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Kun je je voorstellen dat iemand op pad 
gaat om op de openbare weg rommel van 
anderen op te ruimen? Alex Roose doet dit. Al 
drie jaar lang. Met hulp van vrijwilligers werkt 
hij het afval weg dat steeds opnieuw wordt 
achtergelaten in de Kaya Tene Kòrsou Limpi. 
Zijn doel is mensen ervan bewust te maken dat 
afval dumpen niet okay is. Alex Roose maakt 
een statement. Diepe buiging hiervoor!

Kitesurfen betekent op Curaçao watersporten 
in de ongerepte natuur. De “underground 
scene” die oorspronkelijk bij het kiteboarden 
hoort, vind je nog terug in de Sint Jorisbaai, 
waar Nix Kite School Curaçao is gevestigd. Dat 
het een spectaculaire sport is, bewijzen de 
indrukwekkende foto’s van Inge van Altena.

Ik ben absoluut gecharmeerd van Safego, een 
nieuw draagbaar kluisje voor op het strand. 
Maurice de Bruin brengt dit praktische kleinood 
aan de man in het Caribisch gebied. Ooit zelf 
bestolen, bedacht Maurice samen met zijn 
Nederlandse zakenpartner een praktische 
oplossing waarmee je kostbare spullen op het 
strand veilig kunt opbergen. 

Binnenkijken mocht ik voor deze editie in twee 
opmerkelijke huizen. We namen een kijkje in 
een nog grotendeels originele tropenwoning in 
de wijk Van Engelen en ik voelde me heel even 
een filmster in de meest imposante villa van 
Bonaire. Deze totaal verschillende werelden 
leverden elk op hun eigen manier heerlijke 
“even-wegdromen" reportages op. 

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 op tablet

Rechtsonder 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. Downloaden kan 

via het pijltje linksboven.

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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Onaangetaste originele elementen in oude 

Curaçaose woonhuizen zie je niet vaak meer. 

Bewoners gaan door de jaren heen met de tijd mee 

en kiezen voor comfort. Toch staat er aan de Van 

Engelenweg nog zo’n villa. Nauwelijks aangevreten 

door de moderne tijd. Statig en majestueus. ‘En 

vooral open en vriendelijk’, vertelt Rianne die samen 

met haar partner Roël en babyzoon Dante sinds een 

jaar in dit huis woont.

Letterlijk en figuurlijk 
EEN OPEN HUIS
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Nieuwe plek, nieuwe vibe

‘Het huis zag ik voorbij komen op Facebook’, 

vertelt Rianne. ‘Ik was zwanger en wilde met 

de komst van Dante wonen en werken op 

één plek. Het huis was kaal en niet goed 

onderhouden, maar toch zag ik door alles heen 

de mogelijkheden. Ik was op slag verliefd.’

Op gevoel

‘Ik doe alles op gevoel. Ik wilde een nieuwe plek 

creëren voor mijn nieuwbakken gezin en het 

huis met het werk dat ik doe openstellen voor 

anderen. Ik houd van openheid en hoef niets te 

verbloemen. Deze openheid deel ik graag. Privé, 

maar ook in mijn job. Ik geef massages, verzorg 

coaching trajecten, geef yogales en heb nog 

niet zo lang geleden een zwangerschapscursus 

opgezet. Mijn werk gaat over thuisvoelen, 

veiligheid en vertrouwen. Dit huis helpt daarbij. De 

grote ramen, de wind, de deur die altijd openstaat. 

En dat midden tussen al die bomen, bloemen en 

vogels om ons heen.’
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Cirkel rond

‘We huren dit huis van een oude Curaçaose 

familie. De eigenaresse die in dit huis is 

opgegroeid, vond het jammer dat haar 

geboortehuis verwaarloosd werd. Ik heb haar 

beloofd van deze woning weer een thuis te 

maken. Helaas heeft ze dat niet meer kunnen 

meemaken. Ze overleed op de dag dat onze zoon 

werd geboren. Een jaar later durf ik te stellen dat 

ik mijn belofte heb waargemaakt. Er wordt hier 

intens geleefd.’

Wonen en werken

‘Ons huis is eenvoudig. We hebben geen grote 

verbouwingen gedaan, alleen wat geschilderd en 

het gezellig gemaakt. Alles op gevoel. De voorkant 

van het huis is werkruimte geworden. Het bordes, 

de mahoniehouten panelen, de houten vloeren, 

de grote openslaande ramen. Ik vind het er 

heerlijk. De achterzijde van het huis is een stuk 

minder sjiek, maar daarom niet minder gezellig. 

Dit is onze woonplek. Hier koken, ontspannen en 

slapen we. De vloeiende overgang van werk naar 

privé vind ik zalig. Mijn werkplek voelt voor mij net 

zo magisch als mijn huiskamer’, lacht Rianne.  

Spullen met een verhaal

‘De inrichting is voor mij voorlopig nog geen 

afgerond project’, gaat Rianne verder. ‘Ik koop 

zelden iets nieuws en haal alles van porchsales. 

Het duurt dus nog wel even voordat ik alles 

bij elkaar heb gescharreld. Ik wil het ook zelf 

opknappen of van een kleurtje voorzien. Dit 

neemt tijd, maar het is ook gezellig om te doen. 

Mooie dingen zijn voor mij niet per definitie 

modern of nieuw.’ 

‘Zoveel verborgen plekjes  
in en om dit huis’

BINNENKIJKEN9
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‘Het verhaal erachter vind ik veel belangrijker. 

Soms hebben mensen moeite spullen van de 

hand te doen waaraan ze gehecht zijn. Ze zetten 

het te koop, maar er afstand van nemen blijkt toch 

moeilijk. Als ze me dan uiteindelijk toch hun bezit 

gunnen, mogen ze er zeker van zijn dat ik er goed 

voor zal zorgen.’

Lijkt het je leuk  
jouw huis in LaVida Curaçao 

terug te zien?

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

‘Geen opsmuk, gewoon naturel,  
zoals we zelf zijn’

BINNENKIJKEN11



vragen aan
KITESURFER  

NICK

4

1  Wie is Nick?

Ik ben Nick, 27 jaar en 

met uitzondering van mijn 

studietijd woon ik al heel mijn 

leven op Curaçao. Ik ben 

groot geworden met zout, 

water en wind. De perfecte 

plek voor een kiter zoals ik. 

Drie jaar geleden wilde ik 

meer dan kiten alleen en ben 

ik mijn eigen Nix Kite School 

Curaçao begonnen. 
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2  Wat betekent kitesurfen voor jou?

Kiten is mijn leven, ik ben er altijd mee 

bezig. Als ik geen les geef, ben ik zelf 

op het water te vinden. Kitesurfen is 

mijn brood, mijn hobby, mijn vrije tijd. 

Ik ben een powerkiter en houd van een 

agressieve stijl. Maar tegelijkertijd ben ik als 

IKO instructeur ook alert en bedachtzaam. 

Ik weet als geen ander dat je voor deze 

sport voortdurend risico’s moet kunnen 

inschatten. Nadenken over wat je gaat 

doen, is essentieel in de kitesport.

3  Wat is de beste kitespot van Curaçao?

De beste plek is zonder twijfel de Sint 

Jorisbaai, waar ook mijn kiteschool is 

gevestigd. De golven in de baai zijn minder 

ruw dan op open zee en ook afdrijven is 

er hier niet bij. Wat de Sint Jorisbaai als 

kitespot uniek maakt, is de ongerepte natuur 

eromheen. Het is een plek die nog niet door 

iedereen is ontdekt. Je ervaart er nog steeds 

de echte underground vibe. Iets wat op veel 

kite hotspots wereldwijd niet meer zo is, 

omdat ze steeds commerciëler zijn geworden.
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4  Kan iedereen kitesurfen leren?

Als je de kite eenmaal onder controle hebt, gaat het niet om kracht 

maar om spelen met de wind. Kitesurfen is een spectaculaire en 

tegelijkertijd technische sport. Je moet wel wat durven, maar in principe 

kan iedereen het leren. Hoe eerder je ermee begint des te beter het is. 

Een mooie instapleeftijd is een jaar of vijftien, hoewel ik ook kiters heb 

die de vijftig al zijn gepasseerd en leerlingen van rond de tien jaar. Het 

kan allemaal, mits je lichaamsgewicht meer dan veertig kilo is. Wil je 

de sport goed onder de knie krijgen, moet je doorzettingsvermogen 

hebben en er tijd voor vrijmaken. Veel oefenen dus. Lesgeven doe 

ik zeven dagen per week, van ’s ochtends totdat het donker wordt. 

Mogelijkheden genoeg om ook een kitesurfer te worden!

Nix Kite School Curaçao
A  Sint Jorisbaai, ingang Ostrich Farm
E  nixkitecuracao@gmail.com
W  www.nixkitecuracao.com
T  (+599 9) 665 25 62
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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.



Complete winkel 
als moodboard
De woonwinkel van Rottumhuys is één grote 

inspiratiebron voor de inrichting van je huis. 

STYLING TIPS16



'Iedereen kan meubels, gordijnen, wandbekleding en vloeren verkopen', 

aldus de eigenaar van Rottumhuys. 'Maar bij Rottumhuys houdt het niet op 

bij een leuke showroom. Wij kijken samen met onze klanten naar praktische 

oplossingen, adviseren over materiaal- en kleurgebruik en helpen hen bij het 

maken van de juiste keuze. Wij geven graag een goed interieuradvies aan 

onze klanten. En mochten ze hier niet vinden wat ze zoeken, kunnen we in 

Nederland nog meer laten zien. Deze persoonlijke aanpak past bij wat we 

belangrijk vinden: advies, service en kwaliteit; kortom wij ontzorgen compleet.’

Mooie materialen

‘Een huis sfeervol inrichten gaat verder dan 

alleen de meubels die je erin zet. Hoe zien je 

wanden eruit, wat doe je met de ramen? Het 

totaalplaatje, daar gaat het om. Daarom hebben 

we bij Rottumhuys een uitgebreide collectie 

wand- en raambekleding. Honderden opties 

in gordijnen, vitrage en jalouzieën en ook een 

onderscheidende sortering muurbekleding is 

onderdeel van ons totaalpakket.’

Eerder kunst dan behang

‘Zoals Arte muurbekleding bijvoorbeeld. De 

verschillende dessins en structuren van dit vinyl 

behangpapier zou je bijna kunst kunnen noemen. 

Rottumhuys heeft dit luxe merk op Curaçao 

exclusief in handen. We verkopen het niet alleen, 

we adviseren ook bij de keuze van de prints en 

Rottumhuys Caribbean (bij de roze olifant)

  A  SBN Doormanweg 41, Curaçao    T  (+599 9)  738 40 20 

E  post@rottumhuys.nl     F  rottumhuyscaribbean

het vakkundig aanbrengen van de wandbekleding. 

We hebben hiervoor lijm en toebehoren in huis 

en kunnen desgewenst de hulp van professionals 

inroepen.’ 

Service tot in huis

‘Deze service leveren we trouwens bij alles wat 

we doen. De kwaliteit van onze producten stopt 

niet bij de aankoop. Gordijnen moeten prachtig 

hangen, behang moet strak en naadloos zijn op 

een muur en een rolgordijn moet feilloos werken. 

Als wij tevreden zijn, is onze klant dat ook.’  
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“Verhalen en drums” is de letterlijke vertaling van Kuenta i Tambu. Het illustreert 

meteen wat deze muziekgroep doet, want achter elke song zit een verhaal: over 

Curaçao en haar geschiedenis, over een specifiek muziekinstrument of gewoon 

over het dagelijks leven. Percussionist Roël Calister is de drijvende kracht achter 

Kuenta i Tambu, ofwel KiT, de naam waarmee de band inmiddels de wereld 

verovert. ’Ik wil verhalen en muziek doorgeven aan anderen en tegelijkertijd veel 

plezier hebben in wat ik doe.’

Muziek en verhalen
Roël Calister over Kuenta i Tambu

Tekst Elisa Koek

HELDEN18



De optredens van KiT zijn energiek en dat is nog 

zacht uitgedrukt. Roël gaat letterlijk springend, 

dansend en schreeuwend het podium over. 

Heel anders on stage dan tijdens het interview 

waarin Roël de kalmte zelf is. ’Dat is de invloed 

van muziek. Het doet iets met me’, lacht hij. ’Of 

ik nou moe, verdrietig of boos ben: muziek geeft 

me altijd energie en maakt me blij. En met altijd, 

bedoel ik echt altijd.’

Trommelen op emmers

Roël komt uit een muzikale familie. Muziek 

hoorde bij het leven van alledag. Instrumenten 

waren er niet altijd, maar dat hield de jonge 

Roël niet tegen. ’Vanaf mijn derde begon ik 

met trommelen. Soms maakte ik zelf iets, maar 

meestal waren het de emmers die het moesten 

ontgelden. Mijn ouders hebben vaak nieuwe 

moeten kopen!’

Jazz studeren aan het Conservatorium

Tot zijn achtiende woonde Roël op Curaçao 

waarna hij in Nederland Bedrijfseconomie ging 

studeren. Het drummen in zijn eigen band bleef 

de rode draad in z’n leven. Toen hij zijn diploma 

op zak had, kreeg Roël de kans om in de band 

van zijn zus Izaline Calister mee te spelen. ’Dat 

was net even iets anders. Ik realiseerde me dat ik 

meer wilde doen met muziek en besloot naar het 

conservatorium te gaan.’ Zo gezegd, zo gedaan. 

‘Het besef dat iedereen losging op 
onze muziek was heel bijzonder’

Fo
to

 C
at

h
ar

in
a 

G
er

rit
se

n

Bekijk hier Kuenta i Tambu - Jackhammer
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Roël ging naar het conservatorium en startte een 

drumschool in Haarlem. ’Muziek was wat ik wilde 

doen. Het zit in mijn hart. Het was duidelijk dat 

mijn toekomst in de muziek lag.’

Theatergroep KiT for Kids

De leden van KiT vonden elkaar in het onderwijs. 

Roël  was toen al bezig met het samenbrengen 

van muziek en verhalen en in 2005 vond dit 

een echte plek. ‘Vanuit Drumdrumdrum zijn 

we theatervoorstellingen gaan maken. Kuenta i 

Tambu was de eerste voorstelling: destijds een 

echt familiegebeuren.’ Pas later bleek dat deze 

combinatie - en natuurlijk het samenspel met 

Europese dance - ook bij volwassenen in de 

smaak viel. Met het nummer Jackhammer in 2012 

brak de groep Kuenta i Tambu echt door. ‘Dat 

hakte er wel in, ja: het besef dat iedereen gewoon 

losging op onze muziek was heel bijzonder.’

Risico

Roël is geen onbekende op Curaçao. Met KiT 

keert hij regelmatig terug naar het eiland om 

er drukbezochte optredens te geven. ’Het was 

natuurlijk een risico om traditionele muziek te 

mixen met andere klanken, maar de mensen 

die er voor mij toe doen, hebben me hun zegen 

gegeven. Verder maakt het me eigenlijk niet zoveel 

uit: ik weet wat ik doe‘, zegt de muzikant stellig. 

In de leer bij Pernell Saturnino

Roël leerde de fijne kneepjes van het vak van de 

Curaçaose percussionist Pernell Saturnino die 

meerdere Grammy’s op zijn naam heeft staan. De 

kans om kennis te vergaren over de Curaçaose 

muziek greep Roël altijd aan. Dit - gecombineerd 

met zijn studie aan het conservatorium - opende 

voor hem een nieuwe wereld. Roël had vele 

‘Als er een kans is om over muziek  
te vertellen, grijp ik ’m’
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opties, maar koos toch voor de muziek van 

zijn geboorte-eiland. ’Juist als je aan de andere 

kant van de wereld woont, worden die dingen 

belangrijk. Jazz is leuk bijvoorbeeld, maar de 

Curaçaose ritmes komen uit mijn hart, ik voel 

ze: het is mijn muziek. Zo is KiT ook bij elkaar 

gekomen: wij voelen de muziek.’

Muziek doorgeven

Inmiddels toert de groep door Europa, staat op 

grote muziekfestivals waar duizenden mensen 

springen en dansen op de klanken van KiT. Weten al 

die mensen wel dat de oorsprong van deze muziek 

op een klein eilandje in de Caribische zee ligt? ’Nee, 

niet allemaal natuurlijk, maar we doen ons best. We 

gebruiken intro’s om traditionele tambu te spelen 

en als de gelegenheid zich voordoet, grijp ik het 

moment. Dan vraag ik bijvoorbeeld of mensen de 

”chapi” kennen en leg dan uit waar het instrument 

vandaan komt. Ik wil de muziek en geschiedenis 

van Curaçao blijven doorgeven.’ 
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Als je het curriculum van ondernemer 

Aad Ouborg bekijkt - bij het grote 

publiek bekend vanwege zijn merken 

BaByliss, Princess en Bourgini - zou 

je misschien niet direct verwachten 

dat hij ook in het hotelwezen 

geïnteresseerd is. Niets is minder 

waar. Zijn passie voor historisch 

onroerend goed en zijn gelauwerde 

entrepreneurvisie “ondernemen is 

entertainen” zette hem ertoe op 

Curaçao het enige landhuis aan zee 

te kopen. Om er vanzelfsprekend iets 

bijzonders van te maken.

Vijf sterren plus 
helemaal voor jezelf

Princess 
Sirena 
Bay 
Estate
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Voor Aad Ouborg is Curaçao een tweede thuis. 

Hij is regelmatig op het eiland te vinden en 

dat al tientallen jaren lang. Aad houdt van de 

ongedwongenheid, de laissez-faire mentaliteit. 

‘Iedereen gaat z’n gang’, aldus Aad Ouborg. 

‘En dat is een vruchtbare bodem voor creatief 

ondernemerschap. Er liggen heel veel kansen 

op Curaçao. Mensen weten niet half genoeg 

hoe bijzonder het hier is. Wat Curaçao aan 

historie te bieden heeft is ongekend. 

Zoveel tastbare geschiedenis op een 

zonovergoten eiland, waar vind je dat 

nog? Kijk naar Aruba of Sint Maarten. 

Deze zustereilanden hebben wel 

dezelfde tropische setting, maar de 

historische gebouwen zijn door de 

economische vooruitgang in de loop 

der jaren zo goed als verdwenen. 

Er kwamen nieuwe hotelgebouwen 

voor in de plaats. Ik voel echt - en 

geloof me: het komt altijd uit - dat 

het gaat gebeuren op Curaçao. Ik 

kom inventieve initiatieven voor de 

toeristische markt tegen, de betere restaurants 

doen goede zaken en ik zie wie er rondloopt om 

te genieten, te investeren of net zoals ik om beide 

te doen.’

Historisch landhuis aan zee

‘Een hele tijd geleden, tijdens een van mijn 

vakanties op het eiland trok het oude landhuis in 

de Penstraat mijn aandacht. Ik ben geduldig en 

twee jaar geleden heb ik het uiteindelijk gekocht. 

Ik wist vanaf het allereerste begin wat ik ermee 

wilde doen. Het historische gebouw opknappen 

en omvormen tot een vijf sterren plus estate waar 

grote families of vriendengroepen herinneringen 

kunnen maken. Ik kreeg een unieke locatie in 

handen. Op hoeveel plekken in de wereld kun je 

in een historisch landhuis aan zee geheel privé 

vakantie vieren?’ 

‘Het historisch erfgoed  
is van onschatbare waarde  

voor Curaçao’
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Het estate voor jezelf

Princess Sirena Bay Estate heb je helemaal voor 

jezelf. Je kunt er met maximaal achttien personen 

verblijven. Er zijn drie slaapkamers met badkamer 

en suite in het landhuis plus drie appartementen 

in de bijgebouwen op het landgoed waar ook 

nog eens twaalf mensen kunnen verblijven. Aad 

Ouborg: ‘Je heb dus je eigen landgoed als je 

hier verblijft. Met vierentwintig uur per dag een 

vierkoppige vaste staf die ervoor zorgt dat het je 

aan niets ontbreekt.’ 

Alles is mogelijk

‘Het mooie van Princess Sirena Bay Estate is dat 

alles kan en niks moet. Alles wat we zelf niet in 

huis hebben, brengen we op verzoek van onze 

gasten naar het landhuis. Chefs bijvoorbeeld 

om haute cuisine maaltijden te bereiden, 

duikinstructeurs, yoga masters, masseurs noem 

maar op. Dit betekent niet dat onze gasten altijd 

alleen maar luxe willen. Het komt ook voor dat 

mensen het hele domein in gebruik nemen om 

juist met rust gelaten te worden. Ze zijn altijd al 

omringd door personeel en 

willen wel eens zelf koken 

en hun eigen gang gaan. 

Dan verdwijnt zelfs ons eigen 

personeel discreet naar de 

achtergrond.’

Wat kost dat nou, logeren  

in je eigen privé hotel?

 ‘We opereren in het exclusieve segment. Het 

begint ergens bij zesduizend US Dollar voor 

een week met zes personen in het laagseizoen 

en loopt op naar gelang het aantal gasten en 

de periode van het jaar waarin geboekt wordt. 

Hoewel je dat misschien in eerste instantie niet 

zou verwachten is er absoluut een markt voor dit 

exclusieve segment op Curaçao. De boekingen 

bevestigen dit. Tot en met maart volgend jaar is 

‘Ook Nederlandse 
artiesten - op zoek naar 
privacy -  weten de weg 

naar Princess Sirena 
Bay Estate te vinden’
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Princess Sirena Bay Estate
A  Penstraat 34, Curaçao
E  info@sirenabayestate.com
W  www.sirenabayestate.com
T  +31 (0)76 560 71 44

het estate al zo goed als volgeboekt. Dit had zelfs 

ik niet voorzien.’ 

Wie komen er?

‘Tot nu toe bestaat onze gastenlijst voor negentig 

procent uit Amerikanen en Canadezen. Zij 

hebben weinig vrije dagen en als ze dan op 

vakantie gaan, willen ze er ook alles uithalen. We 

zien grote families, vriendengroepen, maar ook 

verliefde stellen. De rest van onze gasten komt 

uit Nederland. De opening van het 

estate afgelopen februari heeft veel 

persaandacht in Nederland gekregen. 

We merken nu dat ook steeds meer 

bekende Nederlandse artiesten zich 

melden. Ook zij willen wel eens opgaan 

in de anonimiteit die Princess Sirena Bay 

Estate op Curaçao te bieden heeft.’

Eén keer per jaar voor iedereen

‘Op het verhuren van het complete 

estate aan een familie of gezelschap, maken we 

één keer per jaar een uitzondering. Er zijn vast 

meer mensen die wel eens willen logeren in dit 

prachtige landhuis. Daarom stellen we het estate 

een paar weken open voor het grote publiek en 

verhuren we de kamers los. Gewoon via Airbnb, 

omdat we het leuk en gezellig vinden. Op deze 

manier kan iedereen die droomt van een vijf 

sterren plus service in een historische setting bij 

Princess Sirena Bay Estate logeren.’
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Safego
mobiele kluis      voor op het strand
Zo voor de hand liggend
dat je zou denken dat hij er altijd al was

Een druk strand, heel veel gezelligheid en zin in een duik. Autosleutel, telefoon 

en portemonnee in je tas en plons het water in. Lekker afgekoeld kom je de 

zee uit en wat blijkt? Je waardevolle spullen zijn verdwenen. Hoe kan dat nou, 

terwijl je buurman nog geen twee meter verder op een bedje ligt? Snel vraag je 

omstanders of ze wat gemerkt hebben. Ja, wel wat gezien, maar ze gingen er 

vanuit dat degene die nonchalant in je tas graaide bij je gezelschap hoorde. ‘Zo 

gaat het echt’, weet Maurice de Bruin van Safego uit eigen ervaring te vertellen. 

‘Dit overkwam m’n vriend Max en mij een paar jaar geleden op Mambo Beach 

ook. Een overvol strand, slechts een paar minuten in de zee en toch alles weg. 

Het zette ons aan het denken hoe we dit soort ellende - want het is niet alleen 

waarde, maar ook heel veel gedoe - in de toekomst konden voorkomen.’
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‘De diefstal op het strand was de start van een 

lang parcours om tot de perfecte oplossing te 

komen’, aldus Maurice de Bruin. ‘Met Safego als 

resultaat: een mobiele kluis die je aan je strandbed, 

een hek, boom of parasol kunt klikken om er 

waardevolle spullen in te bewaren die je toch altijd 

bij de hand wilt hebben.’

Maak het ze moeilijk

‘Max en ik werken samen met onze partner in de 

USA. We hebben de taken verdeeld omdat we het 

groots willen aanpakken. We willen Safego in het 

Caribisch gebied, Noord-Amerika en in Europa in de 

markt zetten. Iedereen kent namelijk wel een verhaal 

van iemand die op een strand bestolen wordt.’ 

‘Je hebt al een Safego voor 85 gulden.  
Een kleine investering om heel  

wat ellende te voorkomen’ 

Bekijk hier de vele Safego voordelen
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‘We gaan er al snel vanuit dat dieven niet zo 

brutaal zijn dat ze spullen wegnemen met zoveel 

mensen in de buurt. Niets is minder waar. Juist 

daar vinden snelle diefstallen plaats. En in deze 

setting past Safego uitstekend. Omdat er een 

cijferslot zit op de kluis, het ijzersterke kunststof 

vrijwel niet te breken is en de staalkabel - we 

hebben het uitgebreid getest - met een tang niet 

snel is door te knippen, maak je het gauwdieven 

moeilijk onopvallend hun slag te slaan. Even 

terloops in een tas grijpen en kostbare spullen 

meenemen is er niet meer bij.’

Ook op andere  

plekken handig

De ervaring leert dat 

mensen de mobiele kluis 

op veel meer plaatsen 

dan alleen het strand 

gebruiken. Op de boot 

bijvoorbeeld, want Safego 

is gemaakt van waterproof ABS plastic, in hostels waar 

vaak geen safe beschikbaar 

is, op festivals of op 

sportvelden. Maurice: ‘Ikzelf 

gebruik mijn Safego altijd 

in het vliegtuig. Paspoort, 

portemonnee en telefoon 

erin, mijn oortjes eruit via de speciaal hiervoor 

gemaakte opening en mijn muziek aan. Ik kan rustig 

in slaap vallen, want ik hoef niet om te kijken naar 

mijn waardevolle spullen die anders los voor me in 

het bagagenetje zouden zitten.’

Meer informatie over de verkooppunten? 

Safego Caribbean
E  contact@safego.nl
W  www.safego.nl
F  safegocaribbean
T  (+599 9) 685 23 29
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Te gek he?
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VAN RESTAURANT  

THE PEN

Kijkje in de
keuken

Toen de familie Vogels het Avila Beach Hotel eind 

2015 in handen kreeg, beseften ze als geen ander 

dat ze dit Curaçaose kroonjuweel intact moesten 

laten. De rijke historie van dit stijlvolle resort gaat 

al tientallen jaren terug. Als horecaondernemers 

wisten ze echter ook dat vernieuwingen nodig zijn 

om de grandeur te blijven behouden. Renovaties 

volgden, het strand werd opgeknapt, er kwam een 

indrukwekkende overkapping voor het openlucht 

restaurant en ook op culinair gebied werden er 

stappen gemaakt. De nieuwe restaurantnaam 

The Pen -  voorheen Belle Terrace  - maakt de cirkel 

rond. Food & Beverage manager Nico Dingemans 

vertelt er graag meer over. 
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Schone lei, nieuwe naam

Nico Dingemans, verantwoordelijk voor 

de gastronomische vernieuwing: ‘Het Avila 

Beach Hotel viert in 2019 haar zeventigste 

verjaardag. Het restaurant Belle Terrace 

zoals The Pen vroeger heette, gaat al decennia 

terug in de geschiedenis. Maar we moeten verder. 

Wil je bij de tijd blijven, moet je meebewegen 

op culinair gebied. Hier komt mijn achtergrond 

als “farm to fork” specialist - het nieuwe concept 

dat wij aanbieden - om de hoek kijken. Ik ben 

fervent liefhebber van koken op smaak en geloof 

in eenvoud en een gezonde voedselketen. De 

producten die we bij The Pen verwerken laten 

we in hun waarde en tegelijkertijd doen we er iets 

heel aparts mee. En dat allemaal zonder al te veel 

hulpmiddelen en tierlantijntjes.’

Verrassingseffect

‘Het streven is 

om moderner en 

meer regionaal 

te koken en het 

tegelijkertijd wat minder ingewikkeld te maken. 

Het is echt niet zo dat alles wat bewerkelijk 

of gecompliceerd is per definitie goed is. Het 

is een veel grotere uitdaging om met minder 

ingrediënten iets moois voor te schotelen. Neem 

bijvoorbeeld een tomaat, een courgette of een 

pompoen. Alleen de naam van de groente op de 

menukaart is simpel en duidelijk. Juist daarom is 

het zo leuk gasten te verrassen met bijvoorbeeld 

drie of vier verschillende bereidingswijzen.’
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Cultuur op het bord

‘We leven op een eiland en dat maakt het koken 

praktisch gezien niet altijd makkelijk. Vis halen 

we uit de zee, maar voor veel andere producten 

zijn we tot nu toe sterk afhankelijk van de toevoer 

uit het nabij gelegen Zuid-Amerika. We merken 

echter ook dat steeds meer lokale ondernemers 

zich bezighouden met het verbouwen van 

groenten en fruit op onze eigen grond. Heel 

voorzichtig ontstaat er een agrarische sector 

op Curaçao. Boeren die eerlijke producten 

verbouwen op ons eigen eiland. Dit is een 

interessante ontwikkeling, omdat culinaire 

liefhebbers oprecht interesse hebben in de 

herkomst van het eten op hun bord.’ 
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Restaurant The Pen 

Open van maandag t/m zaterdag vanaf 18u30
E  info@avilabeachhotel.com
W  www.avilabeachhotel.com
A  Penstraat 130, Willemstad, Curaçao
T  (+599 9) 461 43 77

Over de nieuwe naam The Pen

Het Avila Beach Hotel kent een rijke historie. 

In 1807 deed de Belle Alliance zoals het huis 

toen heette, dienst als het buitenverblijf van 

de Engelse gouverneurs. In de volksmond 

kreeg de villa echter al snel de naam The Pen, 

verwijzend naar de weelderige achtertuin. 

The Pen was een oase, vol met fruitbomen 

en groene gewassen. Het restaurant aan 

het strand bevindt zich letterlijk op de plek 

waar vroeger de tuin was. De cirkel is rond. 

Het “farm to fork” concept in het bekende 

openlucht restaurant kon dan ook niet anders 

dan de historische naam The Pen krijgen.

Farm to fork

‘Op Curaçao waar het lijkt alsof er niets wil 

groeien of bloeien, zou je kunnen denken dat zo’n 

“farm to fork” aanpak een stap te ver is. Toch is dat 

niet zo. Vroeger werden er op het eiland groenten 

en fruit verbouwd, die ondanks het weinige water, 

de felle zon, de harde wind en de schrale grond 

prima konden gedijen. Dat dit nog steeds kan, 

bewijzen meer en meer lokale boeren. The Pen 

wil deze lokale groene historie meenemen naar 

het heden en er een verhaal bij vertellen. We 

creëren letterlijk de lokale cultuur op het bord, 

wat perfect past bij de lange geschiedenis van het 

Avila Beach Hotel.’
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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. 

Resort
Vijf sterren plus  

helemaal voor jezelf

Sport
Kitesurfen

Interieur
Klein maar fijn

Op reis  
in eigen land

JUNI 2018 | 10

Helden
Roël Calister over

Kuenta i Tambu

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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W  www.shapecuracao.com
T  (+599 9) 513 18 30

Weg met die 
zwembandjes

Straight Away

Start direct met Straight Away. Dit dieetplan 

is zoveel meer dan alleen handige maaltijd-

vervangers. Na een intakegesprek waarin je wordt 

voorbereid op je persoonlijke afslankprogramma, 

ga je aan de slag met verantwoorde 

maaltijdvervangers die je combineert met 

gezonde maaltijden. Heb je je streefgewicht 

bereikt, werk je samen met je coach om je 

afgeslankte lijf te behouden door het aanleren van 

een gezonde levensstijl. 

Meer informatie over Straight Away? Maak een 

afspraak en we vertellen je er graag meer over!

  Wil je nog graag een paar vetrolletjes kwijt 

voor de vakantie?

  Ben je gemotiveerd om af te slanken, 

maar heb je geen tijd of zin hiervoor een 

ingewikkeld dieet te volgen? 

  Geloof je dat persoonlijke begeleiding van 

een coach je zeker zal helpen?  
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FINANCIERING IS MOGELIJK 
Van 28 juni t/m 15 juli 2018 
zelfs zonder rente!  
Informeer naar de 
voorwaarden in de winkel.

Zonder verrassingen

PRAKTISCH36

Een nieuwe keuken

‘Een nieuwe keuken 

aanschaffen doen mensen niet vaak. 

Op Curaçao gemiddeld één, maximaal anderhalf 

keer in een mensenleven’, aldus Danique Petronilia, 

category manager bij Kooyman. ‘Als er dan een keuken gekocht wordt, 

is het zaak goed voorbereid te werk te gaan. Waar moet je rekening mee 

houden, wat wil je zelf en is dit haalbaar binnen je budget?’



Budget en wensen

‘Een keuken is absoluut een investering voor de 

lange termijn. Daarom is het handig om goed 

te kijken wat je precies wilt’, legt Kooyman’s 

category manager uit. ‘Mijn advies is te starten 

met het bepalen van je budget. Hoeveel geld 

wil je uitgeven? Als je dat weet, volgen de 

praktische vragen. Houd je van kasten of van 

lades; welke apparatuur wil je in de keuken; kook 

je vaak of maar af en toe? Heb je ruimte voor 

een kookeiland of zoek je eerder een compacte 

oplossing? De afmetingen van de ruimte zijn 

belangrijk. Waar zitten de ramen en deuren? Foto’s 

van de bestaande situatie zijn erg handig om mee 

te nemen wanneer je voor een nieuwe keuken op 

pad gaat.’  

Europese kwaliteit

‘De keukens van Kooyman komen uit een 

Duitse fabriek waarmee wij al jarenlang zaken 

doen. Dat het kwaliteit is, bewijst het feit dat 

heel wat toeristische appartementcomplexen 

op het eiland zijn uitgerust met een Kooyman 

keuken. Omdat we ook bij onze keukens het 

principe “good, better, best” hanteren, hebben 

we standaardkeukens maar ook super-de-

luxe uitvoeringen. Zoveel meer varianten zijn 

mogelijk dan we in onze showroom kunnen 

laten zien. We volgen trends in design, materiaal 

en kleur. We ontwerpen dat wat onze klant wil, 

ondersteund door professioneel advies van onze 

keukenspecialisten.’

Kooyman Megastore Zeelandia

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

Waarom een keuken van Kooyman?

‘Keukens kun je op meerdere plaatsen kopen. 

Het aanbod varieert van timmerlieden tot 

keukenspecialisten. Een Kooyman keuken heeft 

echter een aantal voordelen. Allereerst is er - zoals 

bij al onze producten - de vertrouwde kwaliteit 

voor een goede prijs met daar bovenop nog eens 

vijf jaar garantie. We ontwerpen in 3D op basis van 

gekozen kleuren, materialen en apparatuur die in 

onze winkel staan. Geen verrassingen dus, want 

je kunt in het echt zien waarvoor je hebt gekozen. 

Bij ons ook geen lange levertijden omdat de 

keuken nog geproduceerd of geïmporteerd moet 

worden. We hebben namelijk alles op voorraad. 

En dan bedoel ik niet alleen kasten, deurtjes 

of grepen. Ook wasbakken, keukenapparatuur, 

kranen, keukenbladen, tegels en verlichting 

zijn direct leverbaar. Handig omdat de keuken 

dan snel geïnstalleerd kan worden en ook nog 

eens supermakkelijk als er onverhoopt iets snel 

gerepareerd moet worden.’
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‘Al doende leert men, is zeker ook op 
wijn van toepassing’, aldus Arie Pieter Imhoff 

van Servir Frais. ‘Ik vind het fijn mijn wijnkennis 
te delen met anderen. Natuurlijk heb ik een zaak 

te runnen en is het prettig om veel flessen over de 
toonbank te laten gaan - dozen schuiven zoals ik 
dat ook wel eens gekscherend noem - maar het is 

nog leuker om mensen bewust te maken van wat ze 
drinken. Daarom verkopen we bij Servir Frais niet 

alleen wijn, maar hebben we ook proeverijen, 
bieden we wijncursussen op verschillende 
niveaus aan en hebben we onze jaarlijks 

terugkerende evenementen, waarbij 
wijn natuurlijk centraal staat.’

Debby Wong / Shutterstock.com

Proeven
om ervan te leren
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Debby Wong / Shutterstock.com

‘Wijn blijft me 
verrassen. Gavi 

di Gavi bijvoorbeeld. 
Ik viel bijna van mijn 

kruk bij het proeven van 
deze Italiaanse wijn uit 
Alba met een vleugje 

venkel’

Wijnproeverijen

‘Een wijnproeverij is een mooie manier om op 

een informele manier meer te leren over wijn. In 

de sfeervolle setting van ons eigen proeflokaal 

laat ik mensen met wijnen kennismaken uit 

streken waar ik zelf ben geweest of waarover 

ik mooie verhalen kan vertellen. Geen enkele 

proeverij is hetzelfde. Een land kan een thema 

zijn, een gebied of een druivensoort. Maar klanten 

geven me ook vaak carte blanche. Zo ben ik 

bijvoorbeeld een groot fan van Portugese wijnen. 

Niet echt een land zoals Frankrijk of Italië, waarbij 

je als eerste aan wijn denkt. Als de avond voorbij is 

heb ik meerdere wijnen uit Portugal laten proeven 

en heb ik het gezelschap zeker kunnen verrassen.’

Bourgondisch avondje

‘Dat is gelijk ook het leuke aan een proeverij. 

Mensen krijgen wijnen in hun glas die ze wellicht 

zelf nooit hadden gekozen. En daarmee komen 

we op de essentie van zo’n avond: iets proberen 

buiten je comfortzone. Gewoon, omdat je 

het nog niet kent. En nee, je hoeft helemaal 

geen groot wijnkenner of liefhebber te zijn. 

We krijgen allerlei mensen over de vloer voor 

onze proeverijen. Het kunnen collega’s zijn, een 

vriendinnengroep of een eetclub. Wat ze allemaal 

gemeen hebben is zin in een gezellige avond, 

waar ze lekkere wijnen proeven, genieten van 

bijpassende hapjes en op speelse wijze nog wat 

opsteken van wat ik te vertellen heb.’
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‘Wijn 
waarderen gaat 

gepaard met 
gevoel’

Wijncursussen

Arie Pieter: ‘Toen ik twaalf jaar geleden op 

Curaçao de deuren van Servir Frais opende, was 

er op wijngebied veel minder aanbod dan nu. 

Niet alleen op het eiland, maar overal in de wereld 

is de vraag naar wijn toegenomen. En daarmee 

dus ook de roep om kennis over wijn. Er zijn 

heel veel apps over wijnen, je wordt overspoeld 

met televisieprogramma’s en er is een groeiende 

vraag naar cursussen en opleidingen. Ook Servir 

Frais biedt wijncursussen aan. Ik doe dat niet zelf, 

maar geef professionals de mogelijkheid in ons 

proeflokaal wijncursussen te geven.’  

‘Oinos Wine Consultancy van onze collega Jasna 

Dusinovic bijvoorbeeld of De Wijnjuf. De basis 

van de cursussen is in essentie bij elke aanbieder 

hetzelfde. Maar ik weet uit ervaring dat de ene 

persoon meer oppikt met een technische manier 

van lesgeven en een ander meer onthoudt door 

mooie verhalen en anekdotes. Hoe de lesstijl ook is: 

als het je interesseert kun je er alles over leren.’

Servir Frais feestjes

‘We zouden elke dag feestjes kunnen houden 

als ik onze klanten mag geloven’, lacht Arie 

Pieter. Maar we beperken ons tot een aantal 
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‘Iets leren wat 
je interesseert gaat 
als vanzelf. Als het 

dan ook nog gezellig 
is, wordt het nog 

makkelijker’

jaarlijks terugkerende evenementen. De Grand 

Wine Tasting elk jaar in november, waarvoor 

we verschillende wijnhuizen uitnodigen om 

onze gasten te verrassen. De Pagara Party - ooit 

klein begonnen omdat ik het zelf wel leuk vond 

zo’n eindejaarsfeestje te organiseren - en de 

drukbezochte haringparty halverwege het jaar 

wanneer het nieuwe haringseizoen begint. Haring 

met wijn ligt zo op het eerste gezicht niet voor 

de hand, maar voor mij persoonlijk is het elk jaar 

opnieuw een boeiende uitdaging de juiste wijn bij 

deze Hollandse delicatesse te vinden. Ook ik blijf 

graag leren.’

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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Ken je het gevoel dat je het idee hebt dat je op een filmset 

bent beland? Dat wat je om je heen ziet zo mooi, zo 

mondain, zo uniek is dat je bijna niet kan geloven dat het 

echt is? Mij overkwam het toen ik een kijkje mocht nemen 

in de meest luxueuze villa van Bonaire. Dit moderne huis 

staat te koop en het bezit ervan is vanwege het exclusieve 

karakter helaas niet voor iedereen weggelegd. Maar dat wil 

niet zeggen dat je er niet even lekker bij weg mag dromen. 

Als in de film

Tekst Susanne van Sambeeck
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Spectaculaire vergezichten

Wat me het meest is bijgebleven is het 

waanzinnige uitzicht op dit hoogste punt van de 

villawijk Crown Terrace. Klein Bonaire - ingesloten 

door het azuurblauwe water - ligt vanaf het terras 

gezien letterlijk voor je. En zover je kunt kijken krijg 

je het nog grotendeels ongerepte Bonaire op je 

netvlies. Met het verstrijken van de dag veranderen 

ook de kleurschakeringen in het uitzicht. Je raakt 

er maar niet uitgekeken.

Groot, maar intiem

De stijl van de villa is gebaseerd op het Kaufmann 

House van Richard Neutra. Het Belgische 

architectenbureau BBSC nam de ideeën van deze 

markante architect als basis voor het ontwerp. 

Het woonoppervlak is enorm - maar liefst 

achthonderd vierkante meter - maar omdat de 

villa uit drie niveaus bestaat, ervaar je toch overal 

de intimiteit die zo kenmerkend is.
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Drie zwembaden

Het zwembad - eigenlijk zijn het er drie - heeft 

een onuitwisbare indruk achtergelaten. Hier zie 

je dat echte architectuur een ware kunstvorm is. 

Het vijftien meter lange zwembad op het niveau 

waar de keuken, de zitkamer en de woonkamer 

is gelegen, loopt over in twee aparte pools op de 

lager gelegen woonlaag. Ook hier is intimiteit het 

sleutelwoord. De twee gastenverblijven die zich 

hier bevinden hebben elk de beschikking over een 

eigen zwembad.

Wil je meer weten over deze exclusieve villa?

Blader door naar de rubriek Exclusief in deze 

LaVida Curaçao of bekijk nog veel meer details op 

de website van Caresto TOP HOUSES.
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Kunstschilder Carl Ariza wil de menigte wakker 

schudden. Carl: ‘Het valt me op dat mensen snel 

tevreden zijn met middelmatigheid. Ik denk na 

over ons bestaan in de maatschappij. De vragen 

die ik me daarbij stel, inspireren me in mijn werk.’

Ik stel mezelf 
levensvragen

Carl Ariza
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Sociaal kritisch

‘De grote massa laat anderen beslissen’, zegt Carl 

Ariza. ‘Mensen zijn kuddedieren en gaan mee in 

the flow. Als er één begint te lopen, gaan we er 

allemaal achteraan. Dit roept vragen bij me op. 

Dat mensen vervangbaar zijn bijvoorbeeld. We 

zijn niet meer interessant als we niet meer kunnen 

werken; we worden aan de kant gezet en ingeruild 

voor een ander. We aanvaarden het, omdat de 

massa het accepteert. Ik wil met mijn werk mijn 

omgeving hiermee confronteren.’

Aandacht en respect

‘Schilderen is voor mij een manier om balans in 

mijn leven te creëren. In mijn kunst ben ik vrij om 

te doen wat ik wil. Mensen mogen van mijn werk 

vinden wat ze willen. Ze hoeven het niet mooi 

te vinden, ze hoeven het niet te snappen. Dat is 

ieders eigen keuze. Ik vraag alleen om aandacht 

en respect.’

Kruisbestuiving 

‘De wereld is mijn inspiratiebron en daarom 

is Curaçao voor mij een perfecte plek. 

Mijn geboortegrond is een smeltkroes van 

nationaliteiten. Ondanks dat we een eiland zijn, 

hebben we het geluk heel veel invloeden van 

buitenaf te mogen ervaren. Zuid-Amerika, de USA 

en ook Europa drukken een duidelijke stempel op 

onze ontwikkeling. Ik zie deze kruisbestuiving echt 

als een kracht, zeker op artistiek gebied.’

Nooit destructief

Op 8-jarige leeftijd kwam Carl Ariza in aanraking 

met de graffiti van een oudere neef. ‘Niet dat hij 

muren beschilderde’, lacht Carl. ‘Hij gebruikte 

gewoon een schriftje en ik vond het magisch.’ 

Carl maakte na de middelbare school de oversteek 

naar Nederland en kwam op de Academy of 

Fine Arts in Maastricht terecht. ‘Tekenen heb 

ik altijd al gedaan. Maar graffiti inspireerde me 

‘Niet iedereen snapt het belang van 
kunst in de maatschappij’
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om met creativiteit een twist aan een sociaal 

maatschappelijk thema te geven, zonder daarbij 

destructief te zijn. Het is een krachtig middel van 

rebellie, wat ik in mijn schilderijen heb doorgezet.’

Erfenis uit de studietijd

‘Praktisch was ik ook. In Maastricht had ik weinig 

afleiding en heb mijn studietijd daar echt benut 

om dingen te leren. Na schooltijd bleef ik hangen 

en snuffelde rond op alle afdelingen. Ik vind het 

nog steeds belangrijk om alles wat ik creëer met 

de hand te maken. Ik zie het als een waardevolle 

erfenis uit mijn studietijd in Maastricht.’

‘Alles wat ik creëer,  
heeft te maken met sociale kritiek’
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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

Alleen bij 

Sports & 

Health Club 

The Challenge Back to basics

In de gecertificeerde lessen Perfect Pilates® van Sports & Health Club 

The Challenge worden sterke onderdelen uit de klassieke Pilates 

methode gecombineerd met moderne fitness elementen. Perfect 

Pilates® is een bijzonder effectieve, veilige en intensieve groepsles, 

waarbij  vooral oefeningen voor de spiergroepen die het lichaam 

stabiel houden aan de orde komen. Perfect Pilates® is een training 

voor body & mind. Kracht en lenigheid komen uitgebreid aan bod. 

Met een soepeler, stabieler en strakker lichaam als resultaat.

Benieuwd naar de Perfect Pilates® lessen van Sports & Health Club 

The Challenge? Kom langs en we vertellen je er graag meer over.

PERFECT PILATES®

• Strakke buik en billen
• Sportief lijf
• Minder rugklachten
• Lenigheid en flexibiliteit
• Stabiliteit en ontspanning

Living Green
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

Handgemaakte meubels 
Het hout van onze meubels komt van 

oude Curaçaose landhuizen. Elk plankje 

en iedere verflaag heeft een verleden. 

Het oude doorleefde hout vertelt een 

uniek verhaal. Bij Living Green ontwerpen 

en maken we bijzettafels, kasten, tafels, 

stoelen en dressoirs op maat. Afgestemd 

op jouw persoonlijke wensen in formaat en 

kleurstelling. Elk meubelstuk is enig in zijn 

soort. Op deze manier haal je een stukje 

Curaçao van weleer in huis. En dat geeft  

de inrichting van je huis diepte en karakter. 

Laat je inspireren in onze winkel.  

We zijn open van dinsdag tot en met 

zaterdag van 10u00 tot 18u00.  

Een afspraak maken kan ook.
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We hebben weer hippe spullen én nieuwe merken in huis. Frank & Lucie lees- en zonneleesbrillen 
bijvoorbeeld. Prachtige modellen en sterktes in het beste acetaat. Als ik je ook nog eens vertel dat de 
achternaam van het designer duo “Seemore” is, weet je dat het goed zit. Helemaal blij ben ik met de 
Uashmama producten uit Italië. Zo cool deze tassen, bloempotten, wasmanden en wijntassen! Het 
lijkt leer, maar is gemaakt van wasbaar papier. Heel veel nieuwe leuke spullen tussen het vertrouwde 
assortiment woonaccessoires, hebbedingetjes, boeken, sieraden en onze Sea & Sand swimwear 
collectie met de bekende merken Seafolly, Cyell, Banana Moon, Baku en Beachlife. Tot snel! –Desi

ELEGANT IN ALLE 
EENVOUD
Seafolly beachwear
Top ANG 209,95
Broekje ANG 119,95

HANDIG EN 
HEERLIJK OP 
ELK MOMENT
Easy Vegan boek 
ANG 49,95

WAT ANDERS DAN EEN 
SCHILDERIJ

Madam Stoltz lifestyle
Wall decoration Seagrass ANG 119,95

HIP EN PRAKTISCH 
TEGELIJKERTIJD

Frank & Lucie  
leesbrillen/zonneleesbrillen

ANG 99,95

LADY IN RED
Beachlife beachwear

Jumpsuit ANG 169,95
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A  Promenade Shopping Center, Schottegatweg Oost 82
W  www.conceptstorecuracao.com
T  (+599 9) 736 36 55
Non-stop open op maandag van 14u00 - 18u00,  
dinsdag t/m vrijdag van 09u30 - 18u00 en zaterdag van 10u00 - 18u00

LIFE’S BETTER  
AT THE BEACH

Beachlife beachwear
Top ANG 104,95 

Broekje ANG 75,00

LADY IN RED
Beachlife beachwear

Jumpsuit ANG 169,95

IN ALLE SOORTEN 
EN MATEN
House Doctor lifestyle
Vazen vanaf ANG 7,95

LIJKT EROP  
MAAR IS HET NIET
Uashmama woonaccessoires 
van wasbaar papier
Vanaf ANG 15,95

OM DORST VAN  
TE KRIJGEN
Madam Stoltz

Drink dispenser op 
metalen standaard 

ANG 119,95
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A  Lombokstraat 4 – 6 Curaçao W  www.canabk.com E  info@canabk.com T  (+599 9) 511 54 29 

Open dinsdag – zaterdag vanaf 17u00

Caribische en Latijns-
Amerikaanse smaken 
uit een glas of van een bord

Wesley MacDonald over 
zijn passie voor spirits

El Dictador in de maak
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Architect Geert Verschuren
over de kracht van IHC Architects

Wij zijn fris!
‘Fris zijn we zeker’, lacht architect Geert Verschuren. ‘Dat durf ik wel te 

stellen. Het team van IHC Architects bestaat uit louter young professionals. 

Opgegroeid in een tijd vol belangrijke technologische en maatschappelijke 

ontwikkelingen, zijn we nog lang niet vastgeroest. We steken onze nek uit 

en zijn gretig. We willen nog zoveel doen, zoveel bereiken.’
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Architect

Aan het woord is architect Geert verschuren, 34 

jaar jong en mede-eigenaar van IHC Architects. 

Zijn collega’s typeren Geert als een creatieve 

chaoot; een kunstenaar. Iemand die zich kan 

verliezen in een ontwerp. Gedreven, eigenzinnig 

en wars van commercie. Geert: ‘De beschrijvingen 

kloppen wel zo’n beetje. Ik ga helemaal op in 

mijn werk en kruip bij elke opdracht in mijn 

cocon. Daarom is het ook zo geweldig fijn - en 

bovendien erg praktisch - dat ik samenwerk met 

kundige collega’s die mij aanvullen op die vlakken 

waarin zij zoveel sterker zijn dan ik. In de moderne 

architectuur maakt een creatief warhoofd 

namelijk geen schijn van kans. Architectuur is 

een complexe kunstvorm. Je kunt wel iets moois 

ontwerpen, maar je moet altijd rekening houden 

met de opdrachtgever, de regelgeving en de 

uitvoerende partij.’

Signatuur

‘Klanten die voor IHC Architects kiezen, vallen 

voor ons kenmerkende lijnenspel’, gaat Geert 

verder. ‘Iets wat je ook terugziet in de klassieke 

architectuur. Door de geschiedenis heen 

veranderen vormen, maar dat wil nog niet zeggen 

dat je de juiste verhoudingen kunt loslaten. IHC 

Architects ontwerpt in harmonie. Met de mens, 

de omgeving en met het materiaal. Je ziet bij 

ons ook vele natuurlijke materialen zoals hout, 

natuursteen en beton terugkomen. En wat er ook 

uit onze handen komt, de omgeving wordt er 

altijd bij betrokken. Ik vind het heel belangrijk dat 

de natuur letterlijk door de woning gaat. Waarbij 

de opdrachtgever natuurlijk zelf bepaalt hoever hij 

of zij hierin wil gaan.’ 
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‘Ontwerpen in harmonie met de mens, de omgeving en de materialen’

Werkwijze

‘Opdrachtgevers hebben wensen en een budget. 

Wat is belangrijk in het leven van de klant, hoe 

bepalend is het budget? Wil de opdrachtgever 

verrast worden of juist niet? Het zijn allemaal 

dingen die ik wil weten. Met al deze kaarten op 

tafel, kan een droom werkelijkheid worden. Ga 

ik ermee aan de slag, dan zit er maar één ding 

in mijn hoofd. Ik trek me graag terug en dat kan 

prima omdat ik in Nederland werk. Ik kan in alle 

rust ontwerpen en blijf zo buiten de dagelijkse 

hectiek op kantoor. Onze dagen tellen dertig in 

plaats van vierentwintig uur. Heerlijk vind ik dat.  

Als ik ’s avonds klaar ben, gaat het werk op 

Curaçao gewoon door en hetzelfde geldt 

andersom. Als mijn collega’s’ gaan slapen, pak ik 

de draad weer op.’

ARCHITECTUUR55



‘Een uitgebalanceerd lijnenspel zorgt voor de juiste uitstraling’

IHC Architects
E  info@ihcarchitecs.com
T  (+599 9) 522 90 00
W  www.ihcarchitects.com 

Curaçao, Nederland en Spanje

IHC Architects heeft vestigingen op Curaçao, in 

Nederland en in Spanje. Hoe is dat zo gekomen 

en wat voor voordelen levert dat op? ‘De basis ligt 

op Curaçao. Hier werken de meeste mensen van 

ons team. Ikzelf geef er de voorkeur aan vanuit 

Nederland te werken en regelmatig naar Curaçao 

af te reizen. Nederland is ook een vertrouwde 

uitvalsbasis voor onze groeimarkt op Mallorca 

en Ibiza. Creatief gezien doen deze verschillende 

culturen me goed. Het maakt me een betere 

architect, omdat ik geografisch niet word beperkt. 

Ik merk aan mezelf dat ik zoveel meer open 

minded ben geworden. Steeds opnieuw word ik 

uitgedaagd door de wisselende context en een 

nieuwe omgeving. Daar ben ik blij mee, want het 

houdt me scherp.’
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T +(5999) 747 0633    E info@janthielbeach.com    www.janthielbeach.com

day & night
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Alex Roose over  
Kaya Tene Kòrsou Limpi

We maken
een 

statement

Het is inmiddels een vertrouwd beeld. Alex Roose die 

samen met zijn vrijwilligers elke drie weken opnieuw 

de Kaya Tene Kòrsou Limpi -  ofwel de Houd Curaçao 

Schoonstraat - verlost van gedumpt afval. En dat al drie 

jaar lang. Wat beweegt deze gepensioneerde huisarts te 

blijven volharden in deze “never ending story”?
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Alex Roose: ‘Het is in 2015 begonnen als een 

flauwe weddenschap. Ik zou die enorme dump 

aan de kant van de toen nog naamloze weg 

tussen de Helmin Magno Wiels Boulevard en Blue 

Bay Resort wel eens even schoonmaken. En ik 

ben begonnen. In m’n eentje. Een uitdaging die ik 

drie jaar later nog altijd aanga.’

Kaya Tene Kòrsou Limpi

‘Ik kreeg al snel hulp van twee vrijwilligers; 

Luthwin Cicilia en Hendrik Ignacio. In het begin 

deden we vijftig meter en begonnen we opnieuw. 

Later werden het er zeventig en zo kwamen 

we elke keer een stukje verder. Leerlingen van 

het Kolegio Sta. Clara in Jan Doret maakten 

waarschuwingsbordjes in alle talen die op 

het eiland worden gesproken en we doopten 

de naamloze straat Kaya Tene Kòrsou Limpi. 

Tegenwoordig werk ik met een klein vast team 

en nodig ik daarbij elke keer mensen uit om te 

komen helpen: huisartsen, ziekenhuispersoneel, 

sportclubs, toeristen, buurtbewoners of mede-

werkers uit het bedrijfsleven en van de overheid.’ 

PASSIE59



Blij met kleine successen

Voelt het als dweilen met de kraan open? Het 

antwoord van Alex is stellig: ‘Nee, zeker niet. 

Door elke drie weken opnieuw op te ruimen 

maken we een statement. We geven niet op 

en maken iedereen duidelijk dat het niet okay 

is om cups of flessen uit je raam te gooien. Of 

om toiletpotten, koelkasten of dode beesten 

langs de weg te dumpen. Schoon blijft het niet, 

maar ik ben tevreden met kleine successen. Een 

omgeving zonder afval remt mensen af om troep 

achter te laten. Maar als er al rotzooi ligt, gaan alle 

remmen los.’

Grote wens

‘Er moet strenge wetgeving komen rondom afval. 

De boetes hoog en de pakkans groot. Pas dan 

gaan we goede resultaten behalen op Curaçao. Ik 

vergelijk Curaçao wel eens met Singapore. Zet je 

een inwoner van Curaçao in Singapore, zal deze 

het wel nalaten om zelfs maar een snoeppapiertje 

op straat te gooien. De boetes daar zijn enorm. 

Zet je een Singaporees op Curaçao, dan zal hij of 

zij onze gewoontes overnemen. Overtredingen 

worden toch niet of nauwelijks gecontroleerd of 

beboet. Wat dat betreft is er vanuit overheidswege 

dus nog veel werk aan de winkel. En in afwachting 

hiervan ga ik gewoon stug door’, aldus een 

strijdvaardige Alex Roose.
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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.
Resort
Vijf sterren plus  

helemaal voor jezelf

Sport
Kitesurfen

Interieur
Klein maar fijn

Op reis  
in eigen land

JUNI 2018 | 10

Helden
Roël Calister over

Kuenta i Tambu

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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INTERIOR DESIGNER JEN | Als je kijkt naar 

hoe wij mensen wonen, beginnen we meestal 

klein en worden de huizen groter naarmate de 

gezinssituatie verandert. Om vervolgens weer 

te downsizen als het onderhoud van de grote 

woning een belasting wordt of de kinderen het 

huis uitgaan. Is deze verandering van klein naar 

groot en vice versa nodig? Is een overdaad aan 

ruimte bepalend voor een prettig woongevoel?

INTERIEUR

Klein 
maar  
fijn
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JenPEN Creative Studio 

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

Voor mij persoonlijk is fijn wonen een plek 

waar je je thuisvoelt. Waar je doet wat je leuk 

vindt, waar je ontspanning vindt. Dat kan ook 

op minder vierkante meters. Ik heb een aantal 

tips voor comfortabel wonen op een beperkt 

woonoppervlak.

Dubbelfunctie

Gebruik meubels die je op meerdere manieren 

kunt gebruiken. Een sofa die je omtovert tot een 

slaapbank, een bureau dat dienst doet als eettafel. 

Kies voor bankjes in plaats van losse stoelen. Dit 

zorgt voor meer zitruimte en je gebruikt ze om 

tijdschriften of boeken op te stallen.

Omhoog

Maak gebruik van de meters boven je hoofd. Ga 

de hoogte in en creëer extra opbergruimte met 

planken en rekjes aan de muur.

Kleur doet wonderen

Stap af van veilig wit op de muren. Kies voor een 

behang in een donkere print en combineer dat 

met lichte kleuren op de wand. Laat dezelfde 

tinten doorlopen in de hele kamer. Het geeft rust 

en oogt groter.

Groot, maar luchtig

Kies niet als vanzelf voor klein meubilair in een 

kleine kamer. Grote meubelstukken vullen de 

ruimte op een serene manier. Ga niet voor zware 

logge meubels, maar creëer juist een zwevend 

effect met een bank op pootjes of een tafel met 

een luchtig onderstel.

INTERIEUR

Klein 
maar  
fijn
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Lijfrente
Spaarpotje voor later
en de fiscus betaalt mee

Voor sommige mensen is 

pensioen de ver-van-mijn-

bed-show, voor anderen iets 

waar ze naar uitkijken. ‘Het 

ligt er maar net aan in welke 

levensfase je verkeert’, legt 

Patrick de Jong, manager 

Marketing & Sales van Guardian 

Group Fatum uit. ‘Maar of je 

nu jong bent of oud, iedereen 

heeft er uiteindelijk mee te 

maken. Genieten van de vrije 

tijd op je oude dag is voor 

iedereen hetzelfde. Het is het 

financiële plaatje dat nogal 

verschilt van persoon tot 

persoon. Dat je hierop zelf 

invloed kunt hebben, weet 

lang niet iedereen. Met een 

lijfrentepolis als extra aanvulling 

op je oudedagsvoorziening 

bijvoorbeeld.’
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Sparen voor later

Wanneer je de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt, heb je recht op een AOV-

uitkering van de overheid. Daarnaast bieden 

verschillende werkgevers op Curaçao ook een 

werkgeverspensioen. Niet voor iedereen is dit 

inkomen voldoende om de levensstijl die je 

gewend bent voort te zetten. Daarom kun je ook 

zelf sparen voor aanvullend inkomen met een 

lijfrenteverzekering, een extraatje bovenop de 

AOV-uitkering en - indien je pensioen opbouwt - 

als aanvulling op je pensioen. 

Wat is een lijfrenteverzekering precies?  

We vragen Patrick de Jong om meer uitleg. ‘Een 

lijfrenteverzekering is een levensverzekering 

met een specifiek doel. Er zijn meerdere doelen 

vastgelegd, maar de meeste mensen sluiten een 

lijfrentepolis af om te sparen voor later, zodat ze 

na pensionering een bepaalde levensstijl kunnen 

behouden. Of ze zorgen met de verzekering 

voor financiële zekerheid voor de nabestaanden 

bij overlijden. Kapitaal opbouwen om eerder te 

kunnen stoppen met werken is ook een van de 

mogelijkheden.’

ZEKERHEID

Fiscaal aantrekkelijk

‘Omdat je de lijfrentepolis altijd moet gebruiken 

voor één van de specifieke doelen heeft de 

Curaçaose overheid bepaald dat de premie 

aftrekbaar is van je inkomstenbelasting. Wat niet 

veel mensen weten is dat dit fiscale voordeel - 

sinds in 2016 de regelgeving hierop is aangepast 

- heel aantrekkelijk is. Omdat de overheid 

ouderdomsarmoede wil inperken, stimuleert 

ze het pensioensparen met aantrekkelijke 

fiscale voordelen. Met een lijfrentepolis kun je 

maar liefst tien procent van je inkomen met 

een maximum van drieduizend gulden per jaar 

aftrekken. Afhankelijk van het inkomen kan het 

belastingvoordeel oplopen tot bijna vijftig procent. 

De fiscus betaalt dus stevig mee aan de opbouw 

van je pensioen.’
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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

Levensfase

‘Als je carrière net is gestart, ben je nog helemaal 

niet bezig met later’, aldus Patrick de Jong. ‘De 

eerste jaren dat je aan het werk bent, is je baan 

en het inkomen belangrijker dan pensioen. Op 

een gegeven moment komt er echter een punt 

waarop mensen gaan nadenken over wat de 

toekomst gaat brengen. Hoe is mijn huidige 

levensstijl en wat voor inkomen moet ik hebben 

om dat ook later te kunnen blijven bekostigen? 

Werk en gezinssituatie zijn stabiel. We merken een 

toenemende interesse voor lijfrenteverzekeringen 

vanaf een jaar of vijfendertig. Een natuurlijk ijkpunt 

in het leven en tegelijkertijd een mooie leeftijd om 

met de opbouw van een goed rendement voor 

later te beginnen.’

Spelregels voor fiscale aftrek

‘Lijfrenteverzekeringen zijn overal hetzelfde. De 

fiscale aftrek echter niet. Wil je hiervan gebruik 

maken, moet er een lijfrenteclausule in de 

polis zitten waarin de spelregels voor de fiscale 

aftrek zijn vastgelegd. Zoals bij Guardian Group 

Fatum: bij ons kun je er zeker van zijn dat de 

Belastingdienst de lijfrenteverzekering op de 

Curaçaose markt heeft goedgekeurd.’
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BijBlauw ConceptStore presents

BIJBLAUW CAFÉ
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If you can't stay take me away!
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S Waarom klinkers  
van OBK?
Wilt u uw oprit, terras of 
tuinpad aan laten leggen met 
Europese kwaliteitsklinkers, dan 
is Van Otterdijk Bestratingen 
Korsou uw perfecte partner.
OBK verkoopt en plaatst 
Europese kwaliteitsklinkers, 
waaronder Stonehedge 
getrommelde betonklinkers, 
met de look van een oude 
kassei en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en 
formaten.

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

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

Dushi
Curaçao

LaVida Curaçao wordt gemaakt door een klein team van enthousiaste 

creatievelingen. Ieder heeft een eigen specialisme. Zo ook Theo Duijkers, 

verantwoordelijk voor de vormgeving van het magazine. Hoewel Theo’s 

woon- en werkplek in Nederland is, is hij toch een groot Curaçao fan.  

De fysieke afstand met Curaçao is een oceaan groot, maar in de praktijk is 

alles toch heel dichtbij. 

zoveel meer dan
zon, zee en strand
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Theo Duijkers: ‘Mijn geschiedenis met 

hoofdredacteur Susanne van Sambeeck gaat ver 

terug. Susanne en ik werken al sinds eind jaren 

tachtig samen. Eerst vormden we een team 

op het reclamebureau waar we elkaar 

leerden kennen. Later werden we 

ondernemers en zetten we onze samenwerking 

- waar ook ter wereld we ons bevonden - 

onverminderd door. “Digital nomads avant la 

lettre” om het zo te zeggen. Af en toe ontmoeten 

we elkaar ergens op de wereld. Nog niet 

zo lang geleden was dat op Curaçao.’
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Zoveel verschillende facetten

Curaçao zit in Theo’s hart. Soms zitten er jaren 

tussen, maar de liefde blijft en hij keert steeds 

terug naar het eiland. Deze keer met het idee 

Curaçao in het zonnetje te zetten, gezien door 

de ogen van LaVida Curaçao's creative director. 

‘Inderdaad’, beaamt Theo. ‘Een reisreportage zoals 

ik Curaçao graag zie. Ik ben niet echt 

een strandmens, maar ben gek op 

lekker weer. Ik houd van hiken. In de 

zoutpannen, in het Christoffelpark 

of aan de noordkust. Maar ook wandelen in de 

stad vind ik geweldig. De stranden zijn prachtig, 

maar er is nog zoveel meer moois te zien. Curaçao 

mag trots zijn op het Unesco Werelderfgoed 

binnen haar landsgrenzen. Het doet me goed 

dat er zoveel panden worden opgeknapt. Fijn 

dat er niet alleen kantoren in worden gehuisvest, 

maar dat ondernemers de historische 

gebouwen ook gebruiken voor trendy 

winkels, coole koffiezaakjes of 

heerlijke boutique hotels.’
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beperkte ruimte op hun dierbare 

eiland omgaan en overal vuilnis 

achterlaten, is voor mij persoonlijk 

onbegrijpelijk. Hier is nog echt veel 

werk aan de winkel. Wat nog steeds 

hetzelfde is en wat ik ongelofelijk waardeer 

is de relaxte sfeer en de opvallende hoffelijkheid 

van automobilisten in het verkeer. Dat 

valt me echt op. Zoiets kom je echt 

nergens tegen in Europa!’

Relaxte vibe

Het is wel een stuk drukker 

geworden op het eiland, zo is de 

ervaring van Theo. ‘Kon je in de 

jaren negentig nog met je auto het 

strand oprijden, is dat nu helemaal anders. 

Bij veel baaien wordt entree gevraagd, merk 

ik. Aan de andere kant zijn er nu ook 

veel meer faciliteiten. Curaçao staat 

wat dat betreft ook niet stil. Dat 

sommigen zo nonchalant met de 
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OP REIS

BRENG ZEKER EEN BEZOEK AAN SCHARLOO 

Historische panden en lokale street art wisselen 

elkaar af. Je kunt zelf door de wijk struinen of je 

laten begeleiden door een gids.

TREK OP DONDERDAGAVOND DE STAD IN 

Punda Vibes brengt op donderdagavond de stad 

tot leven. Met muziek, gezelligheid en vuurwerk.

OP REIS

DOE EENS SPORTIEF EN NEEM DE FIETS 

Huur een mountainbike of ga mee met een 

georganiseerde MTB tocht. De ongerepte natuur 

van het eiland zal je verrassen. 

VERSER KAN NIET  

Haal eens dagverse vis bij een van de vissers die  

hun vangst te koop aan bieden langs de weg. 
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Top villa met prachtig uitzicht 

Crown Terrace, Bonaire

BEKIJK 

OOK 

PAGINA 
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TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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Een absoluut unieke villa, hooggelegen in de 

villawijk Crown Terrace, met prachtig uitzicht over 

Bonaire en de Caribische zee. Perfect afgewerkt 

met topkwaliteit materialen en een totaal 

oppervlak van bijna 800 m2. De villa is opgeleverd 

in 2017 en ligt op een kavel van circa 1.900 m2. 

Het ontwerp van de villa is gebaseerd op de stijl 

van het bekende “Kaufmann House” van Richard 

Neutra. De villa is zodanig gesitueerd dat de wind 

altijd door het huis kan waaien. Er zijn drie niveaus. 

Het leefgedeelte op de begane grond met 

woonkamer, keuken, terrassen en zwembad. De 

beneden verdieping met de gastenverblijven, die 

elk een eigen zwembad hebben. En tenslotte de 

zeer ruime loft op de eerste verdieping. Daarnaast 

zijn er nog diverse secundaire ruimtes zoals 

wasruimte, bergingen etc.

Deze villa is een echte top villa zoals u ze vindt 

in Beverly Hills en met woorden eigenlijk niet te 

beschrijven. De uitgebreide fotogalerij op onze 

website spreekt voor zich.
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Belangrijkste kenmerken

•  design villa, uniek op Bonaire

•  hoog gelegen op de wind

•  prachtig uitzicht over Bonaire en  

de Caribische zee

•  bijna 800 m2 woonoppervlak

•  totaal vijf slaapkamers en vijf badkamers

•  groot zwembad van 15 bij 3,30 meter

•  perfect afgewerkt met kwaliteitsmaterialen

•  twee gastenverblijven met elk een terras  

en zwembad

•  18 zonnepanelen en warmwater zonneboiler

•  LED verlichting in diverse kleuren

•  kavelgrootte 1.870 m2

€ 2.950.000 k.k. 
 
Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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TE KOOP
Villa gelegen aan natuurgebied 

Bottelier Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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Deze villa ligt in de wijk Bottelier en heeft een 

prachtig uitzicht op het natuurgebied van Jan 

Thiel, zodat u de flamingo’s als het ware in uw 

achtertuin aantreft. Het huis is zo gebouwd 

dat het perfect op de wind ligt. Daardoor kunt 

u genieten van een aangenaam klimaat in het 

huis. De villa ligt op een kavel van 1.050 m2 en is 

omgeven door een mooie tropische tuin. Volop 

privacy is daarom gegarandeerd. Op de begane 

grond bevinden zich de woonkamer, eetkamer en 

keuken, die door een speelse indeling open met 

elkaar zijn verbonden. Verder is er op de begane 

grond aan de voorzijde een grote ruimte die nu 

als kantoor wordt gebruikt. Hiernaast ligt een 

badkamer, die tevens dienst doet als gastentoilet. 

Op de benedenverdieping bevindt zich de master 

bedroom met walk-in closet en badkamer en 

suite. Vanuit de master bedroom kunt u naar het 

zwembad en heeft u een prachtig uitzicht op de 

zoutpannen. Verder zijn er nog drie slaapkamers 

en een badkamer, met de mogelijkheid om als 

appartement te gebruiken. Voor de auto’s is er 

een dubbele garage. 
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Belangrijkste kenmerken

•  schitterend uitzicht op natuurgebied

•  centraal gelegen en goed bereikbaar

•  goed gelegen op de wind

•  veel privacy

•  vier slaapkamers en drie badkamers

•  ruim kantoor

•  dubbele garage

•  zwembad 3 x 8 meter

•  prachtige tropische tuin

•  mogelijkheid van appartement 

•  kavel oppervlak 1.050 m2

•  bebouwd oppervlak 400 m2

€ 426.000 k.k. 
ANG 895.000 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
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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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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
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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
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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. 

EXCLUSIEF86



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

EXCLUSIEF88
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Dicht bij het strand ligt deze hooggelegen villa 

met een magnifiek uitzicht op het Spaanse Water 

en de Caribische zee. Perfect op de wind gelegen 

en op een kavel die volop privacy biedt. 

Een eyecatcher is de doorkijk vanuit de hal via 

de lounge naar de porch met zeezicht aan de 

achterzijde van het huis. Op dit level bevinden 

zich de hal met vide, de grote woonkamer, een 

aparte loungehoek, en de luxe moderne keuken 

met eetkamer. Hier liggen ook de masterbedroom 

met walk-in closet en de badkamer ensuite. Aan 

de achterzijde van het huis ligt op hetzelfde niveau 

het grote overdekte terras. De benedenverdieping 

herbergt 4 slaapkamers met 2 badkamers en een 

extra kamer met pantry. Deze benedenverdieping 

ligt op het niveau van het zwembad, de terrassen 

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

bevinden zich twee appartementen, beide 

voorzien van een ruim terras.

Woonkamer en loungehoek
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Belangrijkste kenmerken

•  7 slaapkamers en 5 badkamers

•  hoog gelegen 

•  uitzicht op zee en Spaanse Water

•  volop privacy

•  zwembad 5 x 10 meter

•  bebouwd oppervlak circa 685 m2

•  kavelgrootte 2.418 m2

•  aanpalende kavel ook te koop

USD 1.400.000 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
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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

USD 445.000 k.k 
ANG 795.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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