke vijftien jaar weer 

eens op Curaçao belandde en ik merkte dat er 

echt heel veel ten goede is veranderd. Om een 

lang verhaal kort te maken: Curaçao is nu perfect 

voor ons.’

Prettige woonwijk

Pascale: ‘De wijk Vista Royal is voor ons gezin 

een geweldige plek. We hebben zeezicht, onze 

jongste kinderen kunnen zelf naar het strand 

wandelen en de oudsten - en wij natuurlijk op zijn 

tijd ook - kunnen genieten van het uitgaansleven 

op Jan Thiel Beach. We vinden ons huis een 

heerlijke plek om te relaxen en even bij te komen 

van ons drukke leven in Nederland.’

‘Het huis is zo ontworpen  
dat we altijd buiten kunnen leven.  
Voor ons is dat een heerlijk gevoel’

BINNENKIJKEN7



Groot gezin, groot huis

Michel: ‘We vinden het belangrijk dat al onze 

kinderen een thuis vinden op Curaçao. We 

hebben een groot gezin en daarom heeft ons 

huis vijf slaapkamers, geschikt voor tien personen. 

Michael Durgaram is verantwoordelijk voor het 

ontwerp. Deze architect werkt in Amsterdam, 

maar heeft zijn roots op Curaçao. Michel: ‘Michael 

weet hoe het er aan toe gaat in de tropen. Hij 

heeft onze wensen op een creatieve manier 

verwerkt. Pascale: ‘We wilden de wind optimaal 

gebruiken en alles zoveel mogelijk open hebben. 

We houden van speelse elementen, schuine 

daken en hout. Anderzijds vinden we ook strakke, 

industriële vormen erg mooi.’ Michel: ‘Het 

bouwproces was absoluut een uitdaging - zeker 

op afstand - maar we hebben het overleefd en we 

zijn ongelofelijk blij met het eindresultaat.’

Interieur

Pascale: ‘De architect heeft voor ons een 

maquette van het huis gemaakt. Daarom kenden 

we het huis door en door, zelfs toen het nog in de 

steigers stond. Ik heb de inrichting en het interieur 

voor mijn rekening genomen. Voor elke ruimte 

heb ik een moodboard gemaakt. Ik houd van een 

warme sfeer met af en toe een grapje.’

‘Het zwembad is een sportieve en gezellige 
plek om de dag door te brengen’

‘We hebben schoolgaande kinderen en ons 
werk in Nederland. Daarom komen we in 
de vakanties naar Curaçao en verhuren 

we het huis als we er niet zijn’

BINNENKIJKEN8
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‘De boomstam waarvan we een lamp hebben 

gemaakt, komt uit onze tuin in Nederland. 

Die heb ik verscheept en nu hangt hij hier aan 

het plafond. Ik vind het ook leuk om kostbare 

objecten af te wisselen met spullen die andere 

mensen misschien bij het grof vuil zetten. Je ziet 

in huis Hollandse appelkistjes en kabelhaspels 

opduiken die ik op een speelse manier een 

nieuwe bestemming heb gegeven.’

Prominente plaats voor het zwembad

Het zwembad is de centrale ontmoetingsplek 

in huis. De L-vormige pool is uitgerust met een 

gezellige bar, die aansluit bij de grote zitkuil. 

Pascale: ‘We houden van gezelligheid en vinden 

het fijn om mensen uit te nodigen en feestjes 

te vieren. Vandaar dat we extra veel aandacht 

aan de pool area hebben besteed. Ons huis 

heeft niet voor niets de naam “Hakuna Matata” 

meegekregen, wat zoveel betekent als “no 

worries”. Het gevoel dat wij hebben als we in ons 

huis op Curaçao zijn.‘

Lijkt het je leuk ook  
jouw huis in LaVida Curaçao 

terug te zien?

Stuur een mail naar  
info@lavidacuracao.com  
en voeg een fotootje toe.

BINNENKIJKEN11



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.

Delfts Blauw 
op Curaçao
In onze winkel in het Rif Fort vind je 
origineel Delfts blauw aardewerk direct 
vanuit onze eigen ateliers in Delft en 
Putten. Van exclusief handbeschilderd 
aardewerk zoals deze unieke 
kerstornamenten tot grappige cadeautjes 
voor de feestdagen. Ontdek het zelf!

12



13



Is zo gek nog niet
Private boarding service 

Iedereen op Curaçao kent Hato International Airport 

waar elke dag duizenden passagiers passeren. Wat 

niet veel mensen weten is dat Curaçao ook een privé 

vliegtuigterminal heeft. Het Jet Centre van Curaçao 

ontvangt op een gewone dag zo’n twaalf private jets 

met uitschieters tot veertig bij grote evenementen. 

Wist jij trouwens dat je ook zonder privé vliegtuig 

van de faciliteiten van het Jet Centre gebruik kunt 

maken? Jet Centre Supervisor Sharitee Saunders 

vertelt er meer over.  

BRIGHT IDEAS14



Jet Centre Curaçao in haar huidige luxe vorm 

bestaat drie jaar. ‘Onze eerste gasten waren 

koning Willem-Alexander en koningin Maxima’, 

vertelt Sharitee Saunders. ‘In het Jet Centre is de 

klant koning, dus het bezoek van het Koninklijk 

Huis was letterlijk en figuurlijk een vliegende start.’ 

Private jets & private boarding

Passagiers die van de faciliteiten van het 

Jet Centre gebruik maken hebben hiervoor 

uiteenlopende redenen. Sharitee: ‘Op de eerste 

plaats zijn het de mensen die met hun privé 

vliegtuigen naar Curaçao komen. We weten nooit 

van tevoren hoeveel het er zullen zijn. Private jets 

zijn voor deze reizigers als een auto. Ze nemen 

het vliegtuig voor zaken, om te winkelen, voor 

een paar dagen vakantie of als tussenstop om te 

tanken. De uitspraak ”Time is money” geldt voor 

veel van onze zakenreizigers. De conference 

room van het Jet Centre wordt dan ook druk 

bezocht. Niet alleen door internationale gasten 

die vanuit hun vliegtuig zonder oponthoud 

lokale ondernemers ontmoeten, ook Curaçaose 

entrepreneurs maken gebruik van de privé 

vergaderzaal. Onze gasten weten dat ze niet 

gestoord worden en kunnen rekenen op onze 

professionele service. Daarnaast ontvangen we 

ook passagiers die op een zorgeloze manier willen 

reizen met een commerciële vlucht. Zij kunnen 

bij ons van onze VIP private boarding service 

gebruik maken. En niet alleen zakenlui doen 

dat; we ontvangen ook particuliere reizigers. In 

alle gevallen is voor onze gasten tijd kostbaar en 

zoeken ze comfort en gemak.’

Tijd en comfort 

‘Wij leveren service op maat’, gaat de supervisor 

verder. ‘Neem een zakenreiziger. In plaats van uren 

te besteden aan wachten, kiest deze passagier 

ervoor in te checken bij het Jet Centre. Hij of zij 

kan op het laatste moment arriveren en direct op 

het vliegtuig stappen. Of denk aan een familie. 

Eén van onze vaste gasten is een alleenreizende 

ouder met vier jonge kinderen. Het gezin kiest 

voor een stressloos vertrek. Wij zorgen voor het 

inchecken van de bagage, entertainen de kinderen 

en begeleiden de familie naar het vliegtuig.’ 

‘VIP private boarding service  
als kerstcadeau’

BRIGHT IDEAS15



Op de vraag of het dan geen drukte van belang is 

in het Jet Centre antwoordt Sharitee: ‘Integendeel! 

Bij alles wat er bij ons gebeurt, is privacy en rust 

het allerbelangrijkste. Wij leggen onze gasten in 

de watten. Daarom laten we voor de VIP private 

boarding service maar maximaal vier passagiers 

per vlucht toe. Hoewel we soms een uitzondering 

maken voor een familie of een samenreizende 

groep.’

Wat kost de VIP private boarding service?

‘Tot het einde van het jaar hanteren we een 

speciale prijs van honderd US dollar, waarmee je 

met welke commerciële vlucht dan ook van onze 

VIP private boarding service gebruik kunt maken. 

Wil je ook op de terugweg het vliegtuig via het Jet 

Centre verlaten, dan hanteren we hiervoor een 

interessant tarief’, legt Sharitee uit. ‘Thuis online 

‘Jet Centre Curaçao is een  
veilige plek wanneer er in de regio  

een orkaan actief is’

inchecken is het enige wat je zelf moet doen. Wij 

begeleiden onze gasten bij douane en immigratie 

in het Jet Centre. Je bagage wordt opgehaald 

door de maatschappij waarmee je vliegt, terwijl 

jij relaxed in de VIP-ruimte verblijft met drankjes 

en versnaperingen. Is het tijd voor vertrek, dan 

komt een auto je ophalen en brengt je tot aan 

het vliegtuig. Het is overigens een misverstand 

dat je een business class ticket moet hebben. 

Ook in de toeristenklasse kun je van onze service 

gebruiken maken.’ 

Around the clock 

Privé vliegtuigen hebben geen vast reisschema. 

Ze komen en gaan. Daarom is het Jet Centre 

vierentwintig uur per dag open. Met altijd zo’n tien 

medewerkers in de weer om het de gasten naar 

BRIGHT IDEAS16



Jet Centre Curaçao
E  info@jetcentrecuracao.com
W  www.jetcentrecuracao.com
A  Margareth Abraham Plasa, Curaçao
T  (+599 9) 839 15 20
F  jetcentrecuracao

de zin te maken. ‘Creativiteit is belangrijk in onze 

job’, aldus de supervisor. ‘We krijgen de meest 

verrassende verzoeken. Van speciale catering tot 

winkelen met een klant. Een keer was de bagage 

van een passagier achtergebleven op de vorige 

bestemming. Speciaal op verzoek van het Jet 

Centre deed een leuke winkel ’s avonds de deuren 

open, zodat wij samen met deze gast konden 

shoppen.’ 

Privacy

Sharitee: ‘In de regio is er geen vergelijkbare privé 

vliegtuigterminal zoals die van Curaçao. Onze 

privacy en rust worden gewaardeerd. Zo arriveerde 

er een wereldberoemde artiest - de capuchon 

ver over de ogen getrokken - die het Jet Centre 

uitstormde op weg naar zijn limousine. Om na 

een paar minuten weer terug naar binnen te 

wandelen om iedereen persoonlijk te begroeten. 

Hij had verwacht - zoals overal waar hij komt - dat 

er hordes journalisten en fans klaarstonden. Niet 

op Curaçao. In en om het Jet Centre is alles privé. 

Deze sereniteit had hij niet verwacht.’

‘De auto blijft veilig en beschut achter  
op het Jet Centre parkeerterrein  

terwijl je op reis bent’

BRIGHT IDEAS17



Foto’s: Photoflash by Marloes

1  Wat betekent golf voor jou? 

Mijn leven bestaat grotendeels uit 

golf. Voordat ik naar school ga, 

steek ik de straat over naar 

de golfbaan van Emmastad 

om te chippen en te putten 

en ’s avonds oefen ik mijn 

lange slagen. Eigenlijk sta 

ik elk vrij moment op de 

baan. Om te trainen, om te 

spelen of om kinderen les 

te geven. Als ik iets doe, ga 

ik niet voor honderd maar 

voor tweehonderd procent. 

Ik geef nooit op. Wanneer ik een 

slechte dag heb, herpak ik mezelf 

en ga weer door. Golf is behalve 

een fysieke, ook een mentale 

sport. Het is belangrijk dat je 

stabiel en in balans bent. Dan sla 

je goed en ver.

2   Hoe is golf  

je sport geworden? 

Ik kwam voor het eerst met golf 

in aanraking toen ik een jaar of 

acht was en bij mijn oma op 

vakantie was in Capelle aan de 

IJssel. Zij schreef me in voor een 

zomerkamp. Tot een paar jaar 

geleden tenniste ik nog op hoog 

niveau en vond ik ook voetbal 

fijn om te doen. Uiteindelijk heb 

ik me volledig toegelegd op 

golf. Deze sport daagt mij uit. 

Het vraagt om veel concentratie 

en ik wil me steeds opnieuw 

verbeteren. 

vragen aan
MALIK LEVENS 

GOLFER

4
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3  Waar sta je nu? 

In mei van dit jaar ben ik clubkampioen 

geworden van de Curaçao Golf 

& Squash Club in Emmastad. 

Traditiegetrouw krijgt de winnaar 

een eigen  parkeerplaats op de club. 

Laat ik nou toch net die dag ook mijn 

rijbewijs gehaald te hebben. Ik neem 

deel aan toernooien en wedstrijden op 

Curaçao en in het buitenland en doe 

mijn best om opgemerkt te worden 

door internationale golfscouts, zodat ik 

met mijn vwo-diploma op zak volgend 

schooljaar een beurs bij een college in 

de USA kan krijgen. Ik wil prof worden. 

Hoewel het moeilijk is, weet ik dat het 

erin zit. Ik ga er dan ook helemaal voor.

4   Wat betekent Curaçao  

voor jouw sport? 

Op Curaçao moet je in de sportwereld 

veel zelf doen. Vanaf mijn twaalfde 

liep ik samen met de greenkeepers 

van Emmastad bijna dagelijks een 

aantal holes. Ik heb mezelf de sport 

aangeleerd door toen al kleine 

competities te houden, waarbij ik 

natuurlijk altijd wilde winnen. Op 

Curaçao hebben we te maken met 

afwijkende golfcondities. Een ander type 

gras dan bijvoorbeeld in de Verenigde 

Staten of Europa. En niet te vergeten 

de altijd aanwezige Curaçaose wind. 

Dit alles werkt in mijn voordeel. Als je 

gewend bent onder deze moeilijke 

condities te trainen en te spelen, kan het 

alleen maar beter worden.  

SPORT19



Met de feestdagen is het fijn familie en vrienden te verwennen met aandacht voor elkaar. Daar horen 
natuurlijk ook lieve cadeautjes bij. Concept Store by Sea & Sand heeft prachtige woonaccessoires, 
hebbedingetjes, boeken, sieraden en geschenken voor onder de kerstboom in de winkel. Ons 
assortiment is onlangs uitgebreid met een bescheiden collectie espadrilles, tassen en portemonnees 
van Fred de la Bretoniere & Shabbies Amsterdam. Trouwens ook goed nieuws voor zon- en 
zeeliefhebbers. De Sea & Sand swimwear collectie met onze vertrouwde merken Seafolly, Cyell, Banana 
Moon, Baku en Beachlife is aangevuld met het luxe high end label ICON by Cyell. Tot snel! –Desi

VOOR EEN 
WARME TOUCH

Ib Laursen 
kussens en plaids 
vanaf ANG 89,95

VOOR VAN ALLES 
EN NOG WAT
Nicolas Vahé 
container ANG 19,95

LEKKER COMFY
Vloerkleden in verschillende 
afmetingen en kleuren vanaf 
ANG 209,95

LIFESTYLE20



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

SCANDINAVISCHE KERSTSFEER
House Doctor lichtsnoer voor binnen 
met 24 LED lampjes ANG 139,95
Gouden papieren sterren van 
Guilander ANG 24,95

HOE MEER, HOE MOOIER
4everwitheveryone armbandjes 
in stainless steel ANG 39,95

FUIKDAG TIP!
Seafolly badpak ANG 269,95

GIRLS ONLY
Seafolly badkleding voor 
meisjes vanaf ANG 99,95

VOOR ONDER DE 
KERSTBOOM

Cyell Sleepwear T-shirt 
ANG 95,00

LIFESTYLE 21



Streep 
 eronder

Zo’n vijfentwintig jaar 

geleden kwam voor het eerst 

naar buiten dat de zwemsters 

van het voormalige Oost-

Duitsland stelselmatig 

doping kregen toegediend. 

De DDR-zwemsters 

belandden in de zeventiger 

jaren dan ook steevast op 

het erepodium van elke 

internationale wedstrijd. 

Ondanks haar fenomenale 

prestaties, lukte het de op 

Curaçao geboren zwemster 

Enith Brigitha nooit verder 

dan zilver of brons te komen.  

Enith Brigitha

HELDEN22



Enith Brigitha (62): ‘Ik heb 

me mijn hele zwemcarrière  

moeten verdedigen. Elke 

keer opnieuw kreeg ik van de 

pers de vraag wanneer ik dan 

eindelijk de eeuwige winnares 

Kornelia Ender ging verslaan. Het 

is me helaas nooit gelukt.’ Lange 

tijd koesterde Enith Brigitha de hoop 

dat het Internationaal Olympisch Comité 

de door doping oneerlijk verkregen medailles 

van de DDR-zwemsters zou terughalen. Alex 

Roose, Aart Broek en Jeanette van Ditzhuijzen 

hebben jarenlang geijverd voor Enith’s 

eerherstel. Toen uiteindelijk bleek dat het IOC 

de DDR-dopingkwestie als 

verjaard beschouwde, nam 

het drietal het initiatief voor 

de biografie “Zwemmen in de 

schaduw van doping”. Enith 

Brigitha - die leerde zwemmen 

in Vaersenbaai - krijgt 

hiermee alsnog het erepodium 

dat ze tijdens haar zwemcarrière 

heeft verdiend. 

De zwemwereld in de tijd van de Koude Oorlog

We schrijven begin jaren zeventig. Op Curaçao 

wordt duidelijk dat Enith een groot zwemtalent is. 

Op 15-jarige leeftijd verhuist ze naar Nederland 

HELDEN

Foto: Bert Verhoeff
Anefo
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om haar trainingsmogelijkheden en kansen 

te vergroten. Het hele gezin - moeder en vier 

broers - maken samen met Enith de oversteek. 

Enith neemt haar passie voor de zwemsport heel 

serieus en traint erop los. ‘Al mijn vrije tijd ging op 

aan zwemmen. Het was mijn leven.’ 

De Oost-Duitse Kornelia Ender - Enith’s 

grootste rivale in de races - had een heel ander 

bestaan. Al op 10-jarige leeftijd werd ze van 

haar ouders gescheiden en ging ze 

op sportinternaat waar alles om 

zwemmen draaide. Enith: ‘Ik 

had een uitstekende trainster 

en werkelijk alles over voor 

mijn sport, maar in de 

DDR ging het er toch nog 

heel anders aan toe.’ Na 

het vallen van de muur 

kwam informatie naar 

buiten dat het voormalige 

Oost-Duitsland haar sporters 

stelselmatig doping toediende. 

Ook aan jonge sporters in de 

internaten. Gezegd wordt dat ze dachten 

dat ze vitaminepreparaten kregen toegediend. 

In 1974 werd Enith Brigitha sportvrouw 
en Johan Cruijff sportman van het jaar

Enith: ‘Daarom neem ik de zwemsters ook niets 

kwalijk. Het waren nog kinderen. Wel verwijt ik het 

de artsen en begeleiders van destijds. En de DDR 

natuurlijk, die dit programma initieerde.’

Zeven jaar lang Nederland’s 

beste zwemster

Enith Brigitha werd beter 

en beter. Wanneer er 

geen DDR-zwemster in 

de race meedeed, won 

ze vrijwel altijd. Nooit 

eerste worden was Enith’s 

grootste frustratie. ‘Doping 

in die tijd kon nog niet zo 

goed gedetecteerd worden als 

vandaag de dag. Natuurlijk zagen 

we dat Oost-Duitse zwemsters enorme 

spiermassa hadden en als je achter je een hele 

zware stem hoorde die uit de mond van een 

DDR-zwemster bleek te komen, vonden we dat 

wel gek. Maar zonder bewijs, kun je niemand 

beschuldigen.’ Enith liet zich niet uit het veld slaan. 

Van 1972 tot en met 1979 was ze zonder twijfel 

de beste zwemster van Nederland. Overigens 

niet alleen in de vrije slag. Ze was ook ijzersterk 

in de rug-, vlinder- en wisselslag. In totaal heeft 

Enith Brigitha 21 nationale zwemtitels, tweemaal 

Olympisch brons, eenmaal Olympisch zilver en 

viermaal brons bij de Wereldkampioenschappen 

op haar naam staan.

‘Als je in de zee kunt zwemmen,  
kan je overal zwemmen’

Fotolocatie Lions Dive & Beach Resort Curaçao
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parttime job, kon Enith zich optimaal op haar 

sport focussen. Enith: ‘Nog altijd heel anders 

dan de Oost-Duitse zwemsters zich in die tijd 

voorbereidden, maar ruilen met hoe het er in de 

DDR aan toeging, zou ik nooit hebben gewild.’

Enith Brigitha’s zwemschool op Curaçao

In 1979 besluit Enith - ze is dan 24 jaar - met haar 

professionele zwemcarrière te stoppen. ‘Ik had 

alles al wel een beetje meegemaakt en was toe 

aan iets nieuws. Je moet niet vergeten dat ik voor 

die tijd oud was. Kornelia Ender was 17 jaar toen 

ze stopte met zwemmen.’ In 1989 besluit Enith 

met man en kinderen naar haar geboorte-eiland 

terug te keren. Enith’s echtgenoot Jan komt in 

het onderwijs terecht. Enith opent haar eigen 

zwemschool. En opnieuw verovert Enith de harten 

van menig zwemliefhebber. Niet op snelheid 

deze keer, maar met zwemlessen voor kinderen. 

Volgens Enith kun je er niet vroeg genoeg mee 

beginnen. Net zoals haar moeder haar als baby al 

mee in zee nam, deed Enith dit met de baby’s van 

Curaçao. Met de passie van een echte topsporter. 

Ook deze zwemlessen van weleer worden 

gewaardeerd tot op de dag van vandaag!

‘Met het uitkomen deze biografie 
zet ik er een streep onder’

Bekijk hier de video

Eerste gekleurde Olympisch zwemster ooit

‘Persoonlijk beschouw ik de derde plaats op de 100 

meter - in 56.65 seconden - tijdens de Olympische 

Spelen in Montreal als de mooiste prestatie uit 

mijn carrière. Ik was in 1976 de eerste gekleurde 

zwemster die een Olympische medaille won.’ 

Overigens was Enith in meer gevallen koploper. 

Zo is ze ook de allereerste semiprofsporter van 

Nederland. De KNZB zag het talent van Enith en 

haar potentie. De zwembond regelde dat ze met 

haar familie dichterbij het zwembad in Amsterdam 

kon gaan wonen en er werd gezorgd voor betere 

trainingsfaciliteiten. Met naast het trainen een 
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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
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Alive &
  kicking

Heb je kickboksen altijd al een stoere sport gevonden?
Wil jij - man of vrouw - alles uit je training halen en tot het 

uiterste gaan? Kom dan naar Sports & Health Club The Challenge 

en leer deze intensieve oosterse vechtsport op een professionele 

en veilige manier. Bij kickboksen, waar de boksstoten worden 

gecombineerd met trappen uit andere oosterse vechtsporten 

staan discipline en respect centraal. De focus ligt op fysieke 

en mentale weerstand, reflex en kracht. • Benieuwd naar de 

kickbokstraining van Sports & Health Club The Challenge? 

Kom langs en we vertellen je er graag meer over.

KICKBOKSEN
• Snelheid
• Conditie

• Controle
• Kracht



Morena 
Eco Resort 
Curaçao

Toen Morena Eco Resort Curaçao negen jaar geleden haar allereerste gasten 

ontving, stond groen ondernemerschap in de Curaçaose hotelbranche nog in de 

kinderschoenen. Heel anders dan in Europa waar maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, duurzaamheid en zorg voor het milieu al veel langer onderdeel was 

van het dagelijkse leven. De initiatiefnemers hebben in 2008 bewust en met volle 

overtuiging op deze groene trend ingespeeld, waarmee het resort met de ecologische 

aanpak op Curaçao een flinke voorsprong heeft opgebouwd.

GROEN EN LUXE GAAN HEEL GOED SAMEN
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Eetcafé Mocca

Interieur van een villa voor zes personen

Uit studies is gebleken dat steeds meer toeristen 

bewust kiezen voor een groen verblijf. Bij Morena 

Eco Resort is dat dagelijks merkbaar. Het resort 

mag het hele jaar door een constante stroom 

gasten ontvangen. De huidige bezettingsgraad 

van negentig procent is een mooie opsteker voor 

dit groene resort én een belangrijke reden voor de 

onlangs gerealiseerde uitbreiding.

Groene voorsprong

‘Gelukkig zien we steeds meer groene initiatieven 

op ons eiland’, begint Sales & Marketing manager 

Vera van der Wielen haar verhaal. ‘Dit is goed voor 

Curaçao en ons allemaal. Morena Eco Resort is 

als één van de eersten gestart met 

milieubewust ondernemen en we zijn 

er trots op dat steeds meer bedrijven 

en ook particulieren het belang 

hiervan onderkennen. We hebben 

natuurlijk een voorsprong, omdat we 

vanaf het allereerste begin een eco 

resort zijn. De villa's en appartementen 

zijn gebouwd met duurzame 

materialen aangekocht bij Fair Trade 

bedrijven, we hebben zonneboilers 

en maken bewust gebruik van de 

altijd aanwezige Curaçaose wind. 

Er zijn zoutwater zwembaden, het 

resort is autovrij en bij de bouw en 

uitbreiding is bewust gekozen voor het 

behoud van de natuurlijke vegetatie. 

En vanzelfsprekend werken we 

samen met Green Force die ons afval gescheiden 

inzamelt en recyclet.’ 

Eco certificaten

De milieubewuste aanpak van Morena Eco Resort 

heeft geresulteerd in heel wat certificaten en 

awards, waaronder de gouden Green Key Award, 

een gouden Travelife Award en het Green Globe 

certificaat. ‘Makkelijk is het niet’, legt Vera uit. 
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De lobby van het resort

Elke villa heeft een groot terras

De praktische inrichting van de nieuwe 
één slaapkamer appartementen

‘Heb je eenmaal zo’n award of certificaat, dan 

word je - terecht - regelmatig gecontroleerd. En 

de eisen van deze instanties worden elke keer 

hoger. Met hun verbeterpunten gaan wij aan de 

slag om steeds up-to-date te blijven.’

Natuurlijke vegetatie

Kom je via de Afrikaans aandoende lobby het resort 

binnen, kun je niet vermoeden hoe ruim opgezet 

Morena Eco Resort is. ‘Inderdaad veel groter dan 

je op het eerste gezicht zou denken’, gaat Vera van 

der Wielen verder. ‘Omdat we tachtig procent van 

de natuurlijke vegetatie hebben behouden, liggen 

alle accommodaties min of meer in het groen 

verscholen. Met de recente uitbreiding hebben 

we nu de beschikking over vijfentwintig villa’s met 

drie slaapkamers - waarvan twee speciaal voor 

mindervaliden - en elf villa’s met vier slaapkamers. 

Plus nog eens twintig appartementen met één 

slaapkamer en tweeëndertig appartementen met 

twee slaapkamers. Wanneer onze gasten graag de 

luxe van een vaatwasser en combi-oven willen in 

een accommodatie met twee slaapkamers, kan 

dat ook. De grootste villa’s kunnen we opsplitsen 

in twee appartementen. We zijn dus van alle 

markten thuis.’

Eigen huis met resort faciliteiten

Vera: ‘Wij ontvangen individuele reizigers en 

koppels, maar ook families en vriendengroepen. 

Een villa in een resort is toch anders dan een privé 

vakantiehuis in een woonwijk. Je hebt bij ons een 

eigen plek met een heerlijk groot overdekt terras 

waar je gezellig met je familie of vrienden samen 

kunt zijn. En tegelijkertijd hebben deze gasten 

ook alle luxe hotelfaciliteiten tot hun beschikking. 

De gezelligheid van het resort kun je bij Morena 

combineren met de luxe van een eigen huis.’

‘Duurzaam betekent niet dat er  
geen luxe of comfort is. Integendeel’
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Morena Eco Resort 
E  info@morenaresort.com 
W  www.morenaresort.com
A   Jan Thiel Strand, Curaçao 
T   (+599 9) 747 37 37

Mazzai Spa

Volop buitenruimte bij de drie en vier slaapkamer villa's

Voor als je niet in de keuken wilt staan

‘Een eigen keuken in je villa of appartement hoeft 

nog niet te betekenen dat je elke avond achter de 

potten en pannen moet staan’, lacht Vera van der 

Wielen. ‘Morena heeft ook twee fijne restaurants 

waar onze gasten terecht kunnen. Fuego is 

open voor ontbijt, lunch en diner en heeft een 

internationale kaart. Mocca is onze nieuwste 

culinaire aanwinst: een gezellig 

eetcafé voor een smakelijke hap of 

snelle snack bij het zwembad.’ 

Strand en uitgaansleven op 

loopafstand

Ook met een volledige bezetting, 

heerst er nog een serene rust in het 

resort. Zelfs bij het zwembad is er 

plaats genoeg. ‘Sinds de uitbreiding 

hebben we vier zwembaden. Je 

hoeft je bij Morena dus niet druk te 

maken of er nog een bedje vrij is 

aan het water. We hebben de ruimte, 

mensen kunnen  genieten van de spa 

faciliteiten van Mazzai en daarnaast 

zijn onze avontuurlijke gasten 

regelmatig op pad om Curaçao 

boven- en onderwater te ontdekken. 

Met één van onze huurauto’s of 

gewoon te voet, want het strand 

van Jan Thiel ligt op nog geen vijf 

minuten wandelen van het resort.’

‘Heerlijk ontspannen  
in de Mazzai Spa’
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Alles in huis voor  
een supervakantie

Meer dan vierhonderdduizend toeristen komen elk jaar naar Curaçao. 

Deze eilandliefhebbers zien we op onze stranden en in onze hotels, komen 

we tegen in onze unieke natuur, in de supermarkt en in de vele restaurants 

en bars die Curaçao rijk is. Achter deze grote stroom van vakantievierders 

is een groot logistiek apparaat actief. Nauwelijks zichtbaar, maar essentieel 

voor de toeristische industrie van het eiland. Tourism Management Curaçao 

- kortweg TMC - van oud-olympiër Caimin Douglas en zijn vrouw Kim 

Moehamad zorgt ervoor dat iedere toerist zich welkom voelt. En dat begint 

bij TMC wanneer op Hato de deuren naar de aankomsthal opengaan.
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Foto’s Curaçao Activities Berber van Beek

Alles in huis voor  
een supervakantie

Caimin Douglas nam in 2014 het bedrijf TMC 

over van zijn moeder Marlys. Een carrièreswitch 

van profsporter naar ondernemer. Caimin 

was tot 2011 bij het grote publiek bekend als 

één van de sprinters van het Nederlandse 

estafetteteam. Maar liefst drie Olympische 

Spelen heeft hij meegemaakt. ‘Mijn carrière 

als profsporter komt me goed van pas in dit 

bedrijf’, vertelt Caimin. ‘Topsport is een way 

of life. Je hebt duidelijke doelen en zet alles in 

om deze te bereiken. Deze ambitieuze drive 

gebruiken we ook bij TMC. We stellen hoge 

eisen aan onze service en onze performance. 

We zijn bezig met het verder professionaliseren 

van de solide basis die mijn moeder heeft 

neergezet. De topkwaliteit die wij leveren, 

voldoet aan de strenge normen van TUI, de 

grootste touroperator ter wereld. Tot volle 

wederzijdse tevredenheid, want we werken al 

twaalf jaar samen.’

Voor iedereen VIP-service

De bussen van TMC vallen op in het 

dagelijkse straatbeeld. Er worden toeristen 

mee vervoerd vanuit de luchthaven naar de 

hotelaccommodaties en omgekeerd en ze zitten 

wekelijks meerdere keren vol met vakantiegangers 

die de highlights van het eiland willen zien. De 

nieuwste aanwinst is een zeer luxe touringcar die 

55 personen kan vervoeren, naast drie bussen 

voor 25 en een kleinere voor 16 mensen. Caimin: 

‘Als topsporter was ik gewend om te reizen als een 

VIP. We werden snel geholpen, kregen topservice 

en altijd die extra smile. Dat heb ik altijd zeer 

gewaardeerd. Je best doen voor je klanten draagt 

bij aan een onvergetelijke vakantieherinnering.’ 

‘Lang niet elke toerist heeft een auto.  
Onze eilandtours zijn daarom  

ongelofelijk populair’ 
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‘Daarom krijgt iedereen van TMC een VIP-

behandeling. En dat we mensen van de klok zijn, 

hoef ik vast niet uit te leggen. Atleten werken met 

honderdsten van seconden. Je verschuilen achter 

het credo poco-poco is er niet bij. Niet bij mij, ook 

niet bij mijn collega’s.’

Digitale aanpak

De stroom aan toeristen groeit. Toen TMC 

in 2005 werd opgericht vloog TUI - destijds 

ArkeFly - twee keer per week naar Curaçao. 

Inmiddels is dat negen keer. ‘Vroeger deed TMC 

de tours en activiteiten er een beetje bij’, vertelt 

Kim Moehamad, verantwoordelijk voor sales, 

marketing en product development. ‘In die tijd 

hadden we pakweg twintig mensen die tijdens 

hun vakantie aan een toeristische activiteit 

deelnamen. Tegenwoordig zijn er dat wekelijks 

vierhonderd. Om dezelfde topservice aan deze 

groeiende klantengroep te bieden, hebben we 

geïnvesteerd en onze bedrijfsvoering rondom 

onze tours gemoderniseerd. Bij TMC kun je tours 

online boeken en betalen of via een hostess 

ter plaatse regelen en direct betalen met pin of 

creditcard. Er is geen cashgeld meer nodig en 

administratief is het proces sterk vereenvoudigd. 

En dat komt ten goede aan de toeristen en de 

partijen die de tours aanbieden.’ 

Online platform met tours en activiteiten

Kim Moehamad: ‘Toeristen zoeken op het internet 

naar leuke dingen om te ondernemen. Op 

Curaçao is er een divers aanbod, maar omdat de 

aanbieders allemaal individueel werken, zijn ze 

online niet altijd makkelijk te vinden. We hebben 

daarom het online platform Curaçao Activities 

ontwikkeld. Hier kunnen toeristen tours kiezen, 

reserveren en online betalen.’
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Beste tours en activiteiten bij elkaar

Caimin: ‘We hebben Curaçao Activities in het 

leven geroepen om het de toeristen op ons eiland 

makkelijker te maken. Op dit online platform 

hebben we de beste tours en activiteiten van 

het eiland verzameld. Sportief, cultureel en 

creatief. Het aanbod is divers. Er is voor elk wat 

wils. De prijzen zijn bij ons exact hetzelfde als 

bij de tours zelf. Als je geen vervoer hebt, word 

je met de bus of met een taxi opgehaald. En je 

kunt online betalen op de website of met je kaart 

bij de hostess als je terplekke een tour boekt. 

Omdat het tours en activiteiten zijn die TMC heeft 

geselecteerd, kun je er met een gerust hart van 

uitgaan dat ze goed zijn. In gezelligheid, kwaliteit 

en veiligheid’, besluit Caimin het verhaal.

Curaçao Activities | TMC
E  info@curacaoactivities.com
W  www.curacaoactivities.com
A  Seru Loraweg 125, Curaçao
T  (+599 9) 839 11 06

‘Lokale gids voor alle  
tours & activiteiten’ 
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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?

Je hebt gratis toegang tot LaVida Curaçao  

via de TUI Cloud. Lees het magazine op je 

eigen tablet of notebook.

DECEMBER 2017 | 8

Helden
Enith Brigitha

Streep eronder
Binnenkijken
Industrieel  

en toch gezellig

Dessertwijn
maakt je diner compleet

Kijkje in de keuken 

van Cristal

Cadeaushopping  

in december

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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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

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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‘Als je tegen een 
willekeurige wijnboer zou 

zeggen dat wij hun late oogst 
dessertwijnen noemen, zouden ze 

om ons lachen’, aldus wijnkenner Arie 
Pieter Imhoff van Servir Frais. ‘Zij drinken 

deze wijnen op elk moment, zelfs als aperitief. 
Heel anders dan in Nederland, waar - de 

omschrijving zegt het al - deze zoetige wijnen 
vrijwel altijd bij een dessert of kaasplank 
worden geserveerd. Feit is in ieder geval 
dat een dessertwijn een extra dimensie 

aan je avond geeft. Je diner is 
met de juiste dessertwijn 

helemaal af.’ 

DESSERTWIJN 
maakt je diner 
compleet

BON BIDA38



‘Een met  
zorg gekozen 
dessertwijn, 

maakt van een 
diner een 
ervaring’

Kenners aan het woord

Het is het einde van de dag en op tafel staan 

de twaalf dessertwijnen die Servir Frais in het 

assortiment heeft. ‘Dessertwijnen zijn complex’, 

legt Arie Pieter uit. ‘Het is een exclusief en 

tegelijkertijd specifiek product. Wij hebben 250 

verschillende wijnen in onze winkel, waarvan 

een dozijn dessertwijnen. Niet elke wijnmaker 

produceert deze zogenaamde vendange tardive 

wijnen. Niet elk gebied is geschikt en niet elke 

druivensoort kan tot laat in het seizoen aan de 

stok blijven hangen. Collega en partner Esther 

Kooijman vult aan: ‘En niet elke wijnproducent wil 

of kan deze wijnen maken. Het produceren van 

dessertwijn is een risky business. Het kan zomaar 

zijn dat door een fikse regen- of hagelbui in het 

najaar de hele oogst verloren gaat.’ ‘Dit verklaart 

ook meteen de exclusiviteit van dessertwijnen’, 

gaat Arie Pieter verder. ‘Dessertwijnen zijn 

kostbaar. En niet alleen vanwege de kans op 

een slechte oogst, maar ook omdat je door de 

manier van produceren uiteindelijk minder wijn 

overhoudt.’
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‘Voor 
ons is het de 

omgekeerde wereld. 
Wij kiezen eerst de 
wijnen en daarna 

de gerechten’

Druiven worden rozijnen

Arie Pieter: ‘Dessertwijn is een typische 

Nederlandse benaming. In de internationale 

wijnwereld spreekt men van vendange tardive of 

late harvest, letterlijk vertaald verlate oogstwijn. 

Wijnboeren laten hun druiven langer rijpen. Ze 

blijven tot in het najaar aan de stok hangen, 

waardoor het als het ware rozijnen worden. Het 

sappige van de druif verdwijnt, maar de suikers 

blijven erin.’ 

Zoetig maar zeker niet zoet

‘Er bestaan nogal wat misverstanden over 

dessertwijnen’, vertelt Esther. ‘Mensen denken 

nogal snel dat een dessertwijn een zoete witte 

wijn is. Dat is echt niet zo. Dessertwijnen zijn 

zoetig maar zeker niet zoet. Ik zou het meer 

als aromatisch beschrijven. Je proeft eerder 

fruit en honing, geen suikers. Sterker nog, het 

suikergehalte van een dessertwijn is lager dan van 

een zoete witte wijn. Arie Pieter: ‘Alle stoffen die 

in de wijn zitten, blijven erin. Het geheel is veel 

geconcentreerder: de smaak, de structuur en de 

kleur. Alles wordt heftiger en intenser. Daarom zijn 

de flessen ook kleiner. Het zijn complexe smaken 

waarvan je over het algemeen een enkel glas 

nuttigt. Ik zie dessertwijn als een complementair 

element voor een perfect diner.’ 

Hoe ouder hoe beter

‘De meeste dessertwijnen zijn wit, maar we 

moeten natuurlijk de port en de Franse variant 

Banyuls niet vergeten’, aldus Esther. ‘Wat port en 

Banyuls in ieder geval gemeen hebben, is dat ze 
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‘Dessertwijnen 
zijn heel lang 

houdbaar.  
Ze worden met  

de jaren beter en 
beter’

allebei versterkt zijn. Dessertwijnen zijn een beetje 

stroperig en uitgesproken van smaak. De eerste 

slok bepaalt het mondgevoel, je mond moet er 

zeker even aan wennen. Maar met de juiste wijn & 

spijs combinatie is het de hemel op aarde.’

Feestelijk dineren

Arie Pieter: ‘Een dessertwijn maakt een diner 

helemaal af. Als je de juiste wijn bij het gerecht 

hebt gevonden, is het absoluut genieten. Ben 

je nog niet zo goed thuis in de materie, zou 

ik beginnen met de klassieke combinaties. 

Een Sauternes bij foie gras bijvoorbeeld of 

gecombineerd met tarte tartin. De PX bij 

chocolade, port met blauwe kaas, crêpe 

suzette met een Orange Muscat. Het zijn maar 

voorbeelden. Als je even op Google zoekt, komen 

Wijnhandel Servir Frais
E  info@servirfrais.com

  
W  www.servirfrais.com
A  Caracasbaaiweg 158c

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 

10u00 - 18u00,

zaterdag 10u00 - 17u00

er meer dan genoeg tips voorbij. Of beter 

nog: kom met je menu naar Servir Frais. 

Wij hebben ervaring en heel veel kennis 

en kunnen je perfect adviseren. Echt, als 

je de juiste match hebt, krijg je een heerlijk 

wow-gevoel! Extra leuk voor de komende 

feestdagen!’
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Farley Fairbairn
‘Als je akoestisch 

speelt, moet je laten 
zien wat je kunt’

Fo
to

’s
 F

ar
le

y 
Fa

irb
ai

rn
 A

ym
ar

 P
ro

fa
s 

| A
P

P
 P

h
o

to
g

ra
p

h
y 

PASSIE42

Geboren en getogen op 

Curaçao, weet Farley Fairbairn 

als geen ander de Caribische 

vibes te delen met zijn 

publiek. Met zijn dreads, bril 

en vriendelijk voorkomen 

vult hij de relaxte klanken 

perfect aan: hij speelt geen 

reggae; Rasta Farley is reggae. 

Zijn grootste idool? Bob 

Marley. ‘Maar dat betekent 

niet dat ik nieuwere vormen - 

reggae blend - niet waardeer 

en speel!’  



We begrijpen elkaar 

Ondanks dit succes, besloot Farley de fans 

gedag te zeggen om solo verder te gaan. Met de 

naam Rasta Farley & Inity treedt hij al jaren op. 

De muzikale passie van Farley wordt versterkt 

door zijn vaste bandleden Ronlee Rouse en Eric 

Hoegee. ‘We spelen al jaren samen, kennen elkaar 

goed en begrijpen elkaar. Dat is belangrijk voor de 

muziek, maar ook voor je eigen plezier.’ 

Akoestisch spelen

‘Akoestisch spelen is niet altijd makkelijk. Een 

foutje wegmoffelen gaat een stuk moeilijker dan 

wanneer je in een grote band speelt met toeters 

en bellen. En dat is juist hetgene wat ik leuk 

vind’, lacht Farley. ‘Als je muziek maakt in deze 

pure vorm, moet je echt laten zien wat je kunt.’ 

Een leuke bijkomstigheid is dat het trio varieert 

met muziek. Een reggaeversie van nummers 

van The Beatles of Bill Withers kan dus zomaar 

voorbijkomen. ‘Wij vinden het leuk en het publiek 

reageert enthousiast. En daar doe je het toch voor.’

Optreden in Londen

Farley Fairbairn heeft van zijn passie zijn werk 

gemaakt, maar waar droomt hij nu nog van? 

‘Optreden in het buitenland met mijn eigen 

nummers. Een gig in Londen, de stad waar Bob 

Marley ooit doorbrak, dat is mijn doel. Daar werk 

ik naartoe.’

Farley is rasta op alle vlakken, maar toch 

groeide hij niet op met reaggaemuziek. ‘Mijn 

ouders dansten veel, mijn vader was zelfs een 

professional’, vertelt de reggeazanger. ‘Bij mij thuis 

knalde in de jaren negentig vooral het Curaçaose 

Ritmo Kombina uit de speakers.’ Na eerst te 

hebben meegespeeld in een brassband, begon 

Farley op z’n dertiende met rappen. ‘We stonden 

elke dag op het Wilhelminaplein te spelen en te 

rappen. Vrienden, familie, klasgenootjes maar ook 

veel onbekenden kwamen kijken.’

Gekkenhuis

Toen Farley veertien was, begon hij op aanraden 

van zijn broer met zingen. Al snel vond hij de 

weg naar zijn favoriete muziekgenre reaggae en 

speelde bij verschillende bands in overvolle bars 

en op relaxte stranden. ‘We hadden heel veel fans. 

Soms was het echt een gekkenhuis’, lacht Farley. 

Luister naar Rasta Farley & Inity
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Voor een 
vakantie buiten

Villa Casa Sorrisa
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De panoramapool van de tropische vakantievilla 

Casa Sorrisa laat niets aan de verbeelding over. 

Een vrij uitzicht over de Caribische zee met - als 

de weergoden je gunstig gezind zijn - in de verte 

de contouren van het vasteland van Venezuela. De 

openslaande deuren die uitkomen op het terras, 

geven je het gevoel dat je elke minuut van de dag 

buiten leeft. En dat in absolute privacy. 

Het strand, de restaurants en de spa van het resort 

liggen op loopafstand. Je neemt gewoon het pad 

naar beneden, dat uitkomt bij het levendige Coral 

Estate Centre. Casa Sorrisa - met twee slaapkamers 

en twee badkamers - is zonder twijfel een idyllische 

plek om te genieten van een heerlijke Caribische 

vakantie. Of je nu van overzee komt of gewoon op 

je eigen eiland vakantie wilt vieren.

Meer informatie en reserveringen

Van Engelenburg - Villas & More
E  a.vanengelenburg@outlook.com
W  www.vanengelenburg.co
T  (+599 9) 694 10 26
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MUNDO 

MIO GAAT 

VERHUIZEN!  

Volg de ontwikkelingen 

op de Facebook 

pagina

in december
Cadeaushopping 
De feestmaand december is een heerlijke 

tijd, zeker op Curaçao waar Kerst en 

Oud & Nieuw uitbundig worden 

gevierd. Mundo Mio is helemaal in de 

kerststemming. In december voelt 

het er een beetje alsof je op een 

gezellige Duitse kerstmarkt bent. 

Juist die authentieke sfeer heb je 

nodig om de perfecte cadeautjes 

voor je familie en vrienden te 

vinden.
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Cadeaushopping 

Trends of juist niet
De trends om je kerstboom te 

versieren wisselen elkaar in een 

rap tempo af. Dit jaar is winters 

wit in combinatie met zachte 

tinten erg populair. Persoonlijk 

vind ik het fijn dat we het klassieke 

kersthema - met veel rood, 

groen, goud en zilver - weer 

terugzien. Hoewel terugzien? Het 

zijn traditionele kerstkleuren die 

nooit helemaal zijn weggeweest. 

Veel mensen vinden nu eenmaal 

dat deze kleurschakeringen 

onlosmakelijk met Kerstmis 

zijn verbonden. Wat de 

modeverschijnselen ook zijn, doe 

in ieder geval altijd je eigen ding. 

Cadeautips
Mundo Mio is een woonwinkel 

voor meubels, zoals zitbanken, 

kasten, dressoirs, bedden, tafels 

en stoelen. Met alleen dat in 

de winkel is het niet gezellig 

shoppen. Daarom hebben we 

ook heel veel woonaccessoires 

en cadeaus in de aanbieding. 

Lampen, kaarsen, bodyproducten, 

vazen, kunstbloemen, lakensets 

en handdoeken, wijnkoelers, 

kaarsen, klokken, glazen of 

serviezen. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of we hebben het. 

Allemaal van Europese kwaliteit. 

We zien in december opvallend 

veel mannen in onze winkel. Zij 

weten dat ze op één adres voor 

iedereen - jong of oud, klein of 

groot budget - supercadeaus 

kunnen kopen.

Kerstsfeer thuis 
Welke sfeer je ook zoekt of 

welke trend - of juist niet - je 

wilt volgen: met alleen een 

opgetuigde kerstboom ben je er 

niet. Sommige Christmas lovers 

veranderen hun hele huis in een 

groot kerstlandschap. Anderen 

houden meer van subtiele 

veranderingen. Een kerstkrans, 

een windlicht, een lichtsnoer, 

spreuken of kaarsen. Het zijn de 

perfecte accessoires voor sfeer 

in huis tijdens de feestdagen. 

Gecombineerd met je eigen 

woonaccessoires bijvoorbeeld. 

Loop eens bij ons binnen om 

sfeervolle ideeën op te doen. 

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

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

Cadeautips voor december
48



T +(5999) 747 0633    E info@janthielbeach.com    www.janthielbeach.com

day & night
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Lekker
in je vel
Bij de roze olifant - geen grapje - op 

de kruising van de Schout bij Nacht 

Doormanweg en de Cas Coraweg bevindt 

zich Shape Curaçao. Deze moderne 

afslankstudio richt zich op mensen die op 

een verantwoorde manier gewicht willen 

verliezen en overtollig vet willen kwijtraken. 

Eigenaresse Susan van Haperen kent het 

vak. Ze werkte jarenlang 

in de wellness sector op 

Curaçao. ‘Ik merkte dat 

mensen - in alle soorten en 

maten - zich gewoon lekker 

in hun vel willen voelen. 

Met de behandelingen en 

programma’s van Shape 

Curaçao probeer ik op deze 

gezonde behoefte in te 

spelen. Dat lijkt te lukken. Het 

is vanaf dag één een komen en gaan van 

mensen die aan hun lijf willen werken.
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Susan van Haperen: ‘Er zijn de 

laatste jaren zeer effectieve 

methoden ontwikkeld om je lijf 

te verstevigen, plaatselijk vet te 

verliezen en minder kilo’s op de 

weegschaal te krijgen. Daarnaast 

heb je ook verantwoorde 

maaltijdvervangers met uitstekende resultaten. Het 

Nederlandse Straight Away is zo’n programma. 

Shape combineert beide takken van sport, maar 

het is niet zo dat je het maaltijdprogramma 

moet combineren met een behandeling of 

andersom. Alles kan. Ik heb cliënten die onder 

professionele begeleiding gewicht verliezen met 

maaltijdvervangers en we hebben mensen die 

met onze apparatuur aan hun lijf willen werken. 

Weer anderen doen het allebei.’  

Dieet

Straight Away is een dieetprogramma waarmee 

mensen controle krijgen over hun gewicht. 

Zowel volwassen mannen als vrouwen volgen 

het programma om uiteenlopende redenen. 

‘Vaak hebben ze al van alles geprobeerd. De 

maaltijdvervangers zijn eenvoudig in gebruik. 

Er zit precies het gewenste aantal calorieën in 

en je bent er zeker van dat je alle noodzakelijke 

voedingsstoffen binnenkrijgt om fit te blijven. 

We begeleiden deze mensen bij het afvallen en 

zorgen ervoor dat ze voor de lange termijn een 

gezondere levensstijl kunnen realiseren.’

WELLNESS

Koppig vet 

Coolsculpting is een techniek waarmee 

lichaamsvet wordt bevroren. Mensen doen het 

om de laatste beetjes vet weg te werken die je 

met sporten of een dieet maar niet weg krijgt. 

Susan: ‘Je hoeft niet onder het mes zoals bij een 

liposuctie, het doet geen pijn, de behandeling 

is betaalbaar en de effecten zijn verbluffend. 

Waarbij ik wel wil benadrukken dat het geen 

wondermiddel is. Je BMI - een index om de 

verhouding tussen je gewicht en je lengte te 

berekenen - mag niet hoger zijn dan dertig om 

resultaat te hebben. Met één tot maximaal drie 

behandelingen verliezen cliënten echt centimeters 

in omvang. Het duurt een aantal weken voordat 

je het verschil ziet, want het vet wordt op een 

natuurlijke manier afgevoerd. Wat weer ten goede 

komt aan de huid. Die heeft op deze manier de 

tijd om zich aan te passen.’
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Afvoeren van afvalstoffen

Met de Ballancer biedt Shape Curaçao presso 

therapie aan. De behandeling - je benen en een 

groot deel van je bovenlijf gaan in een pak dat 

met luchtdruk wordt opgeblazen - bevordert de 

bloedcirculatie, waarmee de afvalstoffen sneller 

worden afgevoerd. Susan: ‘Wanneer je een kuur, 

dus meerdere behandelingen achter elkaar volgt, 

gaat de cliënt kilo’s en centimeters verliezen. 

De Ballancer is een effectieve vochtafdrijver en 

neemt zo de afvalstoffen ook mee. Shape heeft 

ook klanten die om andere redenen baat hebben 

bij de presso therapie. Ze komen langs voor 

revalidatie na een botbreuk of als vervanger van 

een massage.’

Vaarwel cellulitis

Anders dan bij Coosculpting is de techniek van 

infrarode spierstimulatie niet gebonden aan een 

maximale BMI. Susan: ‘De warmte dringt door 

tot onder de onderste huidlaag en stimuleert 

de cellen om het vet los te laten. Het is een 

plaatselijke pijnloze behandeling. Ik behandel hier 

bijvoorbeeld regelmatig knieën, de binnenkant 

van armen en benen mee.’

Waarom niet naar een sportschool?

‘Sporten kost veel tijd en doorzettingsvermogen. 

De resultaten laten vaak langer op zich wachten, 

waardoor mensen gedemotiveerd raken. Het 

gebeurt ook dat mensen niet in staat zijn actief 

te bewegen door een blessure of aandoening. 

Natuurlijk is sport en gezond eten super belangrijk 

maar mensen zijn allemaal individuen die 

verschillende keuzes maken. Hoe je het ook 

wendt of keert, bijna iedereen heeft wel eens een 

extra duwtje in de rug nodig op weg naar een 

gezonder leven. En dus zijn er mensen die zich op 

de sportschool storten en mensen die kiezen voor 

Shape Curaçao.’

Bekijk hier hoe presso therapie werkt

Vet verwijderen met infrarood

Shape Curaçao

Slim Tone & Tan Studio
E  susan@shapecuracao.com
W  www.shapecuracao.com
T  (+599 9) 737 28 29 | (+599 9) 513 18 30 
A  SBN Doormanweg 41, Curaçao
F  shapecuracao
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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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Helden
Enith Brigitha

Streep eronder
Binnenkijken
Industrieel  

en toch gezellig

Dessertwijn
maakt je diner compleet

Kijkje in de keuken 

van Cristal

Cadeaushopping  

in december
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VAN CRISTAL

Kijkje in de
keuken
De keuken van Cristal aan het Johan 

van Walbeeckplein is het heiligdom van 

chef-kok Stefan Onrust en zijn vriendin 

Talitha. Zij kozen ervoor hun eigen culinaire 

koers te varen en openden drie 

jaar geleden de deuren van 

Cristal. Een intiem restaurant, 

waar mensen als onbekenden 

over de drempel stappen en na 

een avond heerlijk tafelen als 

vrienden afscheid nemen.  
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Op mijn manier

Stefan Onrust: ‘Ik sta al vanaf mijn zeventiende in 

de keuken. Na bij een aantal goede restaurants 

te hebben gewerkt, merkte ik dat ik op Curaçao 

mijn top had bereikt. Ik wilde dingen doen op mijn 

manier.’ ‘We waren toe aan een nieuwe uitdaging’, 

gaat Talitha verder. ‘Toen dit pand vrij kwam zijn 

we in het diepe gesprongen. Stefan staat in de 

keuken en ik ontferm me over de gasten. We zijn 

zes dagen per week open. Ons leven speelt zich 

grotendeels in Cristal af. In de spaarzame vrije 

momenten ben ik graag met mijn handen bezig. 

Zo kwam ik op het idee de lampen in onze zaak 

zelf te maken. Ik neem dus ook de styling van 

Cristal voor mijn rekening.’

Hoog niveau

‘Om op hoog niveau te koken, kun je niet anders 

dan kleinschalig werken’, legt Stefan uit. 'Daarom 

zijn we ook zo blij met dit monumentale pand. 

Aan de indeling hebben we niks veranderd, zo 

blijft de sfeer intiem. Het past bij ons; hoe ik kook 

en hoe Talitha met de gasten omgaat.’ ‘Je zou het 

bijna een huiskamerrestaurant kunnen noemen, 

maar dan wel met eten op een hoog culinair 

niveau’, lacht Talitha.

Van kop tot staart

De keuken van Cristal is Frans en toch werkt 

Stefan met Caribische producten. Stefan: ‘Het 

is een beetje de omgekeerde wereld. Ik doe 

mijn eigen ding. Stoba Kabritu bijvoorbeeld - 

een stoofpot van geitenvlees - maar dan wel 

volgens de principes van de traditionele Franse 

keuken klaargemaakt. Ik houd van mooie, verse 

producten. Laatst bracht een visser een prachtige 

Blue Marlin. Die heb ik gerookt.’
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‘Zo gaat de sublieme smaak van deze zeldzame 

vis niet verloren en hoeft zo’n prachtig vers 

product de vriezer niet in.’ Talitha: ‘Stefan is een 

kok die alles van kop tot staart gebruikt. Hij ziet 

het als een culinaire zonde goede stukken van 

een kwaliteitsproduct onbenut te laten. Je ziet 

hier ook zijn creativiteit terug. Er staan regelmatig 

verrassende gerechten op ons  menu.’

Gasten 

‘Het team van Cristal is erg klein. Talitha en ik 

zijn het hart van de zaak en in drukke periodes 

worden we geholpen door twee, soms drie extra 

collega’s’, aldus Stefan. ‘Omdat onze zaak niet 

massaal is, kunnen we een hele goede prijs-

kwaliteitverhouding bieden. Dineren is bij Cristal 

een belevenis. We hebben de meeste tafeltjes 

maar één keer per avond bezet. Mensen die bij 

ons komen eten trekken er vaak de hele avond 

voor uit. Heerlijk om onze gasten zo te zien 

genieten.’ 

Menu buiten de kaart om

‘Gasten die een keer bij ons zijn geweest, komen 

vaak terug. Het komt voor dat ik mensen ontvang 

waarvan de gastheer de tafelgenoten informeert 

over wat ze zeker moeten proeven’, vertelt Talitha. 

‘Juist voor deze vaste gasten werk ik naast de à la 

carte gerechten ook met een wisselend menu. Er 

zijn liefhebbers die niet eens meer om de kaart 

vragen. Ze willen verrast worden. “Maak wat, 

leef je uit, Stefan” klinkt mij elke keer weer als 

muziek in de oren’, concludeert de chef-kok van 

Cristal tevreden. 
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Kerst bij Cristal
KERSTMENU
Omdat Stefan gaat voor topkwaliteit, stelt 

hij het definitieve kerstmenu pas dan samen 

wanneer hij weet dat hij de beste producten 

kan krijgen. Kreeft, Wagyu beef en Blue Marlin 

staan in ieder geval op het menu. Welke 

andere lekkernijen daar nog bij komen, vind je 

op de website en facebookpagina van Cristal.

WIJNEN
De juiste wijn bij een gerecht maakt een diner 

helemaal af. Voor de feestdagen heeft Cristal 

speciale wijnarrangementen samengesteld. 

Daarnaast heeft Cristal vijfentwintig wijnen die 

je per glas en maar liefst zestig wijnen die je per 

fles kunt bestellen. Het hele jaar door trouwens.

5-GANGEN MENU
Met de kerstdagen - en ook op 24 december 

-  serveert Cristal een 5-gangen menu. De 

gasten kunnen in alle rust genieten van een 

avondvullend diner. Het is wel aanbevolen op 

tijd te reserveren. Want vol is vol.

Restaurant Cristal

Open van maandag t/m zaterdag vanaf 18u00, 

lunch op afspraak
E  info@restaurantcristal.com
W  www.restaurantcristal.com
A  Johan van Walbeeckplein 20, Willemstad
T  (+599 9) 461 16 39 | (+599 9) 511 75 77
F  restaurantcristalcuracao
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INTERIOR DESIGNER JEN  

De sfeer in een ruimte is 

onlosmakelijk verbonden met je 

stemming, ofwel je mood. Om 

erachter te komen wat je met 

een ruimte wilt en welke sfeer je 

hierin kan creëren, werk je met 

moodboards door foto’s, materialen 

en stukjes tekst samen te brengen. 

In het echt dus. Lekker met je 

handen, niet op je computer. Met 

als grote voordeel dat je direct een 

gevoel krijgt bij de materialen die je 

gaat gebruiken. 

INTERIEUR

MOOD
In welke

ben jij?
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JenPEN Creative Studio 

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

Blauwe oase

Het overwegend blauwe moodboard is een 

knipoog naar de zee. Ik heb gekozen voor 

verschillende tinten blauw in combinatie met wit 

en grijs en een stukje hout, waarmee een natuurlijk 

en dus warm element in het interieur terugkomt. 

Ik gebruik verschillende materialen, zoals tegels, 

Corian®, behang en kleurstalen. Het aardewerk en 

de bloemen zorgen voor de juiste sfeer. 

Industrieel en tropisch

In eerste instantie zou je niet denken dat een kamer 

met zware donkere elementen zoals hout en staal 

op een Caribisch eiland past. Maar wanneer je 

aan deze basiselementen wat tropische kleuren 

toevoegt zoals geel en groen, wordt de strenge, 

uitstraling direct anders. In een stoer interieur zijn 

planten dan ook een absolute must.

Volwassen roze met goud

De tijd dat roze alleen in meisjeskamers werd 

gebruikt, is al lang voorbij. Sterker nog, de nieuwe 

kleur voor 2018 is Heart Wood. Een prachtige roze 

tint die het heel erg goed doet in een werkruimte. 

Wanneer je deze kleur combineert met blank hout, 

komt de ruimte direct in balans. Voeg je nog wat 

zwarte elementen toe, dan benadruk je een strakkere 

uitstraling. Blingbling maakt het geheel helemaal af. 

Een aantal gouden accessoires tot slot mogen zeker 

niet ontbreken.  

Met een goed gelukt 

moodboard, zie je 

de nieuwe ideeën 

helemaal voor je. Als 

het goed voelt, is er 

geen enkele reden je 

interieurplannen nog 

veder uit te stellen. 

Aan de slag! 

INTERIEUR

Interior designer Jen
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Trinidad 
    & Tobago

Land van 
contrasten
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Trinidad & Tobago is een jong land. 

Na een bewogen verleden werd de 

eilandengroep in 1976 een republiek. 

Tegenwoordig is Trinidad & Tobago 

één van de welvarendste landen in 

het Caribisch gebied. Dit is vooral te 

danken aan de winning van olie en 

aardgas op Trinidad. Hoewel Trinidad 

met de hoofdstad Port of Spain vooral 

een zakelijke bestemming lijkt te zijn, 

heeft het eiland samen met Tobago ook 

op toeristisch gebied veel te bieden. 

Aan de ene kant het drukke stadsleven 

op Trinidad en aan de andere kant de 

relaxte eiland vibe op het nog ongerepte 

Tobago. 
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Land van carnaval en steel drums

Carnaval op Trinidad & Tobago wordt ook 

wel het grootste straatfeest ter wereld genoemd. 

Gezegd wordt dat als de eilandbewoners 

geen carnaval aan het vieren zijn, ze bezig zijn 

met het voorbereiden of nagenieten ervan. 

De zaterdagavond voordat het traditionele 

meerdaagse carnaval losbarst, staat in het teken 

van de Panorama competitie; een steel drum 

wedstrijd met wel honderd deelnemers die 

met hun Soca en Calypso muziek het carnaval 

opzwepen tot ongekende hoogte. 

TRINIDAD
Maracas Beach 

In tegenstelling tot Tobago kent Trinidad geen 

overvloed aan prachtige baaien en stranden. Wil 

je het drukke stadsleven toch even ontvluchten, 

ga dan naar Maracas Beach. Dit populaire strand 

ligt aan een diepe baai en is een ideale 

plek om te zwemmen en te bodysurfen. 

Proef zeker de lokale street food specialiteit “Bake 

and Shark”, een broodje belegd met stukjes haai. 

Opvallende natuurverschijnselen

Piparo Mud Volcano is een moddervulkaan 

gelegen in het zuidelijk deel van het eiland. 

Wanneer de vulkaan actief is - de laatste keer 

was in 1997 - spuwt deze een modderstroom 

van meer dan honderd meter hoog. Ook geen 

alledaags natuurverschijnsel is het asfaltmeer Pitch 

Lake. In het dorp Brea - Spaans voor pek - aan 

de oevers van het meer, lijkt het alsof de troittoirs 

in het wegdek zakken en ook de huizen staan 

schots en scheef. Op het eerste gezicht lijkt Pitch 

Lake op een grote hobbelige parkeerplaats, maar 

het asfaltmeer is zonder twijfel een product van 

moeder natuur. De gidsen ter plaatse kunnen je er 

alles over vertellen.
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Asa Wright Nature Centre

Het Asa Wright Nature Centre 

is één van de eerste natuurcentra 

in het Caribisch gebied. Het is niet al te 

groot en ligt verscholen tussen de bergen van het 

regenwoud. De weg ernaar toe is er een met vele 

hobbels en kronkels, maar als je het park eenmaal 

hebt bereikt, weet je meteen dat het de wandeling 

waard was. Het in 1967 opgerichte natuurpark is 

bekend om de grote diversiteit aan flora en fauna. 

Op de eilandengroep komen maar liefst 430 

soorten vogels, 100 verschillende zoogdieren, 70 

soorten reptielen en 620 vlinders voor. 

TOBAGO
Main Ridge Forest Reserve

Het noorden van Tobago bestaat grotendeels uit 

tropisch regenwoud. Main Ridge Forest Reserve 

is een groot natuurpark, waarin onder andere 

kaaimannen en slangen leven. 

Wil je deze reptielen en daarbij ook 

tropische vogels spotten, dan ga je het 

best vroeg in de ochtend op pad met een 

lokale gids.

Argyle Falls

De hoogste en mooiste waterval van het eiland 

is zonder twijfel Argyle Falls. De hike ernaar toe 

is op zich al de moeite waard. Na het laatste 

stukje klimmen en klauteren is het uitzicht op een 

prachtige waterval je beloning. Met als kers op de 

taart een verkoelende duik in het water.

Strandleven

De stranden van Tobago zijn prachtig. Het ene 

nog mooier dan het andere. Englishman’s Bay 

bijvoorbeeld is een afgelegen strand tussen 

Castara en Parlatuvier. Het strand is omzoomd 

met palmbomen, bamboe en helder stromende 
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beekjes. Een fantastische plek om 

te snorkelen tussen de in grote 

getale aanwezige tropische vissen. 

Het brede zandstrand van Pigeon Point 

is ook adembenemend. Met de palmbomen 

en hier en daar een kokosnoot bij de waterlijn, lijkt 

het alsof je op een filmset bent beland. 

Onderwaterwereld

Ook onder de waterspiegel is Tobago kleurrijk en 

divers. Voor de kust van het eiland ligt Buccoo 

Reef, één van de mooiste en ongeschonden riffen 

ter wereld. Ga ook zeker even plonzen in The 

Nylon Pool, net achter Buccoo Reef. Over het 

ondiepe water van dit natuurlijke zwembad in zee 

wordt gezegd dat het een verjongende werking 

heeft. Wie weet!

Vluchtschema

Op dinsdag, donderdag en zondag  

van Curaçao naar Trinidad 

vertrek Curaçao 14u30,  

aankomst Port of Spain 16u00

Op dinsdag, donderdag en zondag  

van Trinidad naar Curaçao 

vertrek Port of Spain 12u00,  

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

‘Reizen tussen Trinidad en Tobago 
kan met de ferry of met het vliegtuig’
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Lokale varianten op “Bake and Shark” 

vind je in de kookboeken van Jurino Ignacio
www.antilliaans-eten.nl

Ook op Curaçao hebben we een 

prachtige onderwaterwereld

Wat denk je van een duiktrip naar 
Mushroom Forest en de Blauwe Kamer met 
Coral Divers | www.divecentercuracao.com

Op Curaçao hebben 

wij onze eigen 

carnavalstradities

Er is zelfs een boek 
over geschreven!
Bij Landhuis Bloemhof 
of via bol.com

Waar je ook bent, een cocktail gaat er altijd in!

Cabana Beach, Curaçao Beach Boulevard

Shape Curaçao is distributeur van Straight Away 

maaltijdvervangers op ons eiland

Net zoals op Trinidad & Tobago, Aruba, 
Barbados, Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten 
en Suriname | www.straightawaycaribbean.com

De baaien van Curaçao mogen er ook zijn!
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Cadeaus met liefde gekozen 

zijn fijn om te krijgen en 

leuk om te geven. Bij 

Living Happy Concept 

Store vind je originele 

handgemaakte geschenken 

van enthousiaste lokale 

designers te midden 

van de Living Green 

meubelcollectie van Eugene 

Maduro en de feel good 

cadeautjes van Happy Life. 

Kom snel eens kijken en laat 

je verrassen!

V A N  O T T E R D I J K
BESTRATING & KUNSTGRAS

Waarom kunstgras van OBK?
Dat je kunstgras niet hoeft te maaien of te onderhouden, spreekt vanzelf.  
Maar heb je er ook wel eens bij stil gestaan dat kunstgras kurkdroog is en 
daarom absoluut niet interessant voor muggen? 

OBK werkt met kunstgras van HomeGrass. Dat doen we al jaren. We leveren 
en leggen het gazon en staan in voor een lange levensduur. Met garantie! 

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

Happy Gifts  
voor de  
FEESTAGEN

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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Een mooi gezicht

Ramen en deuren bepalen de 

look van een gebouw. Zonder 

dat heeft een huis nog geen 

karakter. Pas als de ramen en 

deuren erin staan herken je 

het ware gezicht van het pand. 

Daarom is het belangrijk de 

nodige tijd en aandacht te 

besteden aan het kiezen van de 

juiste ramen en deuren. 



Category manager Ramon Martinez is 

verantwoordelijk voor Kooyman’s uitgebreide 

aanbod aan ramen en deuren. Ramon: ‘Zoals bij 

al onze producten, hanteren we ook bij ramen en 

deuren het kwaliteitsprincipe “good, better, best”. 

Onze basiskwaliteit is goed. Logisch want we 

verkopen alleen maar kwaliteitsproducten.’

Ramon: ‘Met het principe “good, better, best” 

kan iedereen - of je nu een groot of klein budget 

hebt - ramen en deuren vinden. De standaard 

aluminium ramen en deuren van het merk PGT 

worden in de Verenigde Staten geproduceerd. Wit 

hebben we op voorraad, andere kleuren leveren 

we op bestelling. En dat gaat snel, want Kooyman 

krijgt wekelijks meerdere containerladingen 

uit de USA geleverd. In de categorie ”better” 

laat Kooyman een CE-gecertificeerd product 

produceren. De ramen en deuren uitgevoerd 

in PVC zijn echt het neusje van de zalm en 

beschikbaar in verschillende kleuren en maten. 

De dubbele beglazing zorgt voor een optimale 

isolatie en is een stevige barrière voor inbrekers. 

Even een ruitje intikken is onmogelijk.’

Goede installatie is essentieel 

‘Wat voor ramen of deuren je ook kiest: mijn advies 

is ze te laten installeren door een specialist. Omdat 

huizen met mensenhanden worden gebouwd is 

een raam- of deuropening lang niet altijd haaks. 

Vakmensen gebruiken hun expertise voor een 

perfecte installatie. Het is secuur werk. Daarom 

verkopen we bij Kooyman niet alleen de ramen en 

deuren, maar adviseren we onze klanten ook bij de 

keuze van vaklieden die de professionele installatie 

met garantie voor hen kunnen verzorgen. Dat 

scheelt de klant veel kopzorgen.’

Kooyman Megastore Zeelandia

Kooyman Megastore Jan Noorduynweg
T  (+599 9) 461 33 33 E  info@kooymanbv.com 
W  www.kooymanbv.com F  kooyman curaçao

Houten deuren

‘Onze collectie houten deuren voor binnen en 

buiten is zo groot dat we het onze klanten soms 

moeilijk maken’, lacht Ramon. ‘Verschillende 

houtsoorten, holle deuren, semiholle deuren, solide 

deuren, hout dat gebeitst moet worden, hout dat 

geverfd kan worden, grenen deuren, hardhouten 

deuren, met knoesten, zonder knoesten; ik kan nog 

wel even doorgaan. Het is een kwestie van smaak. 

En smaken verschillen. Daarom is het fijn dat er bij 

Kooyman zoveel te kiezen valt.’
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‘Het plaatsen van ramen en deuren  
is werk voor specialisten’



Henk Bolivar 

van 

Bo! Arkitektura

Kleuren kunnen maken of breken

Architectuur
    op
Curaçao

Hoe dichter bij de evenaar, 

hoe intenser de kleuren om 

ons heen. Dat geldt voor de 

natuur, maar ook voor de 

architectuur. Ook op Curaçao 

is dit een gegeven. We houden 

van onze gekleurde huizen. 

Hoe feller, hoe liever. ‘Zelfs 

de Egyptenaren gebruikten 

al kleur om hun gebouwen 

mooier te maken. En nog veel 

opvallender dan wij nu denken. 

De kleuren in musea en bij 

opgravingen zijn niet exact 

dezelfde kleuren als eeuwen 

geleden. Logisch, want 

hun techniek en materiaal 

heeft de tand des tijds niet 

ongeschonden overleefd’, 

legt architect Henk Bolivar 

van Bo! Arkitektura uit. ‘Kleur 

in de architectuur is van alle 

tijden. Wanneer je het op de 

juiste manier toepast, creëer 

je harmonie en balans. En daar 

gaat het om.’
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Henk Bolivar: ‘Kleur doet veel, zowel binnen- 

als buitenshuis. Je kunt een gebouw groter of 

kleiner laten lijken. En je kan een ruimte knus en 

gezellig maken of juist steriel en strak. Overdag 

speel je met zon en schaduw en ’s avonds doe 

je hetzelfde, maar dan met verlichting want een 

gebouw leeft vierentwintig uur per dag.’ Kleur is als make-up

‘Het aanbrengen van kleur is niet anders dan 

make-up’, gaat Henk verder. ‘Het gaat om 

highlights en emotie. En dat in een bepaalde 

harmonie. Goed aangebrachte make-up maakt 

‘De zon is van grote invloed op kleur’
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een mens in de regel mooier en dat geldt ook 

voor kleurgebruik in de architectuur. Het is 

een kwestie van gevoel. Er zijn natuurlijk een 

aantal basisprincipes - je gebruikt ook geen 

lippenstift op je oog - maar een opleiding is 

er niet voor. Kleuren kies je met creativiteit en 

inlevingsvermogen.’

Lelijke kleuren bestaan niet

‘Lelijke kleuren bestaan niet, lelijke 

kleurcombinaties wel’, lacht Henk. ‘Gelukkig 

maken verfleveranciers voor hun klanten al 

kleurkeuzes en kleurcombinaties. Ze creëren 

trends en geven zo alvast een duwtje in de juiste 

richting. Mooi bij elkaar passende tinten zijn 

‘Een donkere ondergrond  
kan een zwevend effect creëren’

echter niet genoeg. Er komt veel meer bij kijken. 

Waarvoor is de ruimte bestemd, met welk doel? 

Ik adviseer altijd om over een langere termijn te 

denken. Een kleur die je nu helemaal het einde 

vindt, kan in heel korte tijd gaan vervelen. Er is ook 

een groot verschil in kleurgebruik thuis of in een 

bedrijfspand. Een hotel of restaurant bijvoorbeeld 

wil indruk maken op de gasten. Dat is een andere 

beleving dan een woning, waar je elke dag 

thuiskomt. Dit vraagt om een andere aanpak.’
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‘Wist je dat het blauw van  
Landhuis Ararat Bolivar blauw heet?’

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

De invloed van trends

‘We worden sterk door trends beïnvloed. Mensen 

raken - bewust en onbewust - geïnspireerd. 

In de jaren negentig werd het kleurgebruik op 

Curaçao voornamelijk bepaald door Latijns-

Amerikaanse trends en dan met name Mexicaanse 

invloeden. Denk aan warme kleuren zoals 

terracotta. Op dit moment wordt wit - al dan niet 

gecombineerd met taupe - als trendy beschouwd. 

Het is interessant te zien dat wit in de zestiger 

jaren ook heel erg populair was. Het werd als 

futuristisch beschouwd. In de wijk Mahaai zie je 

hier nog veel van terug. In die tijd werd de lokale 

architectuur sterk beïnvloed door trends uit de 

USA. Architecten die er naartoe reisden deden 

er inspiratie op. Nu ligt met internet de wereld 

aan je voeten en kun je je creatieve ideeën overal 

vandaan halen.’
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Ellen Spijkstra

Ellen Spijkstra is geen onbekende in 

de wereld van de keramiek. Dat blijkt 

wel uit het feit dat de kunstenares lid 

is van de Académie Internationale de 

la Céramique, ofwel de International 

Academy of Ceramics, een internationale 

club van professionele keramisten. Op de 

AIC website prijkt Ellen’s naam stoer op 

de indrukwekkende lijst van beroemde 

keramiek kunstenaars.

‘Mediteren

handen’
met mijn
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Atelier

Begin jaren tachtig volgde Ellen - na 

het afronden van haar opleiding aan de 

Academie Minerva in Groningen - haar 

grote liefde naar Curaçao. Het atelier 

waar ze dagelijks te vinden is, doet 

eerder denken aan een huis dan aan 

een werkplaats. ‘Het is inderdaad een 

soort van thuis voor mij’, lacht Ellen. ‘Ik 

heb hier dertig jaar lang keramiekles 

gegeven, maar toen onze kinderen een 

paar jaar geleden het huis uitgingen, 

vond ik het tijd om afscheid te nemen 

van mijn studenten. Nu kan ik me in 

alle vrijheid elke minuut van de dag op 

mijn kunst concentreren.’ 

Natuur als inspiratiebron

Ellen haalt haar inspiratie uit de natuur. ‘Vooral 

de onderwaterwereld trekt mijn aandacht. De 

interessante vormen en de structuren van het 

koraal fascineren mij, net zoals het spel van zacht 

naast hard en ruw naast glad. De natuur doet 

het overigens altijd beter. Namaken is dan ook 

geen optie.’

Magische aantrekkingskracht

Keramiek was op Curaçao niet zo bekend. 

In de jaren tachtig was Ellen zowat de enige 

keramiek kunstenaar op het eiland. Gelukkig 

zijn er tegenwoordig meer keramisten die 

mooie dingen maken. ‘Velen van hen hebben 

bij mij het vak geleerd’, aldus Ellen. Om zichzelf 

scherp te houden, reist Ellen regelmatig naar 

het buitenland om workshops te geven, aan 

exposities deel te nemen of om zichzelf verder 

te ontwikkelen. ‘Ik haalde ook zo af en toe grote 

namen naar Curaçao. Ons eiland heeft een 

magische aantrekkingskracht, waar veel bekende 

kunstenaars gevoelig voor blijken te zijn.’
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Harmonie, rust en balans

‘Voor mij is het belangrijk dat mijn werk 

esthetisch is. Om interessant te zijn moet het ook 

iets bevreemdends hebben. Het hoeft niet direct 

duidelijk te zijn wat het is. Ik zoek naar balans, 

zodat mijn werk een gevoel van kalmte geeft. 

Ik mediteer met mijn handen. Een professor in 

Aziatische Esthetiek zei me ooit eens dat hij mijn 

werk rustig en in zichzelf gekeerd vond. Dat is 

eigenlijk zoals ik zelf ben, een beetje verlegen.’

Internationale keramiekwereld

De kunstobjecten van Ellen Spijkstra hebben op 

heel wat buitenlandse keramiektentoonstellingen 

gestaan. Op de Biënnale van Zuid-Korea 

bijvoorbeeld, waar Ellen’s werk uit drieduizend 

inzendingen werd geselecteerd. Of de Triënnale van 

Santo Domingo. En onlangs het Museum of Latin 

American Art in Los Angeles, waar ook kunst van 

Ellen werd gepresenteerd. ‘Mijn werk stond er wel’, 

vertelt Ellen. ‘Maar zelf kon ik er niet bij zijn. Orkaan 

Irma stak daar in september een stokje voor.’

Dichter bij huis

Vanzelfsprekend is het werk van Ellen Spijkstra 

ook op Curaçao te zien. In de centrale hal van 

het hoofdkantoor van de MCB Bank bevindt zich 

een levensgroot keramiekwerk van Ellen. ‘Als ik in 

opdracht werk, spelen andere factoren mee. Voor 

een kantoor als dat van MCB is de architectuur en 

het gevoel van het gebouw belangrijk. Je ziet dan 

ook dat ik andere, meer strakke vormen creëer.’ 

Meer recent exposeerde Ellen op de Tula Expositie 

in Landhuis Villa Maria. Daar combineerde de 

kunstenares haar keramiek met fotografie. ‘Ik ben 

keramist, maar fotografie is ook een passie. Ik 

ben een traditionele fotograaf, want voor digitale 

fotografie moet je een ander hoofd hebben zeg ik 

altijd. Het was leuk om voor de Tula expositie mijn 

keramiek te combineren met fotografie.’

W  www.ellenspijkstra.com

‘Tijdens de Open Atelier Route in maart 
2018 opent Ellen Spijkstra samen met 

andere Curaçaose kunstenaars de 
atelierdeuren voor het grote publiek’
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Geniet van de feestdagen
      en van elkaar

De beste wensen en een fantastisch nieuwjaar

Kerstboodschappen
*  XL zak liefde

*  flesjes tijd

*  3 kilo geneugten

*  krat dankbaarheid

*  bosje samenzijn

*  pak mededogen

*  blikjes stilstaan

*  twinkelende ogen

*  2 repen: mild en zacht

*  lachen (mag aan één stuk)

*  plakjes lanterfanten

*  porties geluk

    - Ariena Ruwaard -



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
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Albatross villa’s
 

Op Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort liggen 

in de J-sectie de Albatross villa’s. Deze sectie is 

prachtig gesitueerd in het hart van het resort en 

wordt omgeven door twee holes van de golfbaan. 

Elke villa heeft een vloeroppervlak van 165 m2 en 

beschikt over vier slaapkamers, twee badkamers 

en een ruime woonkamer met open keuken. 

Vanuit de woonkamer komt u op het overdekte 

terras met uitzicht op het zwembad en pooldeck. 

De oppervlakte van de kavels varieert van 947 m2 

tot 1.285 m2. De villa wordt opgeleverd binnen 12 

maanden na opdracht.

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.
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Actie t/m 31 dec 2017
Nieuwbouw villa op kavel 

in J-sectie inclusief zwembad, 

carport en tuin.

USD 409.000 k.k.



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

•  4 slaapkamers en 2 badkamers

•  zwembad, carport en tuin

•  centraal op eiland

•  golf resort met eigen strand

USD 409.000 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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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

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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TE KOOP
Moderne strakke design villa

Villapark Girouette Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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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. 
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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

•  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
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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
Villa op toplocatie in gated resort

Joonchi Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF86



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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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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Spaanse Water
        Curaçao

Wonen op een unieke locatie
 bekijk de drone video

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

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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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 2- en 

3-slaapkamer appartementen met een bruto 

oppervlakte van 165 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. 
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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 548.000 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

EXCLUSIEF94



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 1.650.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto-tophouses.com

Voorzijde van de villa
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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-tophouses.com

EXCLUSIEF

9 kavels
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Penstraat Curaçao

TE KOOP
fantastisch landgoed aan zee

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF98



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

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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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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