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Een magazine maken als LaVida Curaçao 
is een voorrecht. Ik ontmoet inspirerende 
mensen, kom op prachtige plekken en maak 
fantastische dingen mee. Bij het schrijven 
van dit voorwoord laat ik alle ontmoetingen 
nog eens de revue passeren. Ik ben bij elk 
onderwerp enthousiast, maar er zijn altijd 
uitschieters. Iemand die een diepe indruk 
achterlaat, een passie waarvan ik het bestaan 
niet eens wist of een project waar mensen hun 
ziel en zaligheid in leggen.

Zo kijk ik met veel respect terug op het 
interview met de 27-jarige Alton Paas, die door 
een ongeluk in een rolstoel terechtkwam. Met 
zijn stichting Fundashon Alton Paas timmert hij 
hard aan de weg om het leven van lotgenoten 
met een dwarslaesie op Curaçao te verbeteren. 
Er ligt nog veel werk op Alton te wachten. Op 
Curaçao zijn er voor rolstoelgebruikers helaas 
nog maar bitter weinig voorzieningen en 
mogelijkheden. 

Als je het woord containerwoning hoort, 
denk je al gauw aan een soort van klein 
chalet of een schattig vakantiehuisje. En niet 
aan de prachtige villa van Henk en Tanja op 
zowat het hoogste punt in Vredenberg. Zeven 
40ft containers groot en alles zelf bedacht, 
gebouwd en ingericht. Overweldigend mooi. 
Hun huis kan zo in een magazine…. in deze 
LaVida Curaçao dus.

Dit en veel meer in alweer het elfde nummer 
van LaVida Curaçao. Lees snel verder!

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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Als je het huis van Tanja Zwanenberg en Henk Dijkstra 

binnenstapt, val je van de ene verbazing in de andere.  

In de wijk Vredenberg bouwden ze eigenhandig  

met zeven 40ft containers een unieke villa.

Wonen in een 
ZEECONTAINER

BINNENKIJKEN6



Henk is kok en Tanja heeft een grafische 

achtergrond. Niet echt beroepen waarmee je 

probleemloos een huis bouwt. ‘Henk is gelukkig 

ook een echte handyman’, lacht Tanja. ‘We leren 

bouwen door de dingen gewoon te doen. Dit 

gaat vaak goed, soms ook niet. Het hele proces 

is een “state of mind”. Het kan zomaar zijn dat 

Henk midden in de nacht het licht aanknipt, uit 

bed springt en begint te schetsen omdat hij een 

oplossing voor een probleem heeft gevonden.’

Kamperen op de bouwplaats

In eerste instantie was het de bedoeling de 

containerwoning in alle rust te bouwen nadat 

het stel drie jaar geleden de grond had gekocht. 

Tanja: ‘Henk en ik waren de beheerders van het 

Zeemanshuis hier op Curaçao. In de dertien jaar 

dat we dit deden, kregen we ook onze tweeling, 

nu tien jaar oud. Jammer genoeg sloot de 

British & International Sailors Society wegens 

onvoldoende fondsen plotsklaps de deuren. We 

hadden in een keer ook geen plek meer om 

te wonen. En dus besloten we vervroegd naar 

de bouwplaats te verhuizen, waar het nog echt 

kamperen was.’

‘Mensen uit Zuid-Afrika en de USA  
kwamen al naar Curaçao  

om de containerwoning te bekijken’

BINNENKIJKEN7
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Doorleefde materialen

Het wonen met twee kinderen in een huis dat 

nog gebouwd moest worden, bleek niet altijd 

makkelijk, maar leverde aan de andere kant ook 

veel creatieve ideeën op. Tanja: ‘Als je er woont, 

voel je het huis en kun je het helemaal naar 

je eigen zin maken. Wat we dan ook hebben 

gedaan.’ Tanja en Henk hebben oog voor het 

milieu. ‘We hebben geprobeerd zoveel mogelijk 

materialen te hergebruiken. Voor de vloer in 

onze leefruimte hebben we de bestaande 

containervloeren geschuurd en gelakt. Het is 

hardhout, afgewisseld met staal. Uiteindelijk is 

deze vloer een echte blikvanger 

geworden.’

Industriële roldeuren

Henk en Tanja hebben de 

containerwoning zelf ontworpen. 

‘Hier kwam mijn creatieve 

achtergrond goed van pas. De 

benedenverdieping bestaat uit 

vijf 40ft zeecontainers, voor de 

slaapkamers en badkamers boven hebben we 

twee containers gebruikt. In onze leefruimte 

beneden hebben we de wanden van de 

binnenste containers eruit gehaald, zodat er een 

supergrote ruimte ontstond.’ Boven alle containers 

is een schuine dakconstructie geplaatst met 

luchtroosters en een overstek. Tanja: ‘We hebben 

de wind gebruikt in ons ontwerp en aan alle 

kanten kunnen grote raam- en deurpartijen open. 

Warm is het nooit, de wind doet haar werk. Soms 

zelfs een beetje teveel. Gelukkig kunnen we dan 

met één druk op de knop de industriële glazen 

roldeuren laten zakken.’

Inspiratie door reizen

Tanja: ‘We hebben veel gereisd en mooie dingen 

gezien. Ideeën die je in je hoofd bewaart om later 

een keer uit te voeren. Zo hebben we een net 

BINNENKIJKEN9
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gespannen, waar je vanuit de vide in kunt gaan 

liggen om er een boek te lezen of een filmpje op 

je iPad te kijken. Dit zagen we ooit eens in een 

hostel in Zuid-Amerika. Het is een groot succes. 

De jongens maken er veelvuldig gebruik van.’

Eigen energie 

Het huis van Tanja en Henk is niet op het 

elektriciteitsnet aangesloten. ‘We leven off-grid en 

wekken met zonnepanelen en accu’s onze eigen 

stroom op. We hebben een generator als back-

up, maar deze hebben we sinds we hier wonen 

nog nooit hoeven te gebruiken. Groene energie 

past bij onze manier van leven hier op Curaçao.’

Lijkt het je leuk  
jouw huis in LaVida Curaçao 

terug te zien?

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

‘Deze containerwoning  
betekent vrijheid voor ons’

Waarom een containerwoning?

‘In eerste instantie dachten we met een 

containerwoning kosten te kunnen besparen. 

We hebben namelijk heel veel ruimte. Hetzelfde 

woonoppervlak in een traditioneel huis zou bijna 

onbetaalbaar zijn. De ruimte hebben we, maar 

al met al kost een containerwoning zoals wij 

die hebben gecreëerd wel het een en ander. Je 

hebt te maken met zware en grote constructies 

en materialen die niet als vanzelfsprekend op 

Curaçao te krijgen zijn. De bouw heeft ons bloed, 

zweet en tranen gekost. We zijn nog lang niet 

klaar en moeten nog veel details afwerken. Maar 

we zijn erg tevreden met het resultaat. We voelen 

ons hier helemaal thuis.’

BINNENKIJKEN11
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Kunst is mijn vorm 
van expressie

PITOPOLO

Beeldend kunstenaar Pitopolo 

noemt zichzelf liever een “creative 

designer”. De artistieke duizendpoot 

laat zich leiden door wat er op 

zijn pad komt. Op dit moment is 

toegepaste kunst zijn passie. Hij maakt 

kunstobjecten die mensen kunnen 

gebruiken. Van oude materialen wel 

te verstaan. Want in onze huidige 

wegwerpmaatschappij vindt Pitopolo 

recycling absoluut belangrijk.

ATELIER13



Pitopolo kreeg als kind alle ruimte voor zijn 

creativiteit. Hij liet zich inspireren door wat hij 

op televisie voorbij zag komen en gaf zijn eigen 

voorstellingen aan familie en vrienden thuis. 

Na zijn middelbare school volgde Pitopolo 

een technische opleiding. Iets wat ‘m later als 

kunstenaar goed van pas kwam. Tijdens zijn studie 

moest Pitopolo op de UNA - in die tijd heette de 

Universiteit van Curaçao nog zo - een website 

maken. ‘Voor deze opdracht moesten we ook 

foto’s met de computer bewerken. Ik wilde mijn 

eigen opnames fotoshoppen, niet die van een 

ander. Dus ging ik op pad met een geleende 

camera. Zo kwam van het een het ander. Ik kocht 

mijn eigen fototoestel en exposeerde op de 

universiteit. ‘Ik was nog hartstikke jong toen. Dat 

ik in die tijd gefascineerd was door meisjes, zie je 

zeker terug in deze fotoserie’, lacht Pitopolo.

Horizon verbreden

De kunstenaar bleef fotograferen, maar voelde na 

verloop van tijd dat hij zijn plafond op Curaçao had 

bereikt. Hij kon artistiek niet meer verder. Samen 

met een aantal andere kunstenaars trok Pitopolo 

de stoute schoenen aan en vertrok naar Cuba om 

daar te exposeren. ‘Het verlaten van Curaçao om 

mijn horizon te verbreden gaf me een enorme 

boost. Ik kwam met nieuwe mensen uit het vak 

in aanraking en werd geïnspireerd om meer uit 

mezelf te halen.’ Terug op Curaçao volgden een 

aantal belangrijke exposities. Pitopolo ontmoette 

zelfs koning Willem-Alexander en koningin Maxima 

tijdens één van deze tentoonstellingen.

Toegepaste kunst

‘Ik ontwikkel mezelf continu en pas verschillende 

technieken toe. Fotograferen doe ik nog steeds, 

maar momenteel ligt mijn focus op “usable art” 

ofwel toegepaste kunst. Ik zou een autoband 

kunnen verwerken in een tafel. Mensen kunnen 

nog wel zien dat het een band is, maar nu 

‘Mijn werk heeft altijd een boodschap. 
Het is mijn manier van  

communiceren met de wereld’
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wordt hij niet meer gebruikt voor een wiel, maar 

verwerkt in een tafel. Ik wil laten zien dat je allerlei 

dingen op een unieke manier kunt gebruiken. Het 

kunstobject dat ik maak, moet iets zeggen: het is 

een statement. Met weinig spullen grote dingen 

doen vind ik super.’

Kunstenaar en entrepreneur

Pitopolo geeft ook les op de Media School van 

Curaçao. ‘De eerste jaren in fotografie, maar ik 

houd me nu vooral bezig met “art & business”. 

Het valt me op dat veel creatieve mensen tegen 

een muur aanlopen, omdat ze eigenlijk niet 

commercieel willen denken. Dat is een gemiste 

kans, want kunstenaars moeten ook brood op 

de plank krijgen. Daarom is een professionele 

kijk op zaken doen alleen maar handig. Ik wil 

entrepreneurs maken van mijn studenten. Met 

als doel dat ze - net als ik - altijd met kunst bezig 

kunnen blijven.’

W  www.pitopolo.com
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  Met een 
praktisch oog
  kijken naar 
  esthetiek

De 34-jarige René Polderman had toen hij op Curaçao ooit als broekie bij 

een aannemer aan zijn stage begon, nooit kunnen bedenken dat hij anno 

2018 het tienjarig jubileum van zijn eigen bedrijf - IHC Architects, opgericht 

met Joris van Eekelen en Geert Verschuren - zou vieren. De bouwkundig 

ingenieur hield aanvankelijk niet zo van studeren. René vond het erg leuk 

om met z’n handen bezig te zijn. Na het MBO volgde uiteindelijk toch nog 

een HBO-studie bouwkundig ontwerp. René: ‘Ik was meer een jongen van 

de praktijk, maar ontdekte gaandeweg dat ik - met dank aan mijn opa - 

ook gevoel heb voor ontwerp. En dat is zeker handig in mijn werk.’ 

ARCHITECTUUR16



René Polderman: ‘Na mijn stage ben ik 

teruggegaan naar Nederland om mijn studie af 

te ronden. Maar Curaçao bleef aantrekkelijk voor 

mij en zo kwam ik na een tijdje in Nederland 

te hebben gewerkt toch weer op het eiland 

terecht. Waar ik gelijk in het diepe werd gegooid 

bij de bouw van het Santa Barbara Resort toen 

de projectmanager vertrok en er niet gelijk 

een vervanger kwam. Afgezien van het feit 

dat het achteraf gezien natuurlijk bijzonder 

was dat iemand met zo weinig werkervaring 

als ik voor zo’n grote klus werd ingezet, heeft 

het me in een hele korte tijd ook heel veel 

waardevolle werkervaring opgeleverd. Iets waar 

ik in een normale situatie jaren voor nodig zou 

hebben gehad.’

Tien jaar IHC Architects

‘Je bent jong en je wilt wat’, gaat René verder. ‘Ik 

denk dat het zo ongeveer begon. En dus richtten 

we in 2008 naast ons werk onze eigen zaak op. 

Overdag werkten Geert, Joris en ik voor onze 

bazen en ’s avonds en ’s nachts aan onze eigen 

projecten. Dat hebben we twee jaar volgehouden 

om vanaf 2010 onze tijd volledig aan IHC 

Architects te besteden.’

Praktische kant in het vizier

Mede-eigenaar Geert Verschuren is de architect 

binnen het IHC team. Maar ook René houdt zich 

met ontwerp bezig. ‘Geert is als architect vooral 

een kunstenaar. Hij is bij voorkeur alleen maar 

‘De IHC signatuur van dit ontwerp 
is duidelijk herkenbaar’
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creatief bezig. Ik heb gevoel voor esthetiek, maar 

bekijk ook alles door een praktische bril. Dit is 

gelijk ook de kracht van onze samenwerking. 

Geert en ik smelten onze individuele visie op een 

object tot één geheel. Een architect - Geert is 

hierop geen uitzondering - ontbreekt het soms 

aan realiteitszin. Begrijp me niet verkeerd: ik zie 

dit als een toegevoegde waarde. Juist dit maakt 

iemand een waar architect. Maar aangezien 

architectuur een vorm van toegepaste kunst is, 

is het ook belangrijk kritisch te kijken naar de 

omgevingsfactoren zoals budget, bouwkundige 

haalbaarheid en wensen van de opdrachtgever. 

Vanwege mijn technische achtergrond neem ik 

deze zaken vanaf het allereerste begin van een 

opdracht al mee.’

Uitgaan van een geheel

‘Een mooi voorbeeld hiervan is een woning die 

we hebben ontworpen in de wijk Vista Royal. 

In deze wijk vlakbij Jan Thiel Beach wordt 

veel onroerend goed met een commerciële 

gedachte gebouwd. Zo ook dit pand. De kavel 

is ruim, maar niet onbeperkt qua vierkante 

meters. Iets waarmee je bij het ontwerp rekening 

moet houden. Het ontwerp bestaat uit een 

bovenwoning en twee gastenverblijven beneden 

in een gezamenlijke tuin met een groot zwembad. 

Er kunnen meerdere families tegelijkertijd logeren. 

Dit zijn essentiële gegevens die bepalend zijn 

voor het ontwerp voordat je nog maar één 

potloodstreep op papier hebt gezet. Hier is 

voor mij een belangrijke rol weggelegd. Ik kijk 

onder andere naar het beschikbare budget, het 

eisenpakket van de opdrachtgever, de ligging van 

de kavel, de wind, het uitzicht en welke functie de 

‘Was ik achteraf liever architect geworden? 
Nee, ik denk het niet.  

Nu heb ik the best of both worlds’

ARCHITECTUUR18



‘Interactie tussen architect en bouwkundig 
ontwerper in een vroeg stadium  
van een project komt het design  

alleen maar ten goede’

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

woning krijgt. Een heel andere aanpak dan een 

opdracht van “ontwerp maar wat, dan zien we 

daarna wel”. Als bouwkundig ontwerper ben ik bij 

de ontwikkeling van dit project gestart met het 

aantal vierkante meters dat het pand maximaal 

groot kon worden in relatie tot het beschikbare 

budget. Vervolgens heb ik me gericht op de 

praktische indeling van de villa. Daarna is Geert 

verdergegaan en heeft hij er - al zeg ik het zelf - 

zoals altijd iets fantastisch van gemaakt.’
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T +(5999) 747 0633        E info@janthielbeach.com        www.janthielbeach.com
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MARC STROUS WEET ER WEL WEG MEE

Geitenvlees en
geitenkaas

door Marc Strous | www.kushina.nl

CULINAIR21



Gezonde geitenstoofpot

‘Mij doe je geen plezier met een reuze T-bone steak. Ik eet het liefst geitenvlees. Geitenvlees smaakt 

een heel klein beetje als wild. Maar bovenal proef je krachtige aardse smaken. In mijn gerechten versterk 

ik deze kwaliteit door royaal gebruik te maken van verse kruiden en specerijen. Geit is een echte 

krachtpatser en zo duidelijk aanwezig op je bord dat je er niet zoveel van nodig hebt. Dit bracht me 

op het idee om een stoofpot te maken die voor tachtig procent uit groenten en voor slechts twintig 

procent uit geitenvlees bestaat. Een gezonde manier om ongemerkt minder vlees te eten.’

Hoe maak je het? 

Snij alle groenten fijn. 

Doe het geitenvlees 

samen met alle groenten 

en kruiden in een pan en 

laat alles met gesloten 

deksel drie tot vier uur 

stoven op een heel 

laag vuur totdat het 

geitenvlees zacht is. 

Voeg naar smaak zout of 

bouillonpoeder toe.

Wat heb je nodig?

• 500 gram geitenvlees 

• 500 gram paprika

• 500 gram tomaten

• 500 gram uien

• 500 gram pompoen

• 50 gram knoflook

• ½ madame-jeanette peper

• 1 theelepel komijnpoeder

• 1 theelepel pimentpoeder

• zout naar smaak

• ½ liter water

Over Marc Strous

Marc Strous is geboren en getogen op Curaçao, maar tien jaar geleden 

naar Nederland verhuisd waar hij in een klein dorp onder de rook van 

Nijmegen een lunchroom uitbaat. Marc is een hartstochtelijk liefhebber van 

de Caribische keuken. Deze passie deelt hij in zijn eigen culinaire tijdschrift 

Kushina, waarvan afgelopen zomer de eerste uitgave is verschenen. Kushina 

is een ode aan authentieke Curaçaose producten en die van de omliggende 

landen: typisch Caribische etenswaren die veel mensen niet kennen of 

waarvan ze niet weten hoe te gebruiken. In LaVida Curaçao neemt Marc je 

mee op zijn culinaire Caribische reis.
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‘Panela - ofwel oersuiker - is in elke 
supermarkt op Curaçao te koop. 

Waanzinnig lekker met ananas en 
gember in homemade ice tea’ 

‘Haal eens verse pinda’s in Barber.  
Ik maak er een Caribische humus 

 op basis van Curaçaose bonen mee’

MARC’ S  CULI-TIPS

Tosti geitenkaas met guacamole

‘Geitenhouder Eithel Joubert - die elke ochtend zijn geiten met de hand melkt - maakt als enige op 

het eiland geitenkaas. Zijn boerderij ligt naast een dagopvang voor autistische jongeren in de Savaan. 

De jongelui helpen hem elke dag. In 2014 is Eithel gestart met het commercieel produceren van 

geitenkaas. De textuur van de kaas is stevig, een beetje vergelijkbaar met die uit Zuid-Amerika. Met de 

geitenkaas van Eithel kun je een heerlijke tosti van geitenkaas met guacamole maken. Hoewel het niet 

klinkt als een “match made in heaven” gaan deze twee tegenpolen perfect samen.’

Wat heb je nodig?

•  8 sneetjes brood (voor 

vier personen)

• 300 gram geitenkaas

• 1 fijngeprakte avocado

• ¼ rode gesnipperde ui 

•  2 tomaten gesneden in 

kleine blokjes 

• sap van 1 limoen

• 50 ml olijfolie

• peper en zout 

• 8 zontomaatjes

• ruccola en pijnboompitjes

Hoe maak je het?

Verdeel de geitenkaas over het 

brood. Verwarm de sneetjes 

voor vier personen in de oven op 

250°C tot het brood knapperig is. 

Maak ondertussen de guacamole 

door de avocado, ui, tomaat, 

limoensap en olijfolie te mengen. 

Voeg naar smaak zout en peper 

toe. Leg op ieder sneetje een 

bolletje guacamole en decoreer 

met de zontomaatjes, ruccola en 

pijnboompitten.
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Wedding or 
Birthday Registry

Everybody is happy!
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Goddelijke rust  
midden in de stad

Logeren 
in een 
klooster

Boutique Hotel ’t Klooster ligt in het hart van Willemstad. Dit voormalige 

klooster was vanaf de jaren dertig de thuishaven van de Fraters van Tilburg. 

Zij waren in die tijd actief betrokken bij het onderwijs op Curaçao en lieten 

hun klooster vlak naast de al eerder gebouwde lagere school verrijzen. Na 

het vertrek van de fraters decennia later, raakte het klooster in de jaren erna 

in verval om uiteindelijk pas in 2007 in volle glorie te worden gerestaureerd. 

Uiteindelijk kreeg het klooster een hotelbestemming. Het werd een “one-

of-a-kind” boutique hotel. Want waar ter wereld kun je midden in de stad in 

goddelijke rust logeren?
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Joia van Loo is de general manager van 

’t Klooster. Deze gedreven jonge vrouw heeft zich 

in de zeven jaar dat ze in het hotel werkt het reilen 

en zeilen van ‘t Klooster helemaal eigen gemaakt. 

‘Ik ben begonnen als front office medewerker en 

al gaandeweg in mijn huidige baan als general 

manager gerold. Dit traject heeft heel veel 

praktische voordelen, want ik ken elk hoekje van 

het hotel als mijn broekzak.’

Kloosterfamilie

Zeven vaste medewerkers 

bekommeren zich om de gasten in 

de zesentwintig hotelkamers, de patio 

suite en drie appartementen. Joia: 

‘Het hotel is bescheiden qua omvang 

en dat maakt dat we onze logés 

persoonlijk kennen. We beschouwen 

onze gasten als vrienden. En voor 

vrienden zet je altijd een stapje meer. 

Juist die extra’s maken het verschil. 

Het begint al bij het ontbijt. Bestel je 

één keer je koffie, dan zal Astrid die 

het ontbijt verzorgt, altijd weten hoe 

je je koffie wenst. Je hoeft er zelfs niet 

om te vragen. Wij verwennen onze 

gasten. Ik zeg altijd gekscherend dat 

we ze overvallen met liefde en een 

glimlach. Dat onze gasten dit waarderen, zien we 

terug in hun beoordelingen en het feit dat veel 

mensen elk jaar opnieuw terugkomen.’

Zakelijke reizigers

Boutique Hotel ’t Klooster bevindt zich in 

Willemstad, in het Pietermaai District om 

precies te zijn. In de directe omgeving is nogal 

wat zakelijke bedrijvigheid. Advocatenfirma’s, 

banken, trustkantoren, overheidsinstanties: ze 

liggen allemaal op loopafstand. Om die reden is 

’t Klooster ook zeer in trek bij zakelijke reizigers. 

Joia: ‘Zij weten de weg naar ’t Klooster al jaren 

‘Er is zoveel te doen rondom ’t Klooster.  
En ook nog eens allemaal te voet bereikbaar’
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te vinden. Ze kunnen te voet naar hun afspraken 

en als ze al een huurauto hebben, kan die gratis 

voor de deur geparkeerd worden. Mensen die 

op Curaçao zijn voor zaken gaan vaak vroeg de 

deur uit en komen pas laat weer naar het hotel. 

Ze vinden het ”thuiskomen gevoel” van ’t Klooster 

leuk. Je bent bij ons nooit anoniem.’

In het culinaire hart 

‘Wil je ’s avonds een hapje eten, 

hoef je niet eens de deur uit. 

Restaurant Blessing bevindt zich in 

onze kapel. En wil je wat anders, 

dan zijn er tientallen goede 

eetgelegenheden binnen een straal 

van vijfhonderd meter. Iets wat 

trouwens onze vakantievierende 

hotelgasten ook zeer waarderen.’

De voordelen van een stadshotel

‘Onze gasten vinden logeren in een 

voormalig klooster een bijzondere 

ervaring. Want hoewel we alle luxe 

faciliteiten van een boutique hotel 

in huis hebben, is de serene rust 

van het voormalig kloosterleven 

nog altijd merkbaar. Terwijl het 

stadsleven buiten de muren in vol bedrijf is, is het 

binnen op onze patio stil en vredig. De kamers 

liggen aan een grote binnentuin, die wij als een 

grote openlucht woonkamer gebruiken. Het 

ontbijt wordt er geserveerd, onze gasten lezen er 

een boek, werken er op hun computer of zoeken 

verkoeling in het zwembad.’ 

Pietermaai District 

‘De wijk Pietermaai biedt veel vertier. Leuke 

koffiezaakjes, prima restaurants, winkels, musea, 

lokale markten en street art. Dit alles met een 

unieke stadsarchitectuur als decor op loopafstand 

van het hotel, wat onze gasten fantastisch vinden.’

‘Zakelijke reizigers 
kunnen niet zonder een 
perfect werkende wifi’
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Boutique Hotel ’t Klooster
A   Abraham de Veerstraat 12,  

Pietermaai District Curaçao
E  info@hotelklooster.com
W  www.hotelklooster.com
F  boutiquehotelklooster
T  (+599 9) 461 26 50
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LIEFDE  
voor Volkswagen

Van 1937 tot 2003 zijn er meer dan twintig miljoen Volkswagen Kevers van de band gerold.  

De bekendste auto ter wereld is hiermee één van de meest geproduceerde wagens ooit. Volkswagen 

- de naam zegt het al - was bedoeld als een auto voor het volk. Ondanks dat ze al meer dan vijftien 

jaar niet meer worden geproduceerd, is de liefde voor deze iconische auto er nog altijd.  

Ook op Curaçao. Bezitters van een Volkswagen - Kevers, maar ook andere modellen -  

delen samen hun passie in de Volkswagen Club Curaçao. 
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Jan-Peter Klijn is één van de Volkswagen 

liefhebbers van de club. ‘Onze auto’s - allemaal 

met de bekende luchtgekoelde motor - hebben 

ons tot een vriendenclub gemaakt. We delen 

onze gezamenlijke interesse voor de simpelheid 

en de charme van de Volkswagen. Onze passie 

verbindt ons. We sleutelen aan onze motoren, 

vragen elkaar om advies en maken regelmatig een 

tocht over het eiland. Het gaat ons om het op de 

weg houden van deze klassiekers. We gebruiken 

de auto’s en rijden ermee. We zijn dus zeker geen 

museum.'

Geen luxe

Een Volkswagen kent weinig luxe. De motor 

zonder radiator, een stuur, twee stoelen en een 

achterbank. Geen stuurbekrachtiging, geen 

elektronica, geen technische snufjes. ‘Juist dat is 

wat ons zo aantrekt in deze auto’s’, gaat Jan-Peter 

‘Volkswagen  
in ons DNA’ 
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verder. ‘Je kunt een Volkswagen helemaal uit 

elkaar schroeven. De motor is heel eenvoudig. 

Je hoeft geen monteur te zijn om hier helemaal 

in op te gaan. De clubleden helpen elkaar. Door 

ervaringen uit te wisselen leer je veel. Wat kan een 

motorisch probleem zijn, waar in de wereld kan ik 

de juiste onderdelen vinden?’ 

Denken aan vroeger

De oldtimers mogen op veel enthousiasme van 

de omgeving rekenen. Jan-Peter: ‘Op Curaçao 

was de Volkswagen vroeger heel populair. De 

eerste modellen kwamen uit Duitsland, maar 

later werden ze uit Brazilië geïmporteerd. “Mijn 

moeder, oma, opa of tante had ooit ook zo’n 

auto” horen we vaak als we op de weg zijn. Het 

voelt goed om bij passanten fijne herinneringen te 

kunnen oproepen.’

Alles weten van je auto

‘Zien we een Volkswagen die nog niet bij ons 

bekend is, stoppen we een briefje onder de 

ruitenwisser om te melden dat we er zijn. We zijn 

geen vereniging, maar een gepassioneerde groep 

Volkswagen liefhebbers bij elkaar. Op dit moment 

zijn we met ongeveer twintig leden. De ene al wat 

fanatieker dan de andere, maar allemaal hebben 

we Volkswagen in ons DNA. We weten alles over 

onze auto’s. Wie de vorige eigenaars waren, waar 

ter wereld ze hebben gereden, wat de technische 

uitdagingen zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken 

of we weten het. Een luchtgekoelde motor is de 

enige voorwaarde om deel uit te maken van onze 

club. Waarom? Omdat deze motor hoort bij de 

enige echte Volkswagen.’

F  Volkswagen Club Curaçao

PASSIE32



Houten huizen op Curaçao. Er staan er honderden op het eiland. Monique Rosalina 

maakte er een boek over. ‘Culturen hebben me altijd geïnspireerd. Als ik niet in het 

creatieve vak terecht was gekomen, was ik zeker antropoloog geworden. Op Curaçao 

waar tradities nog heel belangrijk zijn, ben ik wat dat betreft met mijn neus in de boter 

gevallen. Gewoontes en gebruiken vind ik erg interessant. Observeren is mijn tweede 

natuur. Ik ga dan ook vaak met mijn camera op pad.’Fo
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Houten huizen 
op Curaçao

Vergeten cultureel erfgoed
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Monique Rosalina: ‘Ik ben iemand die mensen 

wil laten zien dat je op een andere manier naar 

iets kunt kijken. Zo is ook mijn interesse voor de 

houten huizen op Curaçao ontstaan. Eigenlijk 

was het nooit de bedoeling een boek te maken. 

Ik had gewoon oprechte belangstelling voor 

deze bouwstijl die overal op het eiland te vinden 

is. Het Caribische sentiment ervan doet me wat. 

’s Ochtends vroeg trok ik met mijn camera een 

wijk in om de houten huizen op beeld vast te 

leggen. En dat twee jaar lang.’

Een groep mensen werd zichtbaar

‘Er kwamen mooie verhalen op mijn pad. Van 

buurtbewoners en de mensen die in de houten 

huizen woonden. Het zomaar fotograferen van 

de houten huizen werd veel meer dan alleen 

documenteren. Het maken van de foto’s had een 
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verrassend effect. Iets wat ik vooraf nooit had 

kunnen bedenken. De foto’s - uiteindelijk gebundeld 

in “Wooden Houses of Curaçao” - maakten een 

verborgen groep in onze samenleving zichtbaar: 

trotse bewoners van een houten huis.’

Neerkijken 

‘Mensen van de Bovenwindse eilanden die op 

Curaçao kwamen wonen, hebben de houten 

huizen op het eiland geïntroduceerd. Bewoners 

vertelden me dat er soms werd neergekeken 

op hun huizen van hout. Maar als je weet dat 

een houten huis zoveel meer onderhoud nodig 

heeft dan een huis van steen, klopt daar natuurlijk 

niks van. Het opknappen en onderhouden is 

veel moeilijker en kost veel meer tijd dan bij een 

stenen huis. Houten huizen krijgen vaak jaarlijks 

een complete schilderbeurt. En dat in alle kleuren 

van de regenboog’, lacht Monique. 

Houten huizen verdwijnen

In het boek dat in 2011 werd uitgegeven staan 

meer dan driehonderd houten huizen. Jammer 

genoeg verdwijnen ze razendsnel. ‘Dat klopt 

helaas’, bevestigt Monique. ‘Er gaan veel oude 

panden door brand verloren. Ook als ze niet meer 

worden onderhouden, gaat het verval snel. Ik 

vind het heel erg jammer dat de houten huizen 

op ons eiland niet als monument worden gezien. 

Ze zijn naar mijn idee een belangrijk onderdeel 

van ons cultureel erfgoed. Om hierin toch iets te 

betekenen, ga ik “Wooden Houses of Curaçao” 

opnieuw uitgeven. In deze herdruk wil ik aantonen 
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OVER MONIQUE ROSALINA
  Creatieve duizendpoot 

  Artistiek brein achter Passaat 

Graphic & Web Design

  Drijvende kracht achter Pub 

Publications | Monique bracht 

eerder het kinderboek “Fiesta 

di Seú” uit waarin ze vertelt 

over de culturele achtergrond 

van het Curaçaos oogstfeest. 

De herziene versie van het 

uitverkochte boek “Wooden 

Houses of Curaçao” is in 

de maak.

  Mo! Homemade | In haar vrije 

tijd maakt Monique jam, pesto 

en kruidenboter met het fruit 

en de kruiden van Curaçao.

www. passaatdesign.com

in wat voor rap tempo ze verdwijnen. De huizen 

die in het originele boek staan, blijven erin. Als ze 

zijn verdwenen uit het Curaçaose straatbeeld, kun 

je dat zien door een stempel die op de foto staat. 

Zo blijven ze onderdeel van de geschiedenis van 

ons land. Helaas niet meer in het echt, maar in 

ieder geval nog wel op de foto’s in het boek.‘

Alleen op Curaçao

Het boek uit 2011 en ook straks de herdruk is 

alleen op Curaçao te koop. Dit is een bewuste 

keuze van Monique Rosalina. ‘In “Wooden Houses 

of Curaçao” staan niet alleen fris geschilderde, 

mooie huizen. Ik portretteer ook de armoedige, 

slecht onderhouden huizen waarin nog altijd 

mensen wonen. Iets waar we op Curaçao ook 

mee te maken hebben. Om het boek naar waarde 

te schatten, moet je dan ook echt op Curaçao zijn 

geweest.’
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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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Een ongeluk is  
geen excuus
om niks van je  
leven te maken

HELDEN38

Alton Paas heeft een missie. Mensen 

met een dwarslaesie op Curaçao helpen 

met een beter leven. De 27-jarige 

oprichter van Fundashon Alton Paas 

weet wat het is om van de ene op de 

andere dag een heel andere toekomst 

te hebben. In 2009 kreeg hij een auto-

ongeluk waardoor hij in een rolstoel 

terechtkwam. ‘Van een dwarslaesie 

had ik nog nooit gehoord. Mijn wereld 

stond op z’n kop. Ik was negentien en 

bezig met muziek en school, niet met 

ziekenhuizen en overleven.’



Inmiddels kent Alton Paas alle ins en outs van 

dwarslaesie, op Curaçao ook bekend als “spinal 

cord injury”. Amper drie jaar later na zijn ongeluk 

richtte hij Fundashon Alton Paas op om mensen 

met een dwarslaesie of een andere neurologische 

aandoening een stem te geven. Alton: ‘Na het 

ongeluk heb ik eerst twee jaar gerevalideerd 

en moest ik voor operaties steeds weer naar 

het ziekenhuis. Toen dat achter de rug was, 

heb ik alsnog mijn opleiding tot ICT-beheerder 

afgemaakt. Maar als je blijvend in een rolstoel 

belandt, zijn er veel dingen die je niet meer kunt 

doen. Ik ben bijvoorbeeld helemaal gek van 

muziek. Percussie was mijn ding. Dat zit er niet 

meer in, maar voor mij wilde dit niet zeggen dat 

ik niks meer kon. Dus nam ik me voor andere 

talenten die ik ook in me had te benutten.’

Weinig mogelijkheden

Fundashon Alton Paas wil de levenskwaliteit van 

dwarslaesie patiënten en lotgenoten met andere 

neurologische aandoeningen bevorderen. Dit 

begint met een stuk bewustwording. ‘Op Curaçao 

zie je nauwelijks rolstoelgebruikers op straat.’ 

‘Ook vader en moeder Paas hebben een dagtaak 
aan Fundashon Alton Paas. Ze steken elke dag 

met plezier de handen uit de mouwen’
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‘In het bedrijfsleven zijn er zo goed als geen 

banen voor mensen die in een rolstoel zitten. Er 

zijn nog maar heel weinig voorzieningen en als 

ze er al zijn, zijn ze helaas lang niet altijd bruikbaar. 

Parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn vaak te 

smal, gewoonweg omdat er geen richtlijnen zijn 

die gevolgd kunnen worden. Dit zijn onderwerpen 

waarmee de stichting zich bezighoudt. We 

zoeken knelpunten op bij bedrijven, openbare 

gebouwen en hotels en adviseren over een betere 

toegankelijkheid.’

De revalidatie zit erop. Wat nu?

Alton Paas zet zich in voor het welzijn van zijn 

lotgenoten. ‘In het revalidatieproces word je 

voorbereid op naar huis gaan. Je leert praktische 

zaken zoals hoe je aan te kleden, hoe je te 

wassen, hoe je rolstoel te bedienen. En er wordt 

gekeken naar welke aanpassingen er thuis gedaan 

moeten worden om het je comfortabel te maken. 

Naar huis gaan is fantastisch. Je hebt er al die tijd 

naar toe geleefd. Maar eenmaal thuis komt de 

realiteit keihard binnen. Hoe nu verder? Je leven 

heeft een hele andere wending genomen. Heel 

veel dingen die je vanzelfsprekend vond, kunnen 

niet meer.’

Speciale gym

In Colombia en de Verenigde Staten zag Alton 

voorbeelden van speciale sportscholen die 

mensen met een dwarslaesie bezoeken om 

hun lichaam en geest sterker te maken. ‘Net 

zoals bij iedereen is het belangrijk ons lichaam 

te onderhouden. Het bevordert je mobiliteit en 

beweging is goed voor je “mind”. Stilstand is 

‘Stilstand is achteruitgang’
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vijfenveertig leden die bij ons komen trainen. 

Behalve dat er fysiek hard gewerkt wordt, is het 

ook een plek om andere mensen te ontmoeten. 

Niet anders dan op een gewone sportclub.’

Congres op Curaçao

Fundashon Alton Paas organiseert op 28 september  

van dit jaar voor de derde keer het driedaagse 

Caribbean SCI congres met als thema 

“Accessibility in a broader perspective”. Wat 

ooit begon als een lokaal evenement om 

specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

maatschappelijk werkers, psychologen en 

patiënten samen te brengen om de problematiek 

rondom dwarslaesie in een breed spectrum te 

bespreken, is in korte tijd uitgegroeid tot een 

belangrijke Caribische conferentie. Alton: ‘De 

kennis over dwarslaesie in de Caribische regio 

is versnipperd en ontoereikend. Een congres als 

dat van ons brengt mensen met verschillende 

specialismen samen. Ervaringen uitwisselen, van 

elkaar leren en met elkaar in contact zijn is de 

beste manier om voor dwarslaesie patiënten een 

kwalitatief beter bestaan te creëren.’

Fundashon Alton Paas is afhankelijk 

van giften en donaties. Wil je een 

bijdrage doen? Dat kan online op 

fundashonaltonpaas.org.

achteruitgang. Met nietsdoen verlies je veel van 

je kracht. Daarom hebben we een speciale gym 

in het Colon Shopping Centre voor mensen 

met dwarslaesie of een andere neurologische 

aandoening. We werken met reguliere 

sportschoolapparaten en aangepaste varianten. 

Elke sporter wordt begeleid door één van onze 

vrijwilligers. We hebben op dit moment rond de 
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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 stilgestaan 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

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. 

Binnenkijken
in een containerwoning

Helden
Alton Paas

Resort
Logeren in een klooster

Culinair  
Geitenvlees en geitenkaas

SEPTEMBER 2018 | 11

Passie
voor Volkswagen

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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Ben je op zoek naar een ruim, modern huurhuis dat 

van alle gemakken is voorzien? Lijkt het je heerlijk elke 

ochtend de zon te zien opkomen in je achtertuin? 

Houd je van een weids vrij uitzicht met de Tafelberg 

aan de horizon? En vind je een frisse wind in huis - en 

dat elke dag van het jaar - essentieel voor je dagelijkse 

wooncomfort? Stuur via WhatsApp een bericht  

naar (+599 9) 511 71 34 of mail naar  

info@lavidacuracao.com voor meer informatie. 

Te huur in Jan Thiel Oost

Moderne 
vrijstaande  
art deco villa

IN THE SPOTLIGHT44



Wat heeft de villa te bieden?

• grote woonporch

• ruime living 

• moderne keuken 

• ruime bijkeuken

• masterbedroom met walk-in closet 

• badkamer ensuite met regendouche

• drie overige slaapkamers 

• tweede badkamer

• apart gastentoilet

• grote vrijstaande berging 

• tuin met palmen, kunstgras en  

vrij uitzicht op de Tafelberg

• volledig ommuurd

• elektrische poort

• airconditioning in alle slaapkamers

• 110 en 220V
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Wat heeft de omgeving te bieden?

• rustige woonwijk met alle faciliteiten 

van Jan Thiel Beach vlakbij

• restaurants en supermarkten in de 

directe omgeving

• in de buurt van de Zoutpannen van 

Jan Thiel en Caracasbaai om heerlijk 

te wandelen en te fietsen

• surfschool en Spaanse Water op 

steenworp afstand

• Saliña, het het commercieel hart van 

Curaçao binnen vijf autominuten 

‘Vier slaapkamers,  
dus ruimte genoeg  

voor visite’

‘Altijd een frisse wind  
in het huis  

en nooit muggen’

Het huis wordt ongemeubileerd verhuurd 

Beschikbaarheid in overleg
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W  www.shapecuracao.com
T  (+599 9) 513 18 30

Vet weg 
zonder 
operatie

Susan van Haperen over CoolSculpting

‘CoolSculpting adviseer ik mensen die koppig 

vet bij de buik, op de knieën, dijen of armen 

maar niet weg krijgen ondanks gezond eten en 

voldoende bewegen. CoolSculpting is een pijnloze 

behandeling waarmee we plaatselijk vetcellen 

bevriezen. Afhankelijk van de hoeveelheid 

vetcellen op een plek, heb je al resultaat na één 

tot drie behandelingen. Het lichaam voert de 

vernietigde vetcellen op een natuurlijke manier af. 

Het resultaat zie je dus niet direct. Je contouren 

veranderen geleidelijk net zoals bij afvallen. Het 

resultaat daarerentegen is blijvend.’ 

De voordelen van CoolSculpting

  pijnloze behandeling

  geen chirurgische ingreep

  blijvend resultaat

  betaalbaar

Wil je graag meer weten over wat CoolSculpting 

voor jou kan doen? Ben je benieuwd naar voor 

& na resultaten van mensen die je voorgingen? 

Bel ons en we vertellen je er graag meer over!

Afslankstudio Shape Curaçao biedt 

verschillende behandelingen om de 

contouren van je lichaam te verbeteren. 

Eigenaresse Susan van Haperen is een 

echte professional in het vakgebied en 

weet precies welke behandeling voor jou 

de beste is.
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Functionele 
sfeermakers in huis

Gordijnen, plissés, 
jaloezieën en duettes

STYLING TIPS48



Ontelbaar veel mogelijkheden

‘Wat voor raamdecoratie je ook zoekt, bij 

Rottumhuys grijp je nooit mis. Gordijnen, 

jaloezieën, rolgordijnen, duettes, vouwgordijnen, 

plissés en noem maar op. Voor harde 

raambekleding werken we met het Europese 

merk Sunway. “A House of Happiness” is onze 

Nederlandse gordijnenleverancier.’

Donkere kamer

‘Bij het kiezen van de raambekleding is niet alleen 

sfeer en uitstraling belangrijk. We adviseren ook 

over functionaliteit en kwaliteit. Op Curaçao is 

veel vraag naar verduisterende materialen. Dit 

effect in onze gordijnen zit ‘m in de stof zelf, 

waardoor ze soepel vallen en er geen tweede 

gordijn of latex nodig is. Onze duettes zijn van 

binnen - en dus onzichtbaar - van zilverfolie 

voorzien, wat het licht tegenhoudt en tegelijkertijd 

een geluid- en warmtewerend effect heeft.’

Maatwerk 

‘Als we iets doen, doen we het goed. Bij een 

perfecte afwerking hoort een gedetailleerde 

meting. Deze doen we persoonlijk bij de 

mensen thuis. Als klanten in de showroom 

hun oog hebben laten vallen op een bepaalde 

raambekleding, geven we ze op basis van de 

ruwe maten een voorlopige prijsindicatie. Als die 

schatting past bij het budget, gaan we zelf thuis 

Rottumhuys Caribbean (bij de roze olifant)

  A  SBN Doormanweg 41, Curaçao    T  (+599 9) 738 40 20 | (+599 9) 677 63 06 

E  post@rottumhuys.nl     F  rottumhuyscaribbean

alles opmeten. Een millimeter meer of minder kan 

echt het verschil maken. Alles wordt in Nederland 

exact op maat gemaakt. Wij hangen de gordijnen 

op en monteren ook alle harde raambekleding. 

Onze persoonlijke garantie voor een perfect 

resultaat.’ 

‘Iedereen kan raambekleding, meubels, wanddecoratie en vloeren verkopen, 

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 geven professioneel interieuradvies. Als mensen 

iets zoeken wat we in onze winkel op Curaçao niet hebben, kunnen we in 

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

een totaalinrichter die klanten ondersteunt met advies, service en kwaliteit.’

‘Tralieramen, deurklinken, naar 
binnen slaande ramen of shutters.  

Het maakt niet uit.  
Voor alles hebben we een oplossing’
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voor al je gereedschap
Eén accu
Wie kent het niet? Het geluid van de luidruchtige 

bladblazer die je rustige zaterdagochtend op z’n kop 

zet. Of je buurman die de motormaaier aanslingert om 

het gras te maaien, terwijl je net lekker aan de koffie 

zit. Dit ongemak geldt voor jou, maar ook voor jouw 

omgeving wanneer jij de tuin onder handen neemt. 

Gelukkig heeft Kooyman een oplossing voor dit probleem: 

tuingereedschap aangedreven door een accu. Stil en nog 

eens groen ook.
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‘De groene trend is ook aan de ontwikkelaars van 

tuingereedschap niet voorbij gegaan. Er komt 

daarom steeds meer door een accu aangedreven 

tuingereedschap op de markt’, legt Joey 

Steenbergen, category manager bij Kooyman uit. 

‘Deze nieuwe ontwikkeling gaat razendsnel. Het 

zou zomaar kunnen dat er over pakweg twee jaar 

geen gereedschap met snoer meer is te krijgen. 

Wat extra interessant is aan deze nieuwe generatie 

outdoor power equipment, is dat je bij het merk 

Makita maar één 18 Volt batterij nodig hebt, die 

je voor al je gereedschap kunt gebruiken. Van 

grasmaaier tot bladblazer en van heggenschaar 

tot kettingzaag. Je begint met de aankoop van 

een kit - een boormachine bijvoorbeeld - met 

daarin ook de accu en de oplader. Later koop je 

daar andere tools bij. Gewoon los, zonder batterij 

en oplader, want die heb je al.’

Groen en stil

‘Gereedschap met een accu biedt nogal wat 

voordelen. Ten eerste produceer je veel minder 

geluid dan met traditionele machines en je hoeft 

niet meer naar het tankstation voor benzine voor 

de motor. Met één druk op de knop kun je aan 

de slag, waarmee het gedoe met het touw om 

je gereedschap aan de gang te krijgen tot het 

Kooyman Megastore Zeelandia

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

verleden behoort. Van uitstoot is geen sprake 

meer en onderhoud is nog nauwelijks nodig.’

Niet inleveren op kracht

‘Gevoelsmatig zou je misschien denken dat je 

met accu gereedschap aan kracht inboet. Ik 

had dat idee in ieder geval wel. Totdat ik samen 

met twee tool supervisors op uitnodiging van 

Makita het gereedschap in Miami heb getest. 

Onze ervaringen zijn buitengewoon positief. 

Handig in gebruik en heel veel kracht. Mijn 

collega’s hebben zelfs een wedstrijdje gedaan 

waarbij de accu kettingzaag het won van de 

gemotoriseerde versie. Het zagen gaat als een 

speer. Ik heb er een filmpje van gemaakt. Bekijk 

het zelf maar eens als je het niet gelooft.’

De accu kettingzaag wint.  
Bekijk het filmpje hier
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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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Personal 

Sports & Health Club The Challenge maakt gebruik van het 
Wellness System van Technogym. Onze fitness-instructeur stelt 
samen met jou een persoonlijk trainingsprogramma op en 
laadt dit op je eigen TGS-sleutel. De TGS-sleutel wijst je de weg 
in de trainingsruimte en bij elk fitness-apparaat kun je precies 
zien hoeveel sets je moet doen, het aantal herhalingen en met 
welk gewicht. Uiteraard loopt er altijd een instructeur rond 
om je te helpen. Na elke training kun je op een centrale zuil je 
trainingsresultaten bekijken. Elke zes weken krijg je van ons een 
nieuw op maat gesneden trainingsprogramma. Deze vorm van 
Personal Coaching zit gewoon in je abonnement, dus elk lid 
kan er gebruik van maken! Stel niet langer uit en investeer in je 
gezondheid! Kom naar Sports & Health Club The Challenge

• Standaard in je abonnement

• Fitness programma op maat

• Begeleiding fitness instructeur

Coaching

https://youtu.be/wLLQbg3HAA8


vragen aan
TESSA  

VAN DER ZANDE
Turning Point Dance School

4

1  Wie is Tessa van Turning Point 

Dance School?

Ik ben een oud-leerlinge van Turning 

Point Dance School die Rita Koeks in 

1999 heeft opgericht. Als kind kreeg 

ik jaren les van Rita voordat ik naar 

de dansacademie in Arnhem vertrok. 

Na de nodige omzwervingen, ben 

ik teruggekomen naar Curaçao. 

Begin deze maand heb ik het 

stokje overgenomen van Rita, die 

het rustiger aan wil doen. Ze blijft 

gelukkig nog wel bij Turning Point 

betrokken. Het is voor mij dus 

letterlijk en figuurlijk thuiskomen.

2  Wat betekent theaterdans voor 

jou en je leerlingen?

De leerlingen van onze school krijgen 

les van zes docenten verdeeld over 

twee studio’s. Ballet, jazz, modern, 

streetdance jazz en hiphop. En 

onze kleuter- en kinderdans, niet 

te vergeten. Dans is een passie: je 

voelt het in je wezen. Het is ook 

een keiharde sport, maar dan eentje 

met een creatieve inslag. Als je het 

goed doet, lijkt het alsof het geen 

enkele moeite kost. Terwijl er zware 

trainingen en veel spierpijn aan 

vooraf zijn gegaan. Dat is tegelijkertijd 

ook de charme van dans. 
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3  Wat maakt Turning 
Point Dance School anders 

dan andere dansscholen?

Wij zijn heel erg bezig met 

het creatieve proces van dans. 

Al van kleuter af aan sturen 

wij aan op improvisatie, durf 

en eigen inbreng. Het is bij 

theaterdans belangrijk dat je 

dingen voelt en dit uit je laat 

komen. Het is zeker geen 

kwestie van kunstjes aanleren. 

Dansen op gevoel en met de 

juiste techniek, dat is waar het 

bij Turning Point om draait. 

4  Welke invloed heeft Curaçao op theaterdans?

Omdat we op een eiland wonen is er nauwelijks 

gelegenheid om bijvoorbeeld een balletvoorstelling 

bij te wonen. Onze leerlingen moeten het vaak 

van YouTube filmpjes of televisie hebben. Dat is 

wel een beperking. Daarom gaan we met onze 

oudste groep elke twee jaar naar het buitenland 

om danservaring op te doen, komen gastdocenten 

lesgeven en organiseren we om het jaar een grote 

voorstelling. Aan de andere kant vind ik dat we 

goede technieken aanleren en dat onze leerlingen 

altijd bijzonder gemotiveerd zijn. Ze moeten hun 

talent en creativiteit bij zichzelf zoeken en dat is puur. 

Ik ben zelf ook helemaal blanco de professionele 

danswereld ingegaan. En geloof me: het is helemaal 

goed gekomen.
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Esther Kooijman en Arie Pieter Imhoff 
hebben afgelopen zomer in Frankrijk 
vijfduizend kilometer op de teller van 

hun auto gezet. De twee wijnliefhebbers 
doorkruisten “la douce France” om 

verschillende leveranciers te bezoeken en 
nieuwe wijnen te ontdekken. Ze kwamen 

geïnspireerd terug naar Curaçao met 
volop nieuwe ideeën voor het 
wijnaanbod van Servir Frais. 

En met heel veel mooie 
verhalen natuurlijk.

 Rondje
Frankrijk
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‘Vijfduizend 
kilometer door de 

Elzas, de Bourgogne, 
het Rhône gebied, de 
Provence, Limoux, 

de Loire en de 
Champagne streek’

‘Het was echt jaren geleden dat Arie Pieter en ik 

samen zo’n lange - in tijd en kilometers - wijnreis 

hebben gemaakt’, vertelt Arie Pieter’s partner 

Esther Kooijman. ‘Servir Frais is een wijnwinkel 

gespecialiseerd in de Oude Wereld. En we zijn 

sowieso gek van Frankrijk. Daarom was deze 

wijnbakermat een logische bestemming. We 

hebben onze leveranciers opgezocht, maar zijn 

ook terechtgekomen bij nieuwe wijnhuizen. 

Juist dat is het leuke aan zo’n trip. Naast grote 

wijnhuizen werken we bij Servir Frais ook heel veel 

samen met kleine wijnboeren, die we persoonlijk 

kennen. En dan komt van het een het ander. Zij 

geven ons weer tips om verder te kijken. Dit zorgt 

voor mooie ervaringen en goede wijnen.’

Etiketten worden levend

Esther en Arie Pieter doorkruisten Frankrijk van de 

Elzas tot de Champagnestreek. ‘Van Riesling tot 

Bollinger, zou je ook kunnen zeggen. Elke streek 

heeft eigen karakteristieken en unieke gebruiken. 

Onze klanten willen graag een verhaal bij het 

etiket op de fles. Als je dan zelf samen met de 

wijnmaker tussen de wijnranken hebt gestaan, kun 

je deze persoonlijke ervaringen delen. Het brengt 

de etiketten van onze wijnen tot leven.’ 
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‘Achter elke wijn 
zit een verhaal. Het 
is een voorrecht dit 
uit eigen ervaring te 

mogen vertellen’

Met kaplaarzen de wijngaard in

Esther: ‘Château Rives-Blanques, de wijngaard van 

de Nederlandse familie Panman in de Zuid-Franse 

streek Limoux is bijvoorbeeld zo’n bijzonder 

verhaal waarvan wij deel uit mochten maken. De 

heer des huizes - een voormalig bankier - wilde 

wijn verbouwen en kwam na lang zoeken naar de 

perfecte plek uiteindelijk in de Languedoc terecht. 

We werden bij Jan en Caryl thuis uitgenodigd. 

Eerst lekker lunchen met de wijnen van het huis 

en dan de wijngaard in op geleende regenlaarzen. 

Van gepassioneerde wijnliefhebbers als Jan en 

Caryl steken we veel op. We konden bijvoorbeeld 

in de praktijk zien waarom terroir zo belangrijk is. 

De buitenste planten die vlakbij het bos stonden, 

zagen er minder goed uit dan de rest. Ze waren 

zelfs een beetje verschrompeld, omdat de wortels 

van de bomen alle voedingsstoffen wegtrekken.’ 

‘Natuurlijk kennen we deze problematiek in 

theorie, maar het is toch nog net even iets anders 

als je dit dan ook in de praktijk ziet.’

Vrouwen en wijn

‘Zo kwamen we ook terecht bij de ”Vinifilles”, een 

coöperatie van vrouwelijke wijnmakers’, vervolgt 

Esther haar verhaal. ‘Iets wat niet zo voor de 

hand ligt in het traditionele Frankrijk. De dames 

hadden - geheel onverwacht - een uitgebreide 

proeverij voor ons georganiseerd. Het was een 

memorabele dag. We hebben zeker twintig 

verschillende wijnen geproefd. Het mag duidelijk 

zijn dat we de beste meegenomen hebben naar 

Curaçao om ze hier opnieuw te proeven. Daarom 

rijden we ook niet in een olijke Franse 2-Chevaux 

maar in een degelijke stationwagen. We hebben 

ruimte nodig om nieuwe schatten mee te nemen.’ 
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‘Geïnspireerd 
door het rondje 

Frankrijk organiseert 
Servir Frais in het najaar 

een jeux de boules wedstrijd: 
de Mirabeau Cup. Check 

Facebook voor meer 
informatie’

Elke keer wat nieuws

‘Klanten vragen steevast als ze bij Servir Frais 

komen of er nog wat nieuws bij gekomen is. De 

indrukken die we opdoen en de nieuwe wijnen 

die we ontdekken, hebben we meegenomen 

naar Curaçao. Onze ervaringen verwerken we 

bijvoorbeeld in een speciaal wijnabonnement. 

Vier keer per jaar een houten kist met een dozijn 

flessen. Twaalf verschillende wijnen met elk een 

uniek verhaal. Natuurlijk met extra korting - vijftien 

procent per kist - en het hele jaar door tien 

procent korting op al je andere aankopen. Vraag 

ernaar in onze winkel of mail of bel voor meer 

informatie.’

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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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.Binnenkijken
in een containerwoning

Helden
Alton Paas

Resort
Logeren in een klooster

Culinair  
Geitenvlees en geitenkaas

SEPTEMBER 2018 | 11

Passie
voor Volkswagen

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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INTERIOR DESIGNER JEN 

Het Caribische leven speelt zich 

grotendeels buiten af. Porch en 

patio zijn daarom belangrijke 

onderdelen van een huis in de 

tropen. Logisch, want je brengt 

er de beste uren van de dag door. 

En dat wordt nog fijner met wat 

extra aandacht voor de styling 

van je leefruimte in de openlucht.

INTERIEUR

Gezelligheid
buitenshuis
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JenPEN Creative Studio 

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

Accessoires van binnen naar buiten

Maak het extra gezellig met accessoires die 

meestal binnen worden gebruikt. Haal je favoriete 

kussen, plaid en tafeltje naar buiten en combineer 

dat met je buitenmeubilair. Creëer een eyecatcher 

op een lege wand met een imposant schilderij 

of opvallend kunstwerk. Zo zorg je voor een 

vloeiende overgang van binnen naar buiten en 

andersom.

Sfeerverlichting

De avonduren zijn perfect om buiten door 

te brengen. Sfeerverlichting zorgt voor extra 

gezelligheid. Denk aan tafellampen met gedempte 

verlichting, dimmers op je spots, kaarsen voor een 

romantische ambiance of - als de wind de vlam 

steeds uitblaast - ledlichtjes als praktisch en veilig 

alternatief. 

Groen op je porch

Bloemen en planten hoeven niet in je huiskamer 

te blijven. Ook buitenshuis is groen een absolute 

sfeermaker. Schik bloemen uit de tuin in kleine 

vaasjes en potten, zodat je ze regelmatig een 

andere plek kunt geven. Combineer verschillende 

kleuren en het groen van de planten met de rest 

van je spullen buiten. Gegarandeerd een instant 

succes!

INTERIEUR

DRIE SFEERTIPS 
VOOR JE PORCH OF PATIO
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Monumentaal Landhuis 
Siberie Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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Landhuis Siberie is een prachtig historisch erf-

goed dat ligt op een terrein van circa 13.000 m² 

eigendomsgrond tussen Tera Cora en Fontein. 

Een unieke locatie voor privé bewoning, maar het 

geheel leent zich ook uitstekend voor een Bed & 

Breakfast. Het landhuis is substantieel gerenoveerd 

en verkeert in een goede bouwkundige staat. 

Dat geldt ook voor de ‘loft’ en de ‘ezelstal’, 

twee prachtig gerenoveerde bijgebouwen, 

momenteel in gebruik voor vakantieverhuur. 

Op het grote terrein is het toegestaan om extra 

appartementen of gastenverblijven te bouwen. 

Plannen in historische bouwstijl zijn hiervoor 

aanwezig. Het landhuis ligt te midden van een 

weelderige natuurlijke vegetatie en bereikt u via 

een driehonderd meter lange toegangsweg. 

Het landgoed ligt als het ware in de ‘taille’ van 

Curaçao, waardoor de zee zowel aan de noord- 

als zuidkant van het eiland hemelsbreed op 
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koel. De vele ramen laten de wind perfect 

door het huis waaien. Dat geldt ook voor de 

drie slaapkamers, die aan de oostzijde van het 

gebouw liggen.

Maar ook buiten is het goed vertoeven op één 

van de twee sfeervolle terrassen. Hier waait altijd 

de heerlijke passaatwind, zelfs tijdens de heetste 

dagen van het jaar. Er gelden voor dit monument 

een aantal gunstige fiscale maatregelen. 

U betaalt bij aankoop onder andere geen 

overdrachts belasting.

Een aangrenzend perceel van 20.000 m² is ook 

te koop voor een speciale prijs. Kortom een 

uniek object, waarbij woorden te kort schieten 

om het te beschrijven. Bekijkt u de sfeervolle 

foto’s op onze website of maak een afspraak voor 

een bezichtiging.

zo’n vijf kilometer ligt. Het dichtstbijzijnde strand 

bevindt zich op vijf minuten rijden met de auto.

Het landhuis heeft binnen veel leefruimte en is 

door de veertig centimeter dikke muren heerlijk 

De loft

De ezelstal
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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

•  prachtig historisch erfgoed

•  op een heuvel gelegen

•  middenin de natuur 

•  dichtbij de stranden

•  goed gelegen op de wind

•  veel privacy

•  drie slaapkamers en een badkamer

•  twee vrijstaande vakantieverblijven

•  drie zwembaden

•  bouw van appartementen mogelijk 

•  kavel oppervlak ca 13.000 m²

•  aangrenzend perceel te koop

USD 891.000 k.k.
ANG. 1.600.000 k.k. 

Meer informatie vindt u op

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

Crown Terrace, Bonaire

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

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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Ocean Front Town House
Op een toplocatie direct aan zee in Pietermaai 

staat dit in 2010 gebouwde stadshuis. 

Momenteel wordt het in zijn geheel gebruikt 

als appartementencomplex, maar het leent 

zich uitermate goed voor residentieel wonen in 

combinatie met de verhuur van appartementen 

of met kantoor aan huis. De binnenafwerking 

is robuust met een industriële uitstraling met 

geprofileerd stalen plafondafwerking en gladde 

betonnen vloeren. De staat van onderhoud 

is perfect.

Belangrijkste kenmerken

• Momenteel 5 appartementen en 1 kantoor

• 6 slaapkamers en 6 badkamers

• Woonoppervlak 510 m2

• Direct aan zee gelegen met privé strand

• Hoog rendement in verhuur

USD 1.675.000 k.k.
www.caresto-tophouses.com
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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

EXCLUSIEF72



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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TE KOOP
Luxe villa en kavel aan zee

Punt Vierkant, Bonaire

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF77



Wonen direct aan zee op Bonaire is uniek. De 

kuststrook te Punt Vierkant is één van de meest 

gewilde locaties van Bonaire. Hier ligt deze luxe 

villa met vrijstaand kantoor en gastenverblijf op 

een kavel van 1.355 m2. De aanpalende kavel van 

ruim 1.600 m2 is nog onbebouwd. Hierop kunt u 

naar eigen wens uw droomvilla bouwen.

De villa heeft een ruime woonkamer met open 

keuken en aansluitend een groot overdekt terras. 

Er zijn twee slaapkamers met twee badkamers. 

Bij de villa behoort een vrijstaand kantoor en 

gastenverblijf met slaapkamer en badkamer. Er 

zijn voorzieningen getroffen waarmee het kantoor 

eventueel tot drie slaapkamers met badkamers 

kan worden omgebouwd. Direct aan zee bevindt 

zich nog een extra terras met overkapping. Vanuit 

dit terras stapt u via een trap zo de Caribische 

zee in. 

Kortom een prachtige plek om te wonen 

of te gebruiken als vakantieverblijf. Of zie 

het als een solide investering, aangezien de 

onroerend prijzen blijven stijgen sinds Bonaire 

een bijzondere gemeente van Nederland is 

geworden.
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Belangrijkste kenmerken

•  direct aan zee gelegen

• drie slaapkamers en drie badkamers

•  vrijstaand gastenverblijf en kantoor

•  zonnepanelen

•  kavel oppervlak 1.355 m2

•  woon oppervlak 378 m2

•  naastliggende kavel is ook te koop

Prijs op aanvraag.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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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. 
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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

€ 1.595.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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