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Bij het verschijnen van elke nieuwe LaVida 
Curaçao denk ik met gepaste trots aan onze 
enthousiaste lezers, die net als ik genieten van 
de mooie dingen van Curaçao. Op het eiland is 
zoveel te doen, te bekijken en te beleven. Het 
is gewoon zonde om dit alleen voor onszelf te 
houden. Zo denkt Nevita Mezas er ook over. 
Zij wil met haar online marketplace Thached 
Heritage lokale creatieve entrepreneurs helpen 
om hun markt te vergroten en de wereld te 
veroveren. 

LaVida Curaçao fotografe Joke van Eeghem 
heeft iets met baby’s. Haar pure foto’s van de 
pasgeborenen zijn stillevens. De beelden zijn 
een toonbeeld van passie en geduld, iets wat 
Joke op het lijf geschreven staat. 

Met respect kijk ik terug op het gesprek dat ik 
had met kunstenaar Omar Sling. Zittend op een 
bankje voor zijn huis werd ik getrakteerd op 
een mooi levensverhaal dat ik graag wil delen. 

Mensen vragen mij wel eens of ik niet bang 
ben dat er straks niks meer is om in LaVida 
Curaçao over te vertellen. Het tegendeel is 
waar. Hoe langer ik met het magazine bezig 
ben, hoe meer prachtige verhalen, creatieve 
ideeën en lovenswaardige initiatieven er op 
mijn pad komen. Ik kan nu al niet wachten tot 
de volgende uitgave in juni.

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

  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 PC is natuurlijk ook mogelijk. 

Offline lezen

Linksboven in het scherm bevindt zich een 

verticaal pijltje. Als dit pijltje niet in beeld is 

tik dan een keer op het scherm, zodat het in 

beeld komt. Tik vervolgens op het pijltje en 

het magazine wordt gedownload. Daarna 

kun je de PDF offline bekijken op je tablet.

Interactieve inhoudsopgave 

Via de inhoudsopgave kun je rechtstreeks naar 

een artikel in het magazine. Indien je vanuit 

een bepaalde pagina snel naar een andere 

pagina wilt gaan, dan kun je dit doen door de 

balk onderin naar links of naar rechts te slepen. 

Is deze balk niet in beeld tik dan een keer op 

het scherm, zodat deze in beeld komt.

Gebruik via PC

Het gebruik van het magazine op een PC 

werkt in principe hetzelfde als op een tablet.

Op een PC kun je het beeld full screen 

zetten door op het icoon rechtsonder in het 

beeldscherm te klikken. Door nogmaals op dit 

icoon te klikken of via ESC op je toetsenbord 

wordt het beeld weer kleiner.

FAQ

Wil je nog meer weten over het gebruik van 

dit magazine of ondervind je problemen bij 

het gebruik ervan, ga dan naar de FAQ op 

www.lavidacuraco.com.
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Cindy en David wonen samen met hun twee kinderen en labradoodle Disney in een 

knus gerestaureerd monument in Pietermaai. Aan de voorzijde hebben ze het levendige 

stadsleven, aan de zeekant het “alleen op de wereld gevoel”. ‘Het leven in de stad bevalt 

prima’, vertelt Cindy. ‘Het biedt ons vrijheid. Even Punda in voor een boodschap, de hond 

uitlaten rond het Waaigat, een ochtendwandeling wanneer Willemstad ontwaakt. En 

voor niets van dit alles moeten we de auto pakken.’

Perfecte 
imperfectie

BINNENKIJKEN6



Het gezin woont letterlijk tussen hun werk. 

David is projectontwikkelaar met een voorliefde 

voor het werelderfgoed van het eiland en Cindy 

is verantwoordelijk voor de verhuur van hun 

appartementencomplex verderop in de straat. 

Cindy: ‘We wonen inmiddels meer dan tien 

jaar op Curaçao, waarvan alweer acht jaar in 

Pietermaai. We zien de wijk vooruitgaan, we 

zitten midden in de ontwikkeling. Steeds met 

kleine stapjes, maar het wordt elke keer mooier, 

interessanter en levendiger.’

Restauratie van drie jaar

‘We leefden jarenlang tussen onze gasten in het 

appartementencomplex, totdat we een jaar of drie 

geleden dit - toen nog - min of meer onooglijke 

pand te koop zagen staan. Er zat een kantoor 

in met aangebouwde hokjes tot aan de zee toe. 

Wij konden gelukkig door al die lelijke donkere 

ruimtes heenkijken en zagen de mogelijkheden 

van dit huis uit begin 1900.’ 

‘De kastdeurtjes in de 
keuken zijn gemaakt van 

de oude vloerplanken’

BINNENKIJKEN7



Er is drie jaar lang - met tussenpozen - verbouwd 

en gerenoveerd. Cindy: ‘Soms heb je het helemaal 

gehad als je middenin een verbouwing zit. Dan 

deden we het even rustig aan. We hebben eerst 

het gedeelte bij de zee opgeknapt, later is de 

bovenverdieping bewoonbaar gemaakt en sinds 

eind vorig jaar hebben we ook het voorhuis 

op orde.’

Vakantie in de achtertuin

Het huis ligt op een unieke plek op Curaçao. 

Aan de voorkant de stad, aan de achterkant de 

zee. ‘Best of both worlds’, lacht Cindy. ‘We zitten 

vaak voor het huis aan onze picknicktafel en 

hebben leuke gesprekken met de voorbijgangers. 

Mensen vinden het leuk dat je in de stad woont. 

De zeekant van het huis heeft een zwembad 

aan de waterrand en het appartement wat erbij 

hoort - met de klinkende naam Beach House 

Pietermaai - verhuren we aan toeristen. Zijn ze er 

niet, gebruiken we deze plek om te barbecueën, 

te zwemmen en vakantie te houden in onze 

achtertuin.’

Lievelingsplek in huis

Samen hebben Cindy en David van hun huis 

een thuis gemaakt. ‘We doen overal inspiratie 

op’, aldus Cindy. ‘We vinden het leuk elementen 

uit het verleden te laten zien. Een oud pand 

verbouwen kan nooit helemaal perfect zijn. 

Maar juist dat geeft een huis een ziel. Perfecte 

imperfectie noemen we dat.’ Voor de inrichting 

struint Cindy tweedehands websites af. ‘Ik ben 

altijd op zoek naar iets speciaals. Een accessoire 

of meubel waarvan ik denk dat het mooi in ons 

huis past. Een poef, een bankje of een theatrale 

spiegel. Je komt soms verrassende dingen tegen 

als je geïnteresseerd bent in vintage.’ 

‘Kaarslicht in huis  
zorgt voor gezelligheid’
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‘Zo heb ik ook mijn schouw gevonden, iets wat je 

op Curaçao nauwelijks terugziet in een interieur. 

Maar ik vind het gezellig. Ik houd van kaarsjes om 

ons heen, zelfs met deze temperaturen. Waar we 

overigens niet veel van merken in huis, want de 

dikke muren houden de hitte prima buiten.’ 

Elke donderdag vuurwerk

Wonen in de binnenstad is op Curaçao niet 

vanzelfsprekend. Het zijn vooral winkels, kantoren 

en restaurants die het straatbeeld bepalen. Toch 

komen er - zij het mondjesmaat - meer mensen 

naar de stad. ‘Het is David’s job om de stad 

leefbaar te maken. De mensen die er wonen zijn 

superenthousiast over deze plek. Net als wij. Het 

is leuk op een plek te leven met gezelligheid om 

je heen. Punda Vibes zorgt op donderdagavond 

voor een spectaculair vuurwerk. Wij hebben 

elke week onze eigen vuurwerkshow. Niet veel 

mensen die dat kunnen zeggen.’

Lijkt het je leuk  
jouw huis in LaVida Curaçao 

terug te zien?

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

‘Wonen aan zee betekent veel onderhoud. 
Elk jaar een nieuwe laag verf ’
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Het gaat 
om winnen!
De bondscoach van het nationaal elftal 

van Curaçao Remko Bicentini heeft zijn 

voetbaltalent niet van een vreemde. 

Vader Moises - Moos - Bicentini was 

een van de eerste Antilliaanse spelers 

in het Nederlands betaald voetbal. Hij 

schitterde bij NEC en was in de jaren vijftig 

de bekendste voetballer van Curaçao. ‘Ik 

vind het een eer om de bondscoach van 

het Curaçaos elftal te zijn’, aldus Remko 

Bicentini. ‘Voetbal deed mijn vader het 

eiland verlaten en ik kom er decennia later 

voor terug.’

Remko Bicentini

HELDEN12



Voordat Remko in 2016 het stokje van Patrick 

Kluivert overnam, had hij als assistent-bondscoach 

al drie bondscoaches meegemaakt. ‘Terugkijkend 

is dat een groot voordeel geweest’, legt Remko 

uit. ‘Ik zie die tien jaar als een waardevol leertraject 

waar ik nu elke dag de vruchten van pluk. Ik heb 

zowat alles al wel een keer meegemaakt.’

Een van de 180 bondscoaches wereldwijd

‘Maar 180 bondscoaches in de wereld en ik ben 

er één van. En dan ook nog eens op Curaçao, het 

geboorte-eiland van mijn vader’, lacht Remko. ‘Ik 

houd van mijn werk en ben ongelofelijk trots op 

de successen die we als team al hebben geboekt. 

Dat het draait om winnen, staat als een 

paal boven water. Om de top te 

halen, begeleid ik spelers 

op mijn eigen manier. 

Ik kijk naar de mens 

achter de speler, ik 

kijk in de ziel. Een 

agressieve aanpak is 

aan mij niet besteed.’

Het draait niet om  

het individu

‘De spelers zijn 

allemaal unieke talenten 

die graag in hun eigen 

“moment of fame” willen 

laten zien wat ze in huis hebben. Ik 

snap dat als geen ander, want ik was zelf ook 

ooit profvoetballer. Maar bij voetbal op dit niveau 

gaat het niet om de individuele speler, maar om 

wat het team samen doet. Harmonie in het spel 

brengt Curaçao naar een hoger niveau. Ook 

buiten het veld kunnen we als elftal mooie dingen 

doen. Dit verwacht ik dan ook van de spelers. Per 

slot van rekening zijn zij een rolmodel voor veel 

jongeren in de Curaçaose samenleving.’

In 2022 naar Qatar

Het feit dat het Curaçaos 

elftal onder leiding van Remko 

Bicentini in 2017 de Caribbean 

Cup heeft gewonnen en zich 

daardoor plaatste voor de Gold Cup is 

een keerpunt voor het Curaçaose voetbal. 

Remko: ‘We hebben Curaçao als voetballand 

op de kaart gezet. Bam! Daar waren we! Andere 

landen vinden ons in één keer de moeite waard 

om tegen te spelen. Zoals deze maand de 

vriendschappelijke interland tegen Bolivia. Toen 

we de Caribbean Cup in 2017 wonnen, maakten 

negen van onze jongens gelijk een transfer. Onder 

andere naar clubs in Engeland, waar ze in de 

premier league terechtkwamen. Iets wat twee jaar 

eerder ondenkbaar was.’

HELDEN13



Foto David Heijkoop

‘Samen werken we keihard voor ons 

uiteindelijke doel: de Wereldkampioen-

schappen in Qatar in 2022.’

Droom of werkelijkheid

In 2008 telde Curaçao drie betaalde spelers 

in het nationale elftal, in 2014 waren dat er 

zes. Patrick Kluivert zorgde op zijn beurt voor 

extra aanwas en tegenwoordig kan Curaçao 

op vijftig profs rekenen die de eer van Curaçao 

willen verdedigen. ‘Wat dat betreft is er ook een 

verandering in mindset gaande’, legt Remko uit. 

‘Het is al lang niet meer zo dat goede spelers 

alleen voor Nederland willen uitkomen. Nu 

Curaçao beter en beter presteert, kiezen steeds 

meer spelers bewust voor Curaçao. En dat 

doen ze met hart en ziel. Dat merk je in het 

resultaat. Juist daarom hebben wij vorig jaar de 

Caribbean Cup gewonnen.’

Fundashon Bicentini
In 2007 richtte de huidige bondscoach de Bicentini Foundation op. 

Deze stichting doet er alles aan kansarme kinderen uit hun sociaal 

isolement te halen. Sport is de verbindende factor, maar het werkvlak is 

vele malen breder. De Fundashon Bincentini zorgt voor pedagogische 

begeleiding, biedt materialen om te bewegen en te leren en creëert 

kaders waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.  

Meer informatie vind je op www.fundashon-bicentini.org.

HELDEN14



Schouwburgweg z/n, Curaçao 

Dagelijks geopend van 10u00 - 18u00,  

op zondag gesloten

Ja 
leuk 
hè?

Techniek & Design Plaza 
voor comfortabel en stijlvol wonen

Lekker licht

Om in te wonen

Stevig en strak

S I N C E  1 9 9 7
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Pimp de porch
Als je de nieuwste woontrends voor outdoor living in magazines of op 

lifestyle blogs bekijkt, komen de meest fantastische plaatjes voorbij. Bij 

het zien van zoveel inspirerende ideeën wil je gelijk aan de slag om je 

porch extra gezellig te maken. Aan veel trends die je voorbij ziet komen 

hangt jammer genoeg vaak een stevig prijskaartje. Niet getreurd! Je kunt 

ook zelf aan de slag, waarbij je een aantal nieuwe items combineert met 

wat je al thuis hebt staan.



Groene DIY tip  
Neem een glazen vaas of pot, 

vul ‘m met water of potgrond 

en zet hierin een stek of leuke 

plant. Laat de natuur haar 

werk doen en geniet van het 

bladgroen én de mooie wortels.

Huiskamer gevoel

‘Botanisch wonen is dé trend van 2018’, legt 

Liliana Spinola, category manager bij Kooyman 

uit. ‘En dat gaat verder dan binnenshuis alleen. 

Ook op de porch zie je dat natuurlijke materialen 

en kleuren en vooral ook planten de boventoon 

voeren. Ze zorgen voor een huiskamergevoel 

buiten. Bamboe, rotan, hout en glas zijn sterk 

vertegenwoordigd in de outdoor living producten. 

Je kunt de groene trend prima zelf creëren door 

goed om je heen te kijken en dan zelf je eigen 

touch te geven aan je vernieuwde porch.’

Urban jungle

‘Groen is helemaal in. Met planten die je zelf 

kunt kweken, breng je heel veel gezelligheid en 

warmte op je porch. Je kunt plantjes halen bij een 

tuincentrum of zelf stekjes kweken. Bij Kooyman 

hebben we verschillende trendy plantenrekken 

waarop je je zelf gekweekte urban jungle tentoon 

kunt stellen.’

Kooyman Megastore Zeelandia

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

Planten- en bloemenprints

‘De botanische trend zie je ook terug in de prints 

van 2018. Bladeren en bloemetjes, maar ook fruit 

en vogels in tropische kleuren. De flamingo die er 

al een tijdje was, heeft nu gezelschap gekregen 

van papegaaien en pauwen. Frisse, felle kleuren 

die het fantastisch doen in ons tropische klimaat.’

Elke maand frisse ideeën

‘Bij Kooyman hebben we het hele jaar door alles 

in huis voor de tuin, de porch en het zwembad. 

Van potgrond tot bloempotten, van barbecues tot 

buitenkeukens en van strandstoelen tot parasols 

om maar wat te noemen. Dit basisassortiment 

wordt elke maand aangevuld met coole outdoor 

living items die we steeds tijdelijk in de winkel 

hebben. Zo zorgen we elke keer voor nieuwe 

inspiratie en frisse ideeën voor thuis.’

PRAKTISCH17



Het lijkt een sprookje, maar het kan echt en al 

twintig jaar lang. Het is de verdienste van Fun Miles, 

waarmee mensen geld kunnen uitgeven zonder 

dat daarvoor cash uit hun beurs verdwijnt. ‘Dit is 

ook gelijk het superleuke aan ons spaarsysteem’, zo 

vertelt Fun Miles marketing manager Zuleika Quant. 

‘En je hoeft er ook niets voor te doen, behalve je Fun 

Miles kaart te gebruiken daar waar het kan.’

Geld uitgeven 
zonder het  

in je 
portemonnee 

te voelen

SHOPPING18



Terug in de tijd

Fun Miles zag in 1998 het levenslicht op Curaçao. 

Het spaarsysteem werd ontwikkeld om klanten 

van deelnemende partners te belonen voor hun 

loyaliteit. Behalve een eenmalige bijdrage van tien 

gulden om de spaarkaart aan te schaffen, kostte 

het sparen en verzilveren niets. Zuleika: ‘En dat 

is nog steeds zo. Het levert alleen maar op. Fun 

Miles punten hebben een waarde in geld. Je kunt 

ermee betalen.’

Onderdeel van het dagelijkse leven

‘Fun Miles is niet meer weg te denken uit ons 

dagelijkse leven’, zo gaat Zuleika verder. 

‘Op Curaçao hebben zestigduizend 

mensen een Fun Miles pas. Elke maand 

wordt 85% van de gespaarde punten 

verzilverd. Fun Miles kun je besteden op 

plekken waar je ze nodig hebt. Dit is gelijk 

ook het succes van het concept, zowel 

voor de klanten als voor de partners.’ 

Geld op straat

Zuleika: ‘Er zijn mensen die hun Fun Miles 

kaart volledig benutten en precies weten waar en 

hoe te sparen, anderen die ‘m wel eens vergeten 

te gebruiken en een klein aantal kaarthouders 

dat er nauwelijks iets mee doet. Deze 

laatste groep laat echt veel geld op straat 

liggen. Iedereen moet tanken, heeft 

verzekeringen nodig, moet boodschappen 

doen en de telefoon- en TV-rekening betalen. 

Er moet altijd wel wat geklust worden en 

we hebben allemaal af en toe nieuwe 

kleren en schoenen nodig. Plus op z’n 

tijd heeft iedereen wel eens nood aan 

SHOPPING

‘Als je het Fun Miles systeem  
goed bestudeert, kun je er superveel 

voordeel mee behalen’
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Fun Miles 
W  www.funmiles.net
F  funmiles
A  Kaya Adrianus 'Ad' Kooyman 42B
T  (+599 9) 465 33 00

ontspanning: een keer buiten de deur eten, een 

uitstap of cadeautje, een reis, een boek. Fun Miles 

wil natuurlijk het liefst dat elke deelnemer de 

mogelijkheden volledig benut. We informeren 

via social media, er is informatie te vinden op de 

website en we brengen regelmatig nieuwe folder 

updates uit. We leggen de laatste hand aan onze 

nieuwe app, zodat je straks ook met je telefoon 

Fun Miles kunt sparen en verzilveren.’ 

Tickets voor evenementen

‘Veel kaarthouders gebruiken Fun Miles om tickets 

te kopen voor concerten en evenementen. Door 

Fun Miles te sparen kan iedereen naar het Tumba 

Festival, Amnesia, Broederliefde, Marc Anthony 

of Curaçao Culinair om maar wat te noemen. 

Het is leuk op deze manier vaak toch wel prijzige 

evenementen bereikbaar te maken voor iedereen.’ 

Wat levert Fun Miles sparen op?

‘De meeste partners zetten per tweeënhalve 

gulden één Funmile op je spaartegoed. Daarnaast 

hebben een aantal partners op bepaalde vaste 

dagen Fun Miles acties en zijn er Bonus Miles - 

bij Kooyman bijvoorbeeld - naarmate je meer 

besteedt. Heb je een MCB bankkaart, levert dat 

ook extra voordelen op door je bankrekening 

aan je Fun Miles account te koppelen. Hetzelfde 

geldt bij verzekeringen van ENNIA. En er zijn 

ook regelmatig tijdelijke acties. Echt, als je het 

Fun Miles systeem goed bestudeert, kun je er 

superveel voordeel mee behalen’, is Zuleika’s 

advies tot slot.

SHOPPING

‘Fun Miles weggeven kan. Aan vrienden of 
bekenden, maar ook aan het goede doel’
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VAN MOSA

Kijkje in de
keuken
Restaurant Mosa in de Penstraat heeft een helder doel: het beste 

restaurant van Curaçao worden. ‘Het hoeft niet in één keer, we 

werken er naar toe’, legt eigenaar Khalid Kemp uit. ‘Maar we zijn - nu 

twee jaar jong - zeker op de goede weg. Met onze artistieke keuken, 

het shared dining concept en de hippe aanpak bereiken we steeds 

meer foodies. Mensen van het eiland en toeristen die steeds vaker om 

culinaire redenen Curaçao bezoeken.’

CULINAIR22



Restauranthouder Khalid Kemp is de drijvende 

kracht achter Mosa, maar in de keuken zwaait 

Maxime Ringelberg de scepter. Deze 29-jarige 

chef-kok werkt - op een paar maanden na - vanaf 

het begin bij Mosa. Maxime: ‘Ik wilde erg graag 

hier koken. Omdat ik wist dat Khalid 

met iets heel bijzonders bezig is. Ik 

wil graag op hoog niveau werken 

en vernieuwende dingen doen. 

Khalid heeft een duidelijke visie over 

wat Mosa de gasten wil bieden en 

ik krijg alle gelegenheid om mijn 

culinaire visie op een niet alledaagse 

manier in de praktijk te brengen.’

Shared dining

‘Shared dining wordt op Curaçao soms verward 

met tapas’, gaat Khalid verder. ‘Onterecht, 

want bij ons krijg je geen Spaanse patatas 

bravas of ansjovis. Mosa is niet gebonden aan 

een internationale keuken. Maxime gebruikt 

de hele wereld als inspiratiebron. Wij zetten 

complete gerechten op tafel, die je deelt met 

je tafelgenoten. Omdat je dan van nog meer 

smaaksensaties kunt genieten. Dit 

is shared dining: samen met je 

gezelschap een avond genieten van 

explosies van smaak.’

Hoe ziet een avondje Mosa eruit?

Maxime: ‘Onze gasten komen niet 

voor een snelle hap. Ze komen naar 

Mosa voor een culinaire belevenis. 

In elk gerecht zit creativiteit. Vergeet 

niet dat mensen op culinair gebied 

tegenwoordig wel wat gewend zijn. Food lovers 

willen gewoon elke keer opnieuw verrast worden. 

Daarom houden wij onze keuken continu op niveau 
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en veranderen wij elke zes weken onze kaart. En 

dat naast de steeds veranderende chef-specials 

natuurlijk.’ ‘Een gezelschap deelt de gerechten die 

op tafel komen’, vult Khalid aan. ‘Op onze kaart vind 

je geen voor-, hoofd- of nagerechten. Wij werken 

met vega, vis, vlees en zoet. De volgorde waarop 

de gerechten worden geserveerd, hangt af van 

de keuze die onze gasten maken. We bouwen de 

smaakbeleving geleidelijk op.’

CULINAIR24



Mosa

Open van dinsdag t/m zondag vanaf 18u30
E  info@mosarestaurant.com
W  www.mosarestaurant.com
A  Penstraat 41, Willemstad, Curaçao
T  (+599 9) 668 02 32

Curaçao heeft iets nieuws: Caña Bar 

& Kitchen. Sinds kort is deze gastrobar 

geopend op een intieme plek direct naast 

Mosa. Caña heeft een subliem aanbod 

gedistilleerd in huis en je kunt er genieten 

van cocktails en natuurlijk ook wijnen. Alles 

met matching bites van Mosa. 

Khalid Kemp over de nieuwe gastrobar Caña 

Bar & Kitchen 

‘Bij Caña staan mooie rums, tequilla’s, 

cocktails en andere alcoholische 

versnaperingen centraal. Ze worden met 

zorg bereid door de gedreven mixologist 

Wesley MacDonald. We bieden kleine 

culinaire gerechten die perfect passen bij de 

dranken die worden geserveerd. Caña Bar 

& Kitchen is de eerste en enige gastrobar 

op het eiland. Dat het goed is, weet ik. Maar 

mensen moeten het zelf ervaren. Kom het 

dus zeker snel een keer proberen!’

Niet standaard

‘Het team is klein’, gaat Khalid verder. ‘En we 

zijn jong. Met mijn 32 jaar ben ik de oudste van 

het stel. Een jong team betekent verfrissende 

- soms niet alledaagse - ideeën. We zijn verre 

van traditioneel, maar dat betekent niet dat we 

concessies doen aan kwaliteit. Voor Mosa is 

kwaliteit superbelangrijk. Je ziet dat niet alleen 

in onze gerechten, maar ook in onze service. 

Mensen zijn altijd positief verrast door onze 

sublieme service, die je misschien op het eerste 

gezicht niet verwacht van iemand op gympen of 

met een combat broek aan. Het is een nieuwe tijd 

waarin we leven en ondernemen. Het past bij het 

team en we voelen ons er goed bij. Net zoals de 

gasten trouwens. Dat merken we aan de goede 

recensies, de positieve feedback in het restaurant 

en de mensen die steeds terugkomen.’
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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.
Business
Over de grens

Binnenkijken
Perfecte imperfectie

Resort
Plantation Jan Thiel Lodge

Kijkje in de keuken  

van Mosa

MAART 2018 | 9

Atelier van
Omar Sling

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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Over 
 de 
grens
Business Consultant Nevita 

Mezas van The Business 

Connection is liefhebber van 

authentieke producten. Ze houdt 

van de artistieke Curaçaose 

markten en is trots op het talent 

van vele kleine ondernemers. 

Nevita ziet echter ook dat de 

enthousiaste creatieveling al snel 

aan het plafond zit als het gaat om 

de verkoop van de producten. Curaçao 

is klein wanneer je de wereld aan je 

voeten wilt krijgen. Jammer, zo vindt 

Nevita Mezas, want er zijn genoeg lokale 

producten die echt interessant zijn voor een 

groter publiek. Nevita Mezas nam daarom het 

voortouw en ontwikkelde Thached Heritage, 

een online marktplaats voor Caribische creatievelingen.

BUSINESS

Foto (ook inzet op cover): Sidney Martina
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‘Curaçao is een broedplaats voor creativiteit’, 

benadrukt business consultant Nevita Mezas. ‘Op 

een eiland zijn er minder opties - wij hebben niet 

voor alles een winkel - dus je moet soms zelf wat 

verzinnen om dat te krijgen wat je in gedachten 

hebt. Daar word je inventief van. Creativiteit is 

belangrijk voor de ontwikkeling van het eiland. 

Ik wil artistiek ondernemerschap naar een hoger 

niveau brengen.’

De grenzen voorbij 

E-commerce specialist Nevita biedt kleine 

ondernemers de helpende hand. ‘Deze mensen 

maken onderscheidende producten die de moeite 

waard zijn om te kopen. Het is absoluut zonde dat 

ze hun spullen alleen lokaal kwijt kunnen en dan 

ook nog vaak alleen bij die mensen die toevallig 

op een marktje of in een pop-up store terecht 

komen. Er is veel meer marktpotentieel. De wereld 

is zoveel groter dan Curaçao alleen.’

Ticket to the world 

‘Een showcase in een winkel waar meer lokale 

producten worden verkocht, zou in de ogen van 

velen een logische stap zijn om meer mensen 

te bereiken. Maar als je kijkt naar de trends in 

koopgedrag is een online winkel - waarmee we 

een ticket to the world kunnen creëren - een 

slimmere optie. Steeds meer mensen en zeker 

de millennials shoppen online. Vandaar dat 

ik Thached Heritage heb opgezet, waarmee 

creatieve ondernemers in een eigen online shop 

hun unieke producten aan een veel groter publiek 

kunnen aanbieden.’

Kracht door samenwerking 

Nevita: ‘Natuurlijk kan iedereen een eigen 

webshop opzetten, maar ik geloof in de kracht 

door samenwerking. Het product kan dan wel 

fantastisch zijn, maar dit in de (wereld)markt 

zetten kost geld, tijd en energie. Hoe hard deze 

Integra Natural

Lionfish Caribbean

Studio Tropicana
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kleine ondernemers ook werken, hoeveel tijd ze 

er ook aan besteden: op een bepaald moment is 

de grens bereikt en komen ze niet verder. In de 

Caribische regio is het online afrekenen en het 

distribueren van producten - zeker voor kleine 

ondernemers - een prijzige aangelegenheid. Bij 

Thached Heritage 

delen we de kosten, 

waardoor de lasten 

per deelnemer minder 

zwaar zijn.’

Faire prijzen 

Thached Heritage is 

een incubator: een 

plek waar creatieve 

ondernemers samen kunnen groeien. Of zoals 

Nevita het zelf noemt: “Thatched Heritage, the 

online creative colony for Caribbean creatives”. 

‘Het is een online marktplaats waar mensen 

uit heel de wereld unieke cadeaus en gadgets 

kunnen kopen van de makers zelf. Thached.com 

richt zich vooral op Europa, de Verenigde Staten 

en Canada. Handmade producten zijn uniek en 

er zit de nodige tijd in om ze te maken. Hieraan 

hangt een fair prijskaartje dat klanten in deze 

gebieden zeker kunnen 

en willen betalen. Wat 

overigens niet betekent 

dat onze producten 

duur zijn: ze hebben 

gewoon de juiste prijs. 

Want ook dat is een 

probleem waarmee ik 

kleine ondernemers zie 

worstelen. Ze vragen te 

lage prijzen voor hun producten. Waardoor ze hun 

creatieve business - ondanks al hun inspanningen 

- meestal moeten blijven combineren met ander 

werk om in hun levensonderhoud te voorzien.’

Talking Prints
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Unicorns Confections
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Tiny Tails

Isola Design

Sprong naar complete zelfstandigheid 

‘Mijn roots liggen op Curaçao en ik heb ook 

familie in Suriname. Daar lopen ze als het gaat om 

het online verkopen van hun artikelen trouwens 

tegen dezelfde problemen aan, net zoals op 

Aruba, Bonaire en de andere Caribische eilanden. 

Je hebt een goed product, je bent je business 

begonnen en wat nu? Wat kun je doen om te 

groeien in zo’n kleine markt? Thached Heritage 

wil de kleine ondernemer in het Caribisch gebied 

de sprong naar complete zelfstandigheid laten 

maken, zonder dat het meer kost dan nodig is. 

Op dit moment zijn er al zestien creatieve winkels 

actief op de online marktplaats, veertien uit 

Curaçao, eentje uit Bonaire en één uit Suriname.’ 

Business support 

Er komt zoveel meer bij kijken dan het verkopen 

van de producten alleen. Ondernemers die hun 

producten op Thached.com hebben staan kunnen 

tegen een vast bescheiden uurtarief adviezen 

inwinnen en diensten inkopen. Vormgeving 

bijvoorbeeld, fotografie of business consulting. 

Thached Heritage werkt samen met DHL en heeft 

een internationaal betalingsysteem waarmee de 

financiën worden geregeld. Over de marketing 

en strategie van de online marktplaats plus de 

logistiek eromheen hoeven de ondernemers zich 

geen zorgen te maken. Dat is de verantwoordelijk-

heid van Nevita Mezas. ‘Ik neem dit gehele traject 

voor mijn rekening, logisch want hierin ligt mijn 

expertise.’ Thached Heritage is niet zomaar een 

marktplaats, je vindt er ook alles over de creatieve 

ondernemers, hun passie en wat hun drijfveren 

zijn. ‘Je koopt ook de beleving, zoals dat hoort bij 

originele authentieke producten’, besluit Nevita.

Nevita Mezas, The Business Connection 
T  (+599 9) 696 56 51 
E  info@thebizconnection.co 
W  www.thached.com

Foto's: Christy Beaujon
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W  www.shapecuracao.com
T  (+599 9) 513 18 30

Shape  
your body
met presso therapie

Bekijk hier hoe presso therapie werkt

Presso therapie voelt als een stevige massage. 

Het Ballancer pak dat je tijdens de behandeling 

aanhebt, wordt gevuld met lucht en zorgt voor 

druk op je lichaam. Presso therapie is bewezen 

effectief. Door de stimulerende werking wordt 

het overtollig vocht in je lijf - met daarin 

allerlei afvalstoffen - op een natuurlijke manier 

afgedreven. 

Afhankelijk van het aantal behandelingen 

veranderen je contouren en heb je minder 

last van cellulitis. Bij een kuur van meerdere 

behandelingen verlies je gegarandeerd gewicht. 

En dat op een ontspannen, relaxte manier.

Kom het proberen! We hebben programma’s 

van 30, 40 en 60 minuten. Al vanaf ANG 55,00.
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Rif Fort 409, Willemstad Curaçao
T (+599 9) 465 08 31
heinendelftsblauw.nl
Open maandag t/m zaterdag van 09u00 - 19u00  
en in het cruiseseizoen ook op zondag.

Twee 
werelden

Origineel Delfts blauw 
aardewerk vind je in  

het Rif Fort. Van exclusief 
handbeschilderd servies tot 

grappige souvenirs.
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Buiten 
tafelen
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 Tips voor  buiten tafelen

Mundo Mio
E  mundomio@mundo-mio.com

T  (+599 9) 788 30 96

W  www.mundo-mio.com

A  Caracasbaaiweg 55c

Kwaliteit gaat jaren mee

Het leven op Curaçao 

speelt zich grotendeels 

in de buitenlucht af. 

Heerlijk is dat. De zon 

en het zout in de lucht 

brengen ongemerkt 

helaas ook veel schade 

aan je meubilair buiten. 

Kies daarom altijd voor 

kwaliteit. Op de lange 

termijn is goedkoop altijd 

duurkoop.

Mix en match je servies

Durf af te wijken en gebruik 

behalve je basisservies ook 

eens andere borden, glazen of 

kopjes. Spullen uit je kast kun 

je combineren met een nieuw 

trendy servies of brocante items 

die je op een porchsale vindt. 

Omdat kaarsen uitwaaien 

Een lange avond tafelen vraagt 

om mooie verlichting. Het liefst 

kaarslicht, als het even kan. Met 

de wind op ons eiland is dat 

helaas geen succes. Gelukkig 

zijn er tegenwoordig prachtige 

snoerloze alternatieven om 

sfeerlicht op tafel te brengen. 

Walra servies verkrijgbaar bij 
Mundo Mio

Exclusive Skyline Design Outdoor 
Furniture beschikbaar bij Mundo Mio
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IHC Architects  
over het ontwerp van

Terrace 
Estate 15

Begin dertig zijn ze, de kartrekkers en eigenaren van IHC Architects.  

Een architect en twee bouwkundigen. Geert Verschuren, Joris van Eekelen en 

René Polderman hebben vestigingen op Curaçao, in Nederland en in Spanje.  

Na een voorzichtige start in 2010 haalden ze nog geen twee jaar later een 

project binnen waar menig gevestigd architect zich voor in de handen zou 

wrijven. Het ontwerp van Terrace Estate 15 op Seru Boca werd gelijk het 

vlaggenschip in de portfolio van IHC Architects.

Geert Verschuren Joris van Eekelen René Polderman

ARCHITECTUUR36



‘Die eerste grote opdracht was wel even een dingetje’, lacht Joris van Eekelen. ‘René en ik zijn 

techneuten en in die beginjaren fungeerden wij vooral als bouwkundig ingenieursbureau. Maar jonge 

honden als we waren - nog steeds gelukkig - zagen we geen problemen. We hadden al een goed 

contact met Geert Verschuren, die in die tijd nog studeerde. We legden hem de opdracht voor en hij 

ging aan de slag. Niks meer, niks minder. Achteraf gezien was het natuurlijk geweldig dat we als eerste 

project gelijk zo’n topper binnenhaalden. We waren hartstikke blij met de opdracht en Geert ontwierp 

het inmiddels bekende huis met het zwevende dak, dat ook nog eens werd ingericht door de bekende 

interieurontwerper Eric Kuster.’

Terrace Estate 15

Op Seru Boca wilden de eigenaren een moderne 

tropische villa laten verrijzen geïnspireerd 

op de Balinese bouwstijl, een plek waarmee 

de bewoners veel affiniteit hebben. Geert 

Verschuren kwam met kubusvormen en een 

zwevend dak erboven. Hiermee creëerde 

hij het buitenleven dat met stip op één op 

de wensenlijst van de bewoners stond. ‘Het 

dak hangt als het ware boven de blokvormige 

slaapkamer, badkamer en pantry. Deze ruimtes 

zijn gesloten, maar voor de rest is alles open en 

buiten: de keuken, het lounge gedeelte en de 

living’, licht Joris toe. ‘Meer buiten wonen dan dit, 

kan niet.’
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‘We staan aan het begin en hebben nog lang niet alles gedaan.  
Noem het maar jeugdig enthousiasme’

Hoofdvormen intact

‘Geert is de architect is ons team. Hij houdt zich 

bezig met vorm en esthetiek, René en ik met 

constructie en haalbaarheid. Als architect wil 

Geert dat zijn ontworpen hoofdvorm intact blijft. 

Wij als bouwkundigen zoeken de oplossing om 

het ontwerp te realiseren. We houden elkaar 

scherp en ontwerpen in mogelijkheden, niet in 

beperkingen. Traditioneel denken is niet aan ons 

besteed. Een constructeur heeft ons wel eens 

gevraagd of wij misschien niet in zwaartekracht 

geloven’, lacht Joris.

Indeling uniek en functioneel 

De opdrachtgevers van Terrace Estate 15 wilden 

op het niveau waar hun dagelijks leven zich 

afspeelt geen gasten. Op dit level zie je in de 

kubussen daarom alleen de master bedroom, 

badkamer en de pantry terug. Heel veel 

persoonlijke ruimte voor weinig mensen. Maar 

met een woonoppervlakte van zo’n 700 vierkante 

meter is het natuurlijk niet puur een huis voor 

twee personen. Onder het woonlevel liggen 

de overige slaapkamers, gastenverblijven en de 

praktische ruimtes. Apart en toch samen. Joris: 

‘Esthetiek voert de boventoon, terwijl er toch 

aandacht is voor de praktische invulling.’
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‘De constructeur vroeg ons eens of we wel in zwaartekracht geloven.  
Jazeker, maar wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen’

IHC Architects
E  info@ihcarchitecs.com
T  (+599 9) 652 90 00
W  www.ihcarchitects.com 

Buitenleven

Terrace Estate 15 is niet alleen uniek qua 

architectuur, ook de landscaping eromheen is 

zo ontworpen dat het gevoel van buitenleven 

compleet is. De vijvers, de terrassen, het 

zwembad, het groen. Alle natuurlijke elementen 

zijn daar aangelegd waar de belangrijkste 

functies van het huis zijn. ‘Dit is overigens niet 

onze verdienste’, aldus Joris. ‘De opdrachtgevers 

hadden prachtige ideeën en het ontwerp en de 

aanleg van de tuin uitbesteed aan professionals. 

Voor ons als IHC Architects een absolute 

droom. Een project als dit zo compleet en uniek 

afgewerkt te zien, is natuurlijk fantastisch.’
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In het atelier van Omar Sling (1976) boven op de 

heuvel van Seru Fortuna is direct duidelijk dat 

dieren deze kunstenaar inspireren. Meer specifiek 

is dat de haan. Voor de meeste mensen alledaags, 

maar voor Omar betekent dit beestje zoveel 

meer. ’Ik ervaar het als mysterieus’, legt hij uit.  

’De haan kraait elke dag als de zon opkomt. 

Het licht is perfect om ons pad te 

verlichten. Licht geeft onze dagen kleur.’ 

Voorbestemd 
om kunst te 
maken

Omar Sling
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Inspiratie uit de natuur

’Dieren kunnen zoveel meer dan mensen. Dat 

werd me in 1996 duidelijk toen de solar eclipse op 

Curaçao plaatsvond. Niemand had een idee wat te 

verwachten. In de media ging het nergens anders 

over. Toen het zover was, ging de natuur een 

geheel eigen weg. De dieren wisten gewoon wat 

te doen. Dat heeft ongelofelijk veel indruk op mij 

gemaakt. Voor mij was dit de aanleiding om mijn 

leven in dienst van mijn kunst in te richten.’ 

Reclycle kunstenaar

Omar is een reclycle kunstenaar in hart en nieren. 

’Ik doe het al zolang ik kunst maak. Het was 

destijds geen overtuiging, maar gewoon zoals het 

toen ging. Om te creëren heb je materiaal nodig. 

Dat zocht ik langs de kant van de weg. Niet dat dit 

makkelijk was. Het was een kwestie van durven. 

Mensen denken nogal snel: het gaat vast niet goed 

met die Omar. Hij loopt in vuilnisbakken te graaien’, 

lacht de kunstenaar. ’Al mijn objecten zijn van 

afgedankte materialen gemaakt. Toch is mijn kunst 

heel gevoelig. Tijdens het creëren breng ik mijn 

emoties en vaardigheden over op het kunstwerk. 

Het gaat over mijn leven en geeft informatie aan 

de toekomst over wat wij in het hier en nu hebben 

gebruikt.’ 
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Muziek 

’Muziek is ook iets wat mensen verbindt. Je kunt 

samen zingen, trommelen, dansen, wat je maar 

wilt. Ik wil graag iets terugdoen voor de kinderen 

van Curaçao. Ik wil hen leren hoe belangrijk 

eenstemmingheid is voor onze samenleving. En 

hoe belangrijk het is jezelf te herkennen als een 

muziekinstrument in een harmonisch geheel. 

Daarom heb ik elke zaterdagochtend een clubje 

van tien kinderen in mijn atelier. Samen maken 

we van blikken, hout en ander afvalmateriaal 

muziekinstrumenten, waarmee we muziek maken. 

Kinderen zijn puur en hun enthousiasme doet 

me wat. Als ik mijn kunstwerken verkoop, is dat 

natuurlijk mooi, maar uiteindelijk gaat het diep in 

mijn hart toch om de waardering.’ 

Teacher en preacher

’Ik heb het gevoel dat ik voorbestemd 

was om kunstenaar te worden. Mijn doel 

is mensen te verbinden. Iedereen is uniek 

en heeft een talent. Maar vaak wordt er 

niks mee gedaan. Mensen stellen zich 

niet - zoals ik dat wel continu doe - 

de vraag waarom we hier op deze 

aarde zijn. Ik wil mensen inspireren 

om hierover na te denken. Ik wil 

dat ze mijn kunst lezen. Met mijn 

kunst ben ik de teacher, maar aan de 

andere kant ook de preacher.’ 
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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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S 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
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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



Curaçao International Airport ondergaat een gedaanteverwisseling.  

De verbouwingen zijn al een hele tijd gaande. Sommige zichtbaar voor het grote 

publiek, andere zonder dat bezoekers er erg in hebben. De aftrap van de metamorfose 

van het vliegveld was al in 2006 toen de nieuwe - destijds nog openlucht - 

vertrekhal in gebruik werd genomen. In het eerste kwartaal van volgend jaar zal het 

grootscheepse bouwproject zijn afgerond en is Hato klaar voor de toekomst. 

Passagiers  
    zijn klanten
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De man die de ontwikkelingen in goede 

banen moet leiden is Bryan Elshot. Als 

Manager Airport Development bij Curaçao 

Airport Partners houdt hij zich bezig met 

de uitbreiding van het vliegveld. Bryan: ‘De 

verbouwingen gaan nu de laatste fase in. Ter 

afronding gaan we de passagiersbeleving 

optimaliseren. Vliegen is nu eenmaal speciaal. 

Daar hoort ook ontspanning en gezelligheid 

bij. Je kunt dan denken aan een airport 

boulevard tussen arrivals en departures, meer 

horeca, een state-of-the-art VIP lounge en 

een foodcourt in de vertrekhal.’

Klaar voor de toekomst

Bryan: ‘We bereiden ons voor op 2,3 miljoen 

passagiers per jaar. Van oudsher is Curaçao - in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Sint Maarten - 

voornamelijk een zakelijke bestemming in het 

Caribisch gebied. Hoewel niet de grootste in 

de regio, is Hato toch erg belangrijk voor de 

economische ontwikkeling van Curaçao. Onze 

bijdrage aan het bruto nationaal product is tien 

procent. Daarnaast komt ook het toerisme steeds 

hoger op de agenda van het land Curaçao en 

daar moeten wij als vliegveld op voorbereid zijn. 

Niet alleen is de luchthaven groter geworden in 

oppervlakte, bagagebanden en stoelcapaciteit, we 

hebben ook een nieuwe gate in gebruik genomen 

voor grote vliegtuigen. In zijn geheel wordt de 

capaciteit van Hato met zestig procent vergroot.’ 

‘In de vertrekhal is de stoelcapaciteit 
uitgebreid van ruim vijfhonderd naar 

duizend zitplaatsen’
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Een vliegveld is een speciale plek

‘Op elke luchthaven heb je stresspunten: de 

wachtrij bij het inchecken, douane en immigratie 

bijvoorbeeld. Wij zien onze reizigers niet als 

passagiers maar als klanten. En de klant is koning. 

We willen de reis vergemakkelijken. We trachten 

de doorstroom te versnellen en voor afleiding en 

gezelligheid te zorgen. Kortom, we proberen een 

positieve bijdrage te leveren aan de beleving van 

onze klanten.’ 

Koelte brengt rust

‘Rust op de luchthaven doet een reiziger goed. 

En daar hoort airconditioning bij. Het originele 

plan was een vertrekhal in de openlucht. De 

Amerikaanse architecten van destijds vonden 

dat dit hoort bij een tropische setting. Op papier 

zag het er geweldig uit, maar de praktijk bewees 

het tegendeel. De vertrekhal waar je met je 

koffers moet sjouwen, in de rij moet staan om 

in te checken en moet wachten bij douane en 

immigratie dient koel en fris te zijn. Vandaar dat 

we deze aanpassing al snel na de oplevering van 

de nieuwe vertrekhal hebben doorgevoerd. Het is 

zo vanzelfsprekend, dat mensen al bijna niet meer 

weten dat het vroeger allemaal buiten was.’ 

Doorstroom optimaliseren

‘Controles op een luchthaven zijn noodzakelijk 

in het belang van ieders veiligheid’, aldus Bryan. 

‘Natuurlijk streven we ernaar de wachttijd zoveel 

mogelijk te beperken. Bij immigratie zijn er zes 

e-gates bijgekomen, waarmee we tegenwoordig 

twaalf afhandelpunten hebben. Nu we er een 

derde bagageband bij hebben, zal het wachten 

op de bagage ook minder lang duren. Ook als 

je vertrekt zal het allemaal wat sneller gaan: we 

gaan naar vier lijnen voor de security screening 

‘Het vliegveld van Curaçao is belangrijk 
voor de economie van het eiland’
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en vier bemande balies en vier e-gates voor 

de paspoortcontrole. En vergeet ook de 

boardingpass readers bij het betreden van de 

immigratieruimte niet.’

Passenger experience

Zijn er naast deze vooral praktische aanpassingen 

nog meer zaken te melden over de vernieuwde 

airport? ‘Rond en op een vliegveld hangt altijd een 

speciale sfeer. Het is gewoon een leuke plek. En 

die wordt nog gezelliger met zowel binnen als 

buiten meer horeca, winkels en grote informatieve 

beeldschermen. En op verzoek van de mensen 

op Curaçao kunnen we bij gate 6 straks ook weer 

naar de aankomende en vertrekkende vliegtuigen 

kijken, zij het dan tegenwoordig achter glas. Jazeker, 

de Mirador zoals we die vroeger ook hadden om 

familie of vrienden uit te zwaaien of te verwelkomen 

komt terug', besluit Bryan Elshot. Curaçao International Airport
W  www.curacao-airport.com
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Een verborgen parel, een magische plek. Absoluut cliché, maar wel 

van toepassing op Plantation Jan Thiel Lodge. Deze fantastische Bed 

& Breakfast in Landhuis Jan Thiel is het nieuwste project van horeca

ondernemers Bert Evers en Mirjan Lesschen. De dagelijkse gang van zaken 

is in handen van Loeki Ter Steege, die op deze sprookjesachtige logeerplek  

de gasten vol overgave in de watten legt.

Plantation  
Jan Thiel Lodge
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Landhuis Jan Thiel ligt op een terrein van ruim 

twee hectare en grenst direct aan de zoutpannen 

van Jan Thiel. De plantagehouders van weleer 

wonnen er zout en verbouwden er indigo als 

grondstof voor de bekende diepblauwe kleurstof. 

Later kwamen er driehonderd sinaasappelbomen 

bij om likeur van te maken en graasden er geiten, 

koeien en ezels op het landgoed. In 1980 raakte 

de plantage in verval, de zoutwinning verdween 

en de gebouwen verpauperden. 

Gelukkig werd het landhuis in de jaren 

negentig met zorg gerestaureerd. Zout 

wordt er niet meer gewonnen, er zijn 

geen sinaasappelbomen meer en de 

bakken om de indigobladeren in te 

weken staan er werkeloos bij. Maar het 

hart van de plantage - het landhuis en 

de bijgebouwen - staan er nog in volle 

glorie. Het voelt nog steeds landelijk 

met rondscharrelende kippen, de twee honden 

en de paarden op stal.

Alles kan, niets moet

Plantation Jan Thiel Lodge is een Bed & Breakfast 

waar je mag doen alsof je thuis bent. Loeki Ter 

Steege legt het uit. ‘Het terrein, het landhuis en 

de bijgebouwen zijn groot, toch bieden we maar 

plek aan maximaal twintig gasten. We doen dit 

omdat we onze eigen stek - we wonen zelf ook 

op het landgoed - ook magisch willen laten zijn 

voor onze gasten. Het gaat er bij ons persoonlijk 

en gemoedelijk aan toe. De gasten kunnen zelf 

hun koffie pakken in de keuken of een wijntje 

nemen. En bij het ontbijt zorg ik dat het aan niks 

ontbreekt. Elke ochtend vraag ik de gasten waar 

ze zin in hebben. Geen dag is hier hetzelfde.’

‘Het bruisende strandleven 
van Jan Thiel vlakbij’
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Kamers in het landhuis

De bovenverdieping van het landhuis herbergt 

drie hotelkamers. De kamers kunnen met een 

tussendeur worden gecombineerd tot een 

ruim familieverblijf. Beneden waar de keuken, 

de zithoek en de grote sala met vleugel en de 

pooltafel zich bevinden, liggen nog drie ruime 

hotelkamers. En er is ook een klein vrijstaand 

kunukuhuisje in de tuin vlakbij het terras. Elke 

kamer is met liefde ingericht door Mirjan, die zich 

heeft uitgeleefd met kleur, accessoires 

en functionele maar mooie meubels. 

Luxe in alle eenvoud, zo laat zich de 

sfeer het beste omschrijven.

Appartement met eigen zwembad

Wat verder weg op het terrein, 

schuin achter de grote loungepool 

is er voor mensen die extra privacy 

op prijs stellen een tweeslaapkamer 

appartement met privé zwembad. 

Loeki: ‘Er zijn gasten die in het 

appartement logeren, maar toch 

elke ochtend gezellig bij me komen 

ontbijten. Soms maken ze voor de 

lunch of het diner zelf wat klaar in het 

appartement, een andere keer gaan 

ze uit eten of vragen ze mij wat te 

bestellen. Alles kan, zolang de gasten 

zich maar helemaal thuis voelen.’

We doen het anders

Loeki: ‘Niets moet is ook ons motto. Plantation 

Jan Thiel Lodge is een “way of life”. We willen het 

intiem en gezellig houden. Daarom pakken we 

het bescheiden aan. Geen bookingsites, geen 

reserveringen via touroperators. We vertrouwen 

op mond-op-mondreclame en zijn te boeken 

via Airbnb. Als we twintig gasten hebben, vinden 

we dat super. Zijn het er een keer wat minder. 

Ook prima!’
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Plantation Jan Thiel Lodge
E  info@landhuisjanthiel.com
W  www.landhuisjanthiel.com
T   (+599 9) 513 59 03

Feestje?

‘We krijgen regelmatig verzoeken voor borrels, 

feesten, zakelijke bijeenkomsten en zelfs 

bruiloften. Ik snap dat wel, want het landhuis, de 

ligging ervan en de omgeving zijn uniek. Mensen 

worden - net zoals wij - gewoon een beetje 

verliefd op deze plek. Wij willen Jan Thiel graag 

delen, maar dan moet het wel passen bij wat wij 

hier willen creëren. Feesten of bijeenkomsten 

mogen onze B&B gasten niet storen. Daarom 

kijken we per keer wat er mogelijk is. Alles hangt 

af van het tijdstip, het soort evenement en wat 

er wordt verwacht. En zo kan het zijn dat we een 

zakelijke borrel kunnen houden zonder dat onze 

logés hiervan hinder ondervinden. Of we vragen 

bij een bruiloft het gehele landhuis voor een 

aantal dagen te huren. Dat is nog eens gezellig 

ook, want er kunnen alvast twintig bruiloftsgasten 

blijven slapen.’ 

‘Logeren in een historisch decor’
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Stilleven
Joke van Eeghem is fotografe en vormgever.  

Voor LaVida Curaçao maakt deze 29jarige Belgische alle 

foto’s voor de rubrieken ‘Binnenkijken’ en ‘Resort’.  

Ze doet echter nog heel iets anders. Iets wat haar jonge 

moederhart haar heeft ingegeven. Joke legt pasgeboren 

baby's op de gevoelige plaat vast. Niet ouder dan een paar 

dagen, omdat ze dan nog zijn zoals ze uit de baarmoeder  

zijn gekomen: puur.
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Stilleven

‘Ik zie een pasgeboren baby als een stilleven. Als 

het kleintje is gevoed, valt het tevreden in slaap. 

Die tijd gebruik ik om te fotograferen. En dat 

gaat heel anders dan bij een gewoon portret’, 

vertelt Joke. ‘Niet de baby verandert van pose. 

Nee, de fotograaf - ik dus - doe dat. Het kleine 

mensje slaapt gewoon lekker verder en ik pas mijn 

camerapositie keer op keer aan. Het is fotografie 

in een hele pure vorm.’ 

‘Baby’s veranderen heel snel. Na drie weken 

maken ze al het eerste sprongetje in hun 

ontwikkeling. Daarom is het voor mijn foto’s 

belangrijk dat de “newborns” niet ouder zijn dan 

tien dagen,’ legt Joke, zelf mama van een 2-jaar 

oude peuter uit. ‘Ik heb bij de geboorte van mijn 

zoon Noah ervaren dat het krijgen van een kind je 

hele wezen verandert. De eerste momenten van 

het nieuwe leven zijn daarom heel waardevol.’
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Geduld

Een fotosessie van een “newborn” is geen 

haastwerk. Geduld is vereist. Het gaat er allemaal 

rustig en relaxed aan toe. ‘We zijn wel een uurtje 

of twee, drie bezig. Het kindje moet eerst gevoed 

zijn, de tijd krijgen om lekker in slaap te vallen of 

toch heel ontspannen en rustig te zijn en dan pas 

ga ik met de camera aan de slag. Soms is dat voor 

de ouders stukken moeilijker dan voor mij en de 

baby’, lacht Joke.

W  www.divi-design.com
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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. 

Business
Over de grens

Binnenkijken
Perfecte imperfectie

Resort
Plantation Jan Thiel Lodge

Kijkje in de keuken  

van Mosa

MAART 2018 | 9

Atelier van
Omar Sling

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE

Denkt u aan aluminium of hardhouten ramen, een garagedeur, 
rolluik of nieuwe voordeur? Stap dan eerst eens door de onze.

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

www.vermaasnv.com   |   sales@vermaasnv.com   |   462 8484
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Vakantie is fun. Bij de voorbereidingen 

van de reis denk je aan de mooie 

plekken die je gaat bezoeken of aan je 

familie of vrienden die je lang niet hebt 

gezien. Je pakt je koffer in en vertrekt. 

Niks vergeten?

Met een gerust 
hart op vakantie
Doorlopende reis- en 
annuleringsverzekering
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‘Dit scenario is vast herkenbaar, maar waar 

lang niet iedereen aan denkt is een reis- en 

annuleringsverzekering’, aldus Estrella Abbad, 

productmanager General Insurance bij Guardian 

Group Fatum. ‘Eigenlijk best 

wel logisch, want bij een 

vakantie denk je vooral 

aan de leuke dingen die 

er op stapel staan. Toch 

is een reisverzekering 

superbelangrijk voor als 

je in de problemen komt 

door verlies van je bagage, 

ziekte of een ongeval. 

Daarom hebben we bij 

Guardian Group Fatum 

sinds deze maand een 

doorlopende reis- en 

annuleringsverzekering in ons pakket. Je sluit ‘m 

één keer af en alles is geregeld voor elke reis die je 

de komende twaalf maanden maakt.’

Bagage is kostbaar

Een reisverzekering sluit je af om je financieel 

risico te beperken wanneer er in het buitenland 

iets misgaat. Het kan zijn dat je paspoort wordt 

gestolen of dat je bagage kwijtraakt. Estrella: ‘Een 

koffer vol met spullen vertegenwoordigt al snel 

een grote waarde. Moet je alles wat in je koffer 

zit opnieuw aanschaffen, zit je al snel op een 

waarde van enkele duizenden guldens. Wat veel 

mensen niet weten is dat een reisverzekering 

ook de onkosten vergoedt wanneer je koffer 

niet met het vliegtuig meekomt. Je kunt dan op 

kosten van de verzekering spullen en kleding 

aankopen om de tijd te overbruggen totdat de 

luchtvaartmaatschappij je bagage aflevert.’

Medische zorg in het buitenland

‘Als je ziek wordt op vakantie, plotseling kiespijn 

krijgt of je been breekt, heb je net zoals thuis 

medische zorg nodig. Je doet dan in eerste 

instantie beroep op de SVB of op je particuliere 

ziektekostenverzekering. De SVB vergoedt 

maximaal de kosten die dezelfde behandeling op 

Curaçao zou kosten. Bij particuliere verzekeringen 

zijn de vergoedingen vaak wat hoger, maar feit 

is wel dat de kosten voor medische hulp in het 

buitenland vaak stukken hoger liggen dan op 

Curaçao.’ 

ZEKERHEID

‘Eindelijk op Curaçao ook een  
doorlopende annuleringsverzekering’
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Guardian Group Fatum   E  info@dc.myguardiangroup.com   W  www.myguardiangroup.com
A  Cas Coraweg 2, Curaçao   T  (+599 9) 777 77 77   F  guardiangroupdutchcaribbean

ZEKERHEID

‘Voor dat gedeelte dat niet door ziektekosten-

verzekering wordt vergoed is er de reisverzekering. 

Om zo je kosten - tot het maximum wat je 

verzekerd hebt - te kunnen dekken.’

Met een gerust hart op weg

Estrella: ‘Gelukkig gaat het vaker goed dan fout 

op vakantie, maar als er een keer onverhoopt 

iets gebeurt is het prettig hiervoor verzekerd te 

zijn. Niet alleen voor de kosten, maar ook voor 

de hulp die je krijgt aangeboden. De verzekering 

regelt belangrijke zaken voor je. Repatriëring 

bijvoorbeeld, of het kan zijn dat er op het 

thuisfront iets ernstigs gebeurt met de naaste 

familie. Dan wil je natuurlijk direct naar huis. 

Of wanneer je zelf in het ziekenhuis belandt 

en je hebt hulp nodig van familie. Iemand in dit 

geval laten overkomen, wordt gedekt door je 

reisverzekering.’

Nieuw is de doorlopende 

annuleringsverzekering

‘Onze doorlopende annuleringsverzekering, die 

je samen met de doorlopende reisverzekering bij 

Guardian Group Fatum kunt afsluiten is nieuw en 

tegelijkertijd ook uniek op Curaçao. Tot op heden 

kon je alleen per reis een annuleringsverzekering 

afsluiten. In combinatie met de doorlopende 

reisverzekering kun je nu al vanaf 155 gulden 

per jaar het gezin het hele jaar door van een 

doorlopende annuleringsverzekering voorzien.‘

Voor iedereen

De doorlopende reis- en annuleringsverzekering 

van Guardian Group Fatum is er voor iedereen. 

‘Juist daarom ook zo interessant voor 

particulieren’, legt Estrella uit. ‘De premie is 

afhankelijk van het pakket dat je kiest. Je kunt 

je partner voordelig meeverzekeren en voor 

maximaal vier inwonende kinderen tot 18 jaar is 

de bijdrage slechts twintig gulden per jaar.’

Wanneer is een doorlopende reis- en 

annuleringsverzekering interessant?

‘In ieder geval is een doorlopende reis- en 

annuleringsverzekering altijd slim omdat je 

onbezorgd op elk moment op reis kunt gaan. Ook 

een onverwacht weekendje weg is dan verzekerd. 

En kijken we naar de financiën, dan is een 

doorlopende verzekering al interessant wanneer 

je twee of meer keer per jaar op vakantie gaat. 

Mijn advies is om ook zelf te kijken naar wat je het 

afgelopen jaar aan kortlopende reisverzekeringen 

hebt uitgegeven. Je zult merken dat onze 

doorlopende reis- en annuleringsverzekering al 

snel interessant is’, besluit Estrella Abbad.
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E  mundomio@mundo-mio.com

T  (+599 9) 788 30 96

W  www.mundo-mio.com

A  Caracasbaaiweg 55c

Exclusive Skyline Design 
Outdoor Furniture

verkrijgbaar bij Mundo Mio

SPECIALIST IN OUTDOOR LIVING

Kijk voor meer modellen  
op onze Facebook pagina 
MundoMioSkylineDesign
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Debby Wong / Shutterstock.com

Daar willen we 
meer over weten

Wat hebben Jon Bon Jovi en Arie Pieter Imhoff 
gemeen? Hoe komt het dat de eigenaar van 
Servir Frais, die weliswaar heel veel van wijn 
weet, maar absoluut geen gitaar kan spelen 
oog in oog stond met rock icoon Jon Bon 
Jovi? We vragen het Arie Pieter, terug van 

zijn wijnreis naar Miami. 

Jon Bon Jovi
en

Arie Pieter Imhoff
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‘Een wijntrip 
naar Miami is niet 

te vergelijken met een 
bezoek aan een chateau 

in Frankrijk.  
Het is anders, maar 

daarom niet  
minder leerrijk’

Debby Wong / Shutterstock.com

‘Ik help je uit de droom’, lacht Arie Pieter 

Imhoff van Servir Frais. ‘Jon Bon Jovi is geen 

persoonlijke vriend van mij. Ik heb ‘m gezien in 

een bescheiden gezelschap van driehonderd 

mensen op uitnodiging van het Franse wijnhuis 

Gérard Bertrand. Jon Bon Jovi gaf een akoestisch 

optreden in de tuin van het Versace huis, waar 

echt iedereen stil van werd. Maar verder dan dat 

ben ik niet gekomen. Wel heb ik zijn zoon Jesse 

horen vertellen over een nieuwe rosé die Jon Bon 

Jovi samen met hem en Gérard Bertrand heeft 

ontwikkeld.’

Cocktail dinner op Ocean Drive

En zo kwam het dat Arie Pieter op een feestelijke 

vrijdagavond op Ocean Drive over de drempel 

van het Versace huis stapte om daar te genieten 

van een cocktail dinner. Alles in de sfeer van de 

fifties, geheel in stijl met de premium rosé van 

het huis van Gérard Bertrand, die de opvallende 

naam “Diving into Hampton Water” meekreeg. 

‘Een naam die blijft hangen, maar waarvoor gelijk 

ook de menukaart groter moet worden gemaakt’, 

grapt Arie Pieter. ‘Ik was in goed gezelschap. Het 

wijnhuis had alle importeurs en distributeurs uit 

het Caribisch gebied en ook de Verenigde Staten 

uitgenodigd. Wat superleuk was, want zo had 

ik volop de gelegenheid om ervaringen uit te 

wisselen met mijn vakbroeders uit de regio.’
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‘Organische 
productie komt 

ook de smaak ten 
goede’

Masterclass door de meester zelf

Arie Pieter: ‘Natuurlijk is een feestje altijd fijn, maar 

er moet ook gewerkt worden. Uiteindelijk ga je 

op reis om nieuwe dingen te leren. Op zaterdag 

was ik vroeg uit de veren om deel te nemen aan 

de masterclass van de grote meester Gérard 

Bertrand zelf. Waar we vooral veel wijnen uit 2015 

hebben besproken en geproefd. Een jaar waarin 

alle omstandigheden voor de druiventeelt perfect 

bleken te zijn: genoeg zon, genoeg regen en dan 

ook nog eens alles precies op tijd. Niet alleen 

in de Languedoc, maar in heel Frankrijk zijn de 

wijnen van dat jaar van sublieme kwaliteit.’ 

Organische wijnteelt

Gérard Betrand is een bekend wijnhuis in Frankrijk. 

Het bedrijf beschikt over meer dan tien chateaux 

in de Languedoc, in de buurt van Narbonne waar 

de wijnmaker is geboren. Arie Pieter: ‘Het was erg 

inspirerend Gérard Bertrand zo gepassioneerd te 

horen vertellen over zijn gedachtegoed. Hij heeft 

zichzelf tot doel gesteld al zijn wijngaarden per 

2020 volledig organisch te laten produceren. In 

vroeger tijden ging het verbouwen van druiven 

ook geheel zonder pesticiden. Hij gelooft dat 

het weer zo kan. Sterker nog, hij is er al mee 

begonnen. Het komt ten goede aan een beter 

milieu en uiteindelijk ook aan de smaak. Vergelijk 

het met een banaan uit je eigen tuin of eentje die 

massaal wordt geproduceerd. De smaak is dan 

toch minder intens.’
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‘Rosé is op 
Curaçao nog een 

ondergewaardeerd 
product’ 

Rosé is hip

‘De nieuwe rosé van Bertrand - de aanleiding 

voor de Miami trip - is stevig van smaak. Diving 

into Hampton Water is twee maanden op eiken 

gerijpt. Dit zie je nauwelijks bij andere rosé wijnen, 

waarbij vaak stainless steel wordt gebruikt. Dit 

maakt dat deze rosé rijper, ronder en romiger is. 

Persoonlijk vind ik ’m perfect voor bij de lunch of 

als aperitief. Ik ben sowieso een grote rosé fan. 

Op Curaçao is rosé nog een ondergewaardeerd 

product. Op de meeste menukaarten op het 

eiland vind je maximaal twee varianten; ga je uit 

eten op Sint Maarten, dan heb je de keuze uit 

minimaal tien. Maar gelukkig merk ik dat er ook 

op ons eiland steeds meer vraag komt. Daarom 

hebben wij diverse rosés in de winkel, waarvan 

Diving into Hampton Water er één is. In Miami 

werd de importeurs verteld dat als je zeshonderd 

flessen van deze rosé koopt, je er een gesigneerde 

gitaar van Jon Bon Jovi bij cadeau krijgt. Zonde 

dat ik weinig affiniteit heb met gitaren’, besluit de 

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

Openingstijden: 

maandag t/m zaterdag 

10u00 - 18u00
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PUUR GELUK
LIVING HAPPY 
CONCEPT STORE,  
NET EVEN ANDERS

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

day & night
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1  Wie is Manuel Mair

Ik ben geboren in Italië en opgegroeid 

met sport. Snowboarden, skiën, tennis 

noem maar op. Mijn passie voor sport 

zorgde ervoor dat ik uiteindelijk in de 

entertainmentbranche terechtkwam. 

Ik heb over de wereld gezworven en 

gewerkt in hotels en resorts van Dubai 

tot het Afrikaanse Zanzibar. Om tenslotte 

op Curaçao terecht te komen, waar ik 

vier jaar geleden Zanzibar Beach Tennis 

ben gestart.

2   Waar komt beach tennis vandaan? 

Beach tennis is van oorsprong een 

Italiaanse sport. De sport is ontstaan op 

de brede zandstranden van de Italiaanse 

Bloemenrivièra. Beach tennis op Curaçao 

is relatief nieuw. Totdat ik de beach tennis 

school startte werd het op Curaçao niet 

gespeeld. In tegenstelling tot Aruba, waar 

de sport heel groot is. Op ons buureiland 

worden de grootste toernooien ter 

wereld gehouden.

vragen aan
MANUEL MAIR 
BEACH TENNIS

4
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3  Wat betekent beach tennis voor jou? 

Beach tennis is nu mijn leven. Ik ben er ooit 

mee begonnen omdat het sportief, leuk en 

gezellig was. Nu is het voor mij een echte 

sport. Beach tennis is bovendien een way 

of life. Het wordt op het strand gespeeld en 

de sfeer is altijd relaxed alsof het een feestje 

is. Het is een faire sport. Er komt pas een 

scheidsrechter aan te pas wanneer er halve 

finales of finales worden gespeeld. 

4   Waar wil je met je sport naar toe?

Ik wil in 2018 graag een officieel ITF-toernooi 

op Curaçao organiseren. Op het Aruba 

toernooi vorig jaar waren er meer dan duizend 

spelers. Curaçao was ook vertegenwoordigd: 

wij waren er met vijftig. Een mooi aantal voor 

het startende beach tennis op Curaçao. Een 

toernooi onder de vlag van de Internationale 

Tennis Federatie zet Curaçao op de kaart. Dat 

is goed voor onze sport, maar ook geweldig 

voor het eiland. Wereldwijd spelen zo’n twee 

tot driehonderdduizend spelers beach tennis. 

Hier ligt dus een mooi potentieel.
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INTERIOR DESIGNER JEN  

Ben je in de mood voor een verandering? Wil je meer 

sfeer in je huis zonder al je meubels en accessoires de 

deur uit te doen? Ik help je graag met drie manieren 

om gezelligheid en kleur in je interieur aan te brengen. 

INTERIEUR

Sfeer 
& kleur

in je interieur
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JenPEN Creative Studio 

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

Van oud naar nieuw

Een oude kast in een kamer kan een echte 

eyecatcher zijn. Het donkere hout van zo'n 

pronkstuk komt jammer genoeg soms te zwaar 

over in een ruimte. Door de kast van een frisse 

laag verf te voorzien, blijven de mooie vormen 

van de klassieker behouden, maar oogt het 

meubelstuk een stuk lichter. Maak er een "do-it-

yourself" middagje van. En kies daarbij een kleur 

die het beste bij je interieur past. 

Nieuw kleurtje op de muur 

Niet alleen meubels kun je opfrissen, ook je 

wanden mogen af en toe een nieuw laagje verf. 

Heb je veel kleurrijke accessoires in huis is het 

verstandig de kleur van de muur niet te uitbundig 

te maken. Kies eerder voor iets neutraals, zoals 

een mooie grijze tint die naar het bruine neigt. Je 

creëert hiermee een warme sfeer. Speel met kleur 

door bijvoorbeed een lambrisering te schilderen. 

Kies dan voor wit of een andere coole tint die 

matcht met je inrichting.

Persoonlijke touch

Een gezellig interieur heeft een persoonlijke touch 

nodig. Dat kunnen foto's zijn of een zelfgemaakt 

kunstwerk. Schroef stukjes drijfhout die je in 

de baai verzamelt op een MDF-plaat. Of maak 

met grotere stukken een bijzettafeltje, waarop je 

planten zet voor een huiselijke sfeer.
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao
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TE KOOP
Exclusieve design villa 

Vijf minuten lopen van zee

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF72



Op vijf minuten loopafstand van de Caribische 

zee ligt deze prachtige exclusieve design villa. 

Gebouwd in 2016 en afgewerkt met hoogstaande 

kwaliteit materialen is deze villa een absoluut 

voorbeeld van wat je mag verwachten van 

eigentijds wonen in stijl onder de Caribische 

zon. Het woonoppervlak is maar liefst 530 m2 op 

een perceel van 858 m2. Op de bovenverdieping 

bevinden zich drie ruime slaapkamers en twee 

badkamers. De master bedroom heeft een 

inloopkast en een badkamer en suite. Tevens zijn 

er twee grote dakterrassen met mooi uitzicht. De 

benedenverdieping heeft een ruime woonkamer 

die direct grenst aan het terras met zwembad. 

Ook de semi open keuken grenst aan het 

terras. Zowel op de benedenverdieping als de 

bovenverdieping is de vloer afgewerkt met een 

geïmpregneerde zand geschuurde betonvloer, 

die perfect aansluit bij de strakke stijl van de villa. 

Buiten tegenover het zwembad bevindt zich een 

groot projectiescherm zodat u kunt genieten van 

uw eigen openlucht bioscoop.
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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

•  exclusieve architectuur

•  hoogstaande kwaliteit en afwerking

•  gelegen enkele minuten van zee

•  drie slaapkamers en twee badkamers

•  twee dakterassen

•  zwembad 9 x 4 meter

•  Europese kwaliteitsmaterialen en apparatuur

•  projectiescherm in tuin

•  geluidssysteem binnen en buiten

•  geavanceerd alarmsysteem

•  bebouwde oppervlakte 530 m2

•  perceel oppervlak van 858m2

USD 938.000 k.k. 
ANG 1.669.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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TE KOOP
Tropische villa met veel privacy

Damweg 2, Julianadorp, Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF75



Locatie

Deze tropische villa is gelegen in Julianadorp, een 

ruim opgezette wijk uit de Shell tijd. Deze wijk ligt 

op nog geen tien autominuten van het vliegveld 

en op minder dan tien minuten rijden van het 

centrum van Willemstad. Er zijn meerdere scholen 

in Julianadorp, waaronder basis- en voortgezet 

onderwijs volgens het Nederlandse school 

systeem. Het Blue Bay Golf Resort bevindt zich op 

circa vijf honderd meter van Juliana dorp.

De villa 

Deze onder architectuur gebouwde villa is 

een schoolvoorbeeld van tropisch wonen. Het 

huis ligt geheel in het groen op een perceel 

van bijna 2.000 m² eigendomsgrond. De staat 

van onderhoud is perfect. Bij aanpassingen 

aan de woning is er altijd voor gezorgd dat de 

villa haar typische authentieke karakter bleef 

behouden. Het feit dat voor de overkapping 

van de grote achterporch bij het zwembad 

een gerenommeerde Curaçaose architect is 

ingeschakeld zegt voldoende.

‘De achterporch rondom 
het zwembad voelt  
als een miniresort’
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‘De staat van onderhoud  
is perfect’

Vanuit de woonkamer is er toegang tot de 

voorporch waar voldoende ruimte is voor een 

zit- en eethoek. De keuken is bereikbaar vanuit de 

woonkamer. Deze is voorzien van alle benodigde 

apparatuur. De keuken komt uit op de grote 

achterporch, de absolute eye catcher van deze 

villa. De porch is ruim, geheel overkapt en biedt 

een prachtig zicht op de tuin met het grote 

zwembad. 

De villa heeft drie grote slaapkamers met een 

oppervlakte van 17 tot 20 m². Er zijn twee 

badkamers, waarvan een ensuite. Naast drie 

bergruimtes bieden de overal in het huis 

aanwezige ingebouwde kasten veel bergruimte.

De tropische tuin met zwembad

Deze tropische villa ligt op een groot perceel dat 

weelderig is begroeid. Vanaf de straatzijde zijn 

de hoge bomen en palmen in de tuin al vanaf 

afstand te zien. Op het terrein zelf wordt het alleen 

maar indrukwekkender. Het irrigatiesysteem - 

aangesloten op een deep well - houdt de tuin het 

hele jaar door prachtig groen. Het vijf bij negen 

meter grote zwembad sluit direct aan op de grote 

achterporch en maakt van de villa met volop 

privacy een miniresort voor privé gebruik. 
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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

•  authentieke tropische villa

•  perfecte staat van onderhoud

•  unieke achterporch

•  zwembad 5 x 9 meter

•  prachtige tropische tuin

•  3 slaapkamers en 2 badkamers

•  grote voorporch

•  volop privacy

•  bebouwd oppervlak circa 280 m2

•  kavelgrootte 1.989 m2

USD 498.000 k.k. 
ANG 888.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF78



T   (+599 9) 511 5947

E   harry@caresto-tophouses.com

W   www.caresto-tophouses.com

Internationaal bereik bij verkoop van uw villaInternationaal bereik bij verkoop van uw villa

Wij werken exclusief samen met
•  het online woon & lifestyle magazine LaVida Curaçao  

met ook veel lezers buiten de Curaçaose eilandsgrenzen 
…en bovendien te lezen in alle TUI vliegtuigen

•  de Nederlandse Top Makelaar Honders/Alting  
uw villa wordt opgenomen op www.hondersalting.nl  
…en gedeeld in het netwerk van de klanten van Honders/Alting

•  www.luxuryrealestate.com  
met meer dan 300.000 bezoekers  
per maand uit circa 200 landen

•  www.qualis.nl  
het platform van 50 NVM makelaars  
actief in het exclusieve segment

LUXURYREALESTATE.COM 

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

Bovendien wordt uw villa geplaatst op

Caresto Top Houses
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TE KOOP
Jan des Bouvrie villa 

Coral Estate Resort

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF80



Deze werkelijk unieke villa is hoog gelegen op een 

perceel van niet minder dan 11.000 m2 en heeft 

een prachtig 360-graden uitzicht. De villa is een 

design van de bekende Nederlandse architect Jan 

des Bouvrie. In de villa lopen binnen en buiten 

naadloos in elkaar over. Een ruim vier meter brede 

trap verbindt de woonkamer met het grote terras 

rond het prachtige zwembad van 4 bij 10 meter. 

Het midden van het huis wordt gevormd door de 

woonkamer, een grote open ruimte omringd door 

terrassen en veranda’s met alle luxe voorzieningen 

om te koken, dineren, ontspannen en volop 

te genieten. Het gehele woongedeelte ligt op 

één niveau, met keuken en de vier slaapkamers 

met elk een geïntegreerde badkamer. Er is een 

dubbele garage en onder het huis zijn nog vier 

royale ruimtes die op diverse manieren kunnen 

worden gebruikt. De villa kan hermetisch worden 

afgesloten door middel van een geïntegreerd 

elektrisch rolluiksysteem. 
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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

•  Jan des Bouvrie design villa

•  gelegen op beveiligd Coral Estate resort

•  360 graden uitzicht

•  perfecte staat van onderhoud

•  zwembad 4 x 10 meter

•  4 slaapkamers en 4 badkamers

•  volop privacy

•  bebouwd oppervlak circa 760 m2

•  kavelgrootte 11.680 m2

USD 2.150.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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TE KOOP
Mediterrane villa met prachtig uitzicht

Jan Thiel Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF83



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

Belangrijkste kenmerken

•  7 slaapkamers en 5 badkamers

•  hoog gelegen 

•  uitzicht op zee en Spaanse Water

•  volop privacy

•  zwembad 5 x 10 meter

•  bebouwd oppervlak circa 685 m2

•  kavelgrootte 2.418 m2

•  aanpalende kavel ook te koop

USD 1.650.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto-tophouses.com

Voorzijde van de villa
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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

EXCLUSIEF87



De villa ligt op het kleine resort Joonchi dicht 

bij Mahaai. De toegang tot het resort is alleen 

mogelijk via een grote poort. U woont hier veilig 

en rustig, maar toch centraal op het eiland. De 

plattegrond is zeer speels ingedeeld. De architect 

heeft ervoor gezorgd dat de wind overal goed 

door het huis waait en dat u zowel binnen als 

buiten op de diverse porches of op de patio, 

heerlijk kunt genieten. Op de begane grond vindt 

u de woonkamer, de keuken, een wasruimte, 

2 slaapkamers, 2 badkamers, 3 porches, een grote 

patio en een bergruimte met daarbij een toilet. Op 

de eerste verdieping bevindt zich een slaapkamer 

met badkamer. Via een loopbrug kunt u naar het 

vrij gelegen kantoor. De tuin is prachtig begroeid 

met gras, struiken en palmbomen. Een echt 

TOP huis! Eén van de drie porches
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A   Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T   (+599 9) 511 5947
E   harry@caresto-tophouses.com
W   www.caresto-tophouses.com

Belangrijkste kenmerken

•  toplocatie: centraal gelegen in een gated resort

•  gebouwd onder architectuur

•  zeer aangenaam woonklimaat

•  volop privacy

•  3 slaapkamers en 3 badkamers

•  3 porches en een grote patio

•  apart kantoor op de 1e verdieping

•  kavelgrootte 850 m2

USD 445.000 k.k 
ANG 795.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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