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2018 was voor nogal wat mensen een 

memorabel jaar. IHC Architects vierde het 

tienjarig bestaan en ook de CliniClowns 

hadden dit jaar feest. Zij zijn een imposante 

tien jaar verder sinds de oprichting van de 

stichting in 2008. Ryan de Jongh heeft geen 

tien, maar zelfs elf jaar lang mangrovebomen 

geplant om onze rifvissen hun bijna verdwenen 

kraamkamer terug te geven. 

December is een echte feestmaand. Curaçao 

maakt zich klaar voor de mooiste periode 

van het jaar. Kerstmarkten, vuurwerkshows, 

eindejaarsfeesten en pagara’s. We sluiten er 

op een uitbundige manier het jaar mee af. We 

ruimen ons huis op, pakken de verfkwast en 

versieren er lustig op los. 

Deze laatste maand is ook het moment om 

terug te kijken op het afgelopen jaar en nieuwe 

plannen te smeden voor 2019. Wie weet 

brengt deze LaVida Curaçao je op ideeën. Heb 

je zin om te gaan kokkerellen, wil je een mooie 

reis maken, een huis bouwen, je badkamer 

verbouwen, vrijwilligerswerk steunen of een 

steentje bijdragen aan het natuurbehoud van 

Curaçao? Doe met dit nummer alvast wat 

inspiratie op!

Fijne feestdagen en tot volgend jaar!

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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Bijzonder, zo laat dit voormalig weekendhuis aan het  

Spaanse Water zich het beste omschrijven.  

Deze schilderachtige plek is al tientallen jaren  

het domein van Antonia, een gepassioneerd verzamelaarster 

van kleurrijke, opvallende en vooral extravagante spullen. 

In dit huis
HEEFT ALLES EEN VERHAAL
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‘Ooit was dit een piepklein weekendhuisje, waar 

mijn man en ik samen met onze drie zoons 

elk weekend naartoe gingen. We kwamen op 

vrijdagavond en gingen pas zondagavond laat 

weer naar huis. Het Spaanse Water van nu is 

niet meer te vergelijken met de jaren zestig van 

toen. Hier en daar stond een woning. Overal was 

groen en in de verte lag landhuis Jan Sofat. Wat 

ik overigens zelf nog uit mijn vroege kinderjaren 

ken. Ik kan me herinneren dat mijn ouders er 

gingen bridgen, terwijl het landhuis in een niet zo 

goede staat verkeerde. Geen probleem hoor. Bij 

een regenbui staken ze gewoon de paraplu op en 

gingen ze verder met het spel’, lacht Antonia.

Thuis aan het water

Het vakantiehuisje van toen is uiteindelijk - na een 

tijd in het buitenland te hebben gewoond - 

de thuishaven van Antonia en haar man Jan 

geworden. ‘In de beginjaren mocht je niet 

permanent op Jan Sofat wonen. Maar toen 

dat later veranderde, zijn we definitief naar hier 

gekomen.’

‘Sommige beeldjes zijn echt kitsch. 
Maar dat geeft niet,  

want ik word er vrolijk van’

BINNENKIJKEN7
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Geen luie stoel

‘Ook na het overlijden van mijn man, ben ik me 

hier altijd thuis blijven voelen. Hij had het hier al 

die jaren geweldig naar zijn zin. Hoewel ik me 

nu wel eens bedenk dat Jan eigenlijk nooit een 

fijne stoel heeft gehad om in te relaxen. Die is er 

gewoon nooit gekomen, omdat zo’n stoel - net 

zoals alle andere spullen in huis - iets speciaals 

moest hebben. Een lekkere luie stoel met "jus" 

zoals ik mijn gevoel voor spullen altijd noem, heb 

ik nooit gevonden’, glimlacht Antonia. 

Tevreden mens

De 80-jarige dame geniet nog 

elke dag van haar huis. ‘Ik ben een 

tevreden mens. Elke ochtend sta 

ik op en kijk ik uit over het water. 

Ik heb mijn kinderen en heel wat 

kleinkinderen in de buurt. Jan Sofat 

is voor mij een plek waar ik goed 

functioneer. Ik ben blij met mijn 

leventje tussen mensen en dingen 

waar ik gek op ben.'

Het gaat niet om waarde

En spullen heeft ze. Antonia omringt zich met 

uitbundige en zeker niet altijd voor de hand 

liggende objecten. ‘Ik heb altijd al wat gehad 

met beelden, oude meubels, sieraden, glaswerk 

en servies. Maar een verzamelwoede is het niet. 

Ik doe het met beleid. Alles wat ik heb, heb ik 

gekocht of gekregen omdat er een verhaal aan 

zit. Ik moet me echt tot iets aangetrokken voelen. 

En wat het dan is, is verder niet zo belangrijk. Het 

gaat niet om waarde. Het zijn gewoon dingen die 

ik mooi vind, die wat met me doen.’

‘De mijter heb ik ooit  
op Curaçao gekocht.  

Gewoon omdat ik ‘m mooi vond’

BINNENKIJKEN9
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Geen museum

‘Ik gebruik ook alles. Serviezen, tasjes, 

kledingstukken, beelden. Want ik leef niet in een 

museum, ik woon in een huis. Als iets kapot 

gaat, lig ik er echt niet van wakker. Het heeft dan 

klaarblijkelijk z’n tijd gehad. Het is maar materie. Ik 

heb genoeg meegemaakt in mijn leven. Spullen 

zijn uiteindelijk niet belangrijk.’

Passie voor serviesgoed 

'Vroeger ging ik heel veel porchsales af en 

bezocht ik brocante markten in Europa. In 

Amerika ontdekte ik Japanse serviezen van net na 

de Tweede Wereldoorlog. Kleurrijk serviesgoed en 

kitscherige beeldjes - sommige zijn echt foeilelijk, 

maar o zo vrolijk - die alleen met de vermelding 

“Occupied Japan” verkocht mochten worden. 

Later is het voor mijn kinderen en kleinkinderen. 

Nu vinden ze het maar ouderwets en antiek, maar 

later gaan ze het vast waarderen.’

Lijkt het je leuk  
jouw huis in LaVida Curaçao 

terug te zien?

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

Altijd plek voor iets moois

‘Mijn familie verzamelt ook dingen voor me. Het 

is heel makkelijk om mij iets te geven, want ik vind 

heel veel dingen leuk’, gaat Antonia enthousiast 

verder. ‘En ik vind ook nooit dat ik er geen plek 

meer voor heb. Er is altijd ruimte voor mooie 

dingen. En anders ga ik de tuin in. Roest, zout of 

wind. Het maakt mij niet uit. De tand des tijds, 

het hoort erbij. Spullen worden er vaak nog 

mooier van.’

Vol, maar geen chaos

‘Toen ik een keer in het ziekenhuis lag, heeft 

mijn familie met de beste bedoelingen het huis 

opgeruimd. Ze wilden me meer bewegingsruimte 

geven. Dat was goed bedoeld, maar zodra ik maar 

enigszins was hersteld, heb ik alles weer terug 

gezet. Lekker vol zoals het hoort, maar exact op 

de plek waar het staan moet. Anders wordt het 

een chaos.’

BINNENKIJKEN11
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ELF JAAR 
TUINIEREN

Om de mangroves  
te redden

Meer dan een decennium 

lang heeft Ryan de Jongh 

al zijn vrije tijd benut om 

mangrovezaden te planten 

in zeven van de negen 

grote baaien op Curaçao. 

Dit monsterproject waar hij 

meer dan honderdduizend 

mangroveboompjes heeft 

gekweekt, deed hij op eigen 

initiatief en in zijn eentje. 

PASSIE13



Pionierswerk

Ryan de Jongh was een pionier op het vlak van 

herplanten. ‘Ik heb elektrotechniek gestudeerd 

en wist weinig van biologie. Mijn eerste plantage 

in de Piscaderabaai is dan ook mislukt’, legt Ryan 

uit. ‘Ik stekte en plantte de rode mangrove, maar 

het resultaat was pover. Pas later kwam ik erachter 

dat je de torpedovormige zaden van de rijpe 

vruchten kunt plukken om ze te planten. Toen ik 

dat eenmaal had uitgedokterd, ging het snel.’

Elf jaar

‘Snel is natuurlijk relatief, uiteindelijk ben ik er 

elf jaar zoet mee geweest. Maar de bomen 

produceren het hele jaar door vruchten, dus ik 

kon altijd verder. Het is zwaar. In de hitte tot je 

knieën in het zoute water. Ik vond het niet erg 

het alleen te moeten doen. Het is nooit mijn 

‘Ik ben gewoon begonnen’, aldus Ryan. ‘Omdat ik 

gegrepen werd door de verhalen dat er nog maar 

zo’n twintig procent aan mangrove over was op 

het eiland. De mangroves zijn de kraamkamers 

voor alle vissen die op het rif leven. Meer dan 

de helft van deze vissen leggen hun eitjes in het 

ondiepe water tussen de boomwortels. Ik houd 

van de zee en ben er vaak met mijn kajak op te 

vinden. Als je nog maar een seconde logisch 

nadenkt, weet je dat mangroves van levensbelang 

zijn voor het water rondom Curaçao.’
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bedoeling geweest er een groots project van te 

maken. Ik had mijzelf één doel gesteld: de baaien 

van Curaçao opnieuw te voorzien van mangroves. 

Een tijdslimiet had ik niet.’

Santa Cruz 

De twee baaien waar hij niet heeft geplant zijn 

Santa Cruz en Jan Thiel. ‘Santa Cruz is de enige 

baai op het eiland die nooit door mensenhanden 

is verpest’, legt Ryan uit. ‘De mangroves zijn intact 

en het water is superschoon. De baai van Jan 

Thiel is van oudsher een hele zoute baai. Vandaar 

ook de zoutwinning aldaar. In deze baai hebben 

nooit veel mangrovebomen gestaan.’

Voor het eiland

Ryan kan zich sinds een jaar weer op andere 

dingen richten. Zijn werk voor de mangroves is 

gedaan. ‘Ik neem nog regelmatig de kajak om 

te kijken hoe de geplante mangrove het doet, 

vaak met geïnteresseerden die met me meegaan 

op mijn kajak tours. Het was een uitdaging van 

formaat. Er waren zeker momenten waarop ik 

wilde stoppen. Toch ben ik altijd doorgegaan. 

Waardering was nooit mijn drijfveer. Ik heb het 

gedaan voor mijn eiland Curaçao.’

Ryan de Jongh’s Kayak Experience
T  (+599 9) 561 08 13

PASSIE15



INTERIOR DESIGNER JEN  

Lekker eten, een goed glas wijn 

en aangenaam gezelschap zijn de 

perfecte ingrediënten voor een 

onvergetelijke avond. Voeg je daar 

een met zorg gedekte tafel aan 

toe, kan het feest niet meer stuk. 

Mijn persoonlijke tips om er een 

gezellige boel van te maken.

INTERIEUR

               Aan 

TAFEL
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JenPEN Creative Studio 

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

Kies een thema

Wordt het een formele avond, zijn het je 

vrienden die je ontvangt of is het een jaarlijkse 

familietraditie? Ga altijd voor een thema dat 

past bij de gelegenheid. Ik koos hier voor een 

bohemian insteek met een mix & match van 

gekleurde borden. Planten in verschillende 

vormen en maten zijn ook een absolute must in 

deze setting. 

Potten en kannen

Gebruik leuke potten en kannen waarin je 

servetten en bestek kunt doen. De bohemian 

sfeer vraagt om vintage potjes met een print of 

dessin. Als tegenhanger van deze drukte, is een 

combinatie van effen en doorzichtige kannen op 

tafel de manier om rust te creëren.

Naamplaatje

Iedereen is blij met een persoonlijk kaartje. Ga 

creatief te werk, maar houd het simpel. Schrijf 

bijvoorbeeld de naam en een persoonlijke 

boodschap op een mooi stuk papier en klem dat 

met een wasknijper op het bord. Voeg een kleurig 

bloemetje of groen takje uit je tuin toe en je 

gasten voelen zich meer dan welkom. 

Lekker zitten 

Een mooi gedekte tafel is pas helemaal top als 

je lekker kunt zitten. Met fijne stoelen en kussens 

voelen je gasten zich relaxed. De garantie voor een 

avond lang tafelen. 

INTERIEUR17



Big Green Egg verovert de wereld en dus 

ook Curaçao. Met deze keramische oven 

kun je bakken, grillen, stoven en roken. Het 

is zoveel meer dan een barbecue. Big Green 

Egg is een complete buitenkeuken voor 

iedereen die van puur en eerlijk eten houdt. 

Goedkoper dan in Nederland
Je kunt er zelfs een appeltaart in bakken 

en dat verklaart ook gelijk waarom juist 

Caribbean Bakery Supplies de exclusieve 

distributeur is van Big Green Egg op 

Curaçao. Weet je wat helemaal geweldig 

is aan deze samenwerking? Caribbean 

Bakery Supplies haalt de Big Green Eggs 

en alle accessoires rechtstreeks bij het 

moederbedrijf in de USA. Waarmee deze 

iconische ovens echt een stuk goedkoper 

zijn dan in Nederland.

Caribbean Bakery Supplies 
A   Schottegatweg West 357, Curaçao 
E   rutger@caribbeanbakerysupplies.com
T   (+599 9) 560 84 06 | (+599 9) 888 84 44

op Curaçao
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Made in 
Holland  
Exclusieve loungesets 
rechtstreeks uit Nederland

‘Made in Holland betekent echt iets’, 

benadrukt Manon Idema, eigenaresse 

van Outdoor Lifestyle. ‘Ik kan het 

weten, want ik ben twaalf jaar geleden 

begonnen met de productie van 

mijn zelf ontworpen loungesets. In 

China natuurlijk, net zoals veel andere 

ondernemers. Maar toen ik de overstap 

maakte naar puur en alleen stoffen all 

weather sofa’s, heb ik bewust afscheid 

genomen van mijn producenten in het 

Verre Oosten. De kwaliteit die ik wil 

voor mijn exclusieve product kan alleen 

in Nederland gewaarborgd worden. 

Onze loungesets gaan de hele wereld 

over. Met tien jaar garantie, die ik zelfs 

op Curaçao met 365 dagen zon durf te 

geven.’

BUSINESS19



Hoe het is begonnen?

‘In 2006 ging ik op zoek naar een luxe 

loungeset voor in de tuin. Ik had een heleboel 

eisen zoals een diepe zit, zodat ik met mijn 

Nederlandse lengte ook relaxed kon loungen, de 

hoezen moesten 

vlekbestendig zijn 

en ook de kleur en 

zeker het behoud 

ervan was een 

voorwaarde. Wat ik 

ook heel belangrijk 

vond, was dat ik 

de kussens buiten 

moest kunnen 

laten liggen. Elke 

avond alles naar 

binnen halen is geen 

optie. Daar heb je toch helemaal geen zin in. 

De uitspraak van de verkoper “Sorry, deze bank 

bestaat niet” was voor mij destijds de trigger om 

het anders te doen. Ik richtte mijn bedrijf Outdoor 

Lifestyle op en ging aan de slag.’

Bank van binnen naar buiten

‘In de beginjaren heb ik nog even gewerkt met 

kunststof vlechtwerk, maar dat was al snel niet 

meer uniek. Dus bedacht ik iets anders. Ik wilde 

het comfort van het bankstel binnen naar buiten 

brengen. In die tijd 

was dat helemaal 

nieuw. Mensen 

vonden het maar 

vreemd zo’n 

stoffen bank in de 

buitenlucht. Maar 

het kwam goed. De 

eerste sets werden 

verkocht en mijn 

business kwam 

van de grond. Het 

originele ontwerp 

is nog altijd de basis. Met de hoek, het tussenstuk, 

de poef, het ligbed en de chaise longue kun je 

alle combinaties maken. Wil je nog iets extra, dan 

is er ook een optie om de loungeset vanaf de 

onderkant met LED te verlichten. Ook weer iets 

dat geen enkele andere leverancier in huis heeft.’

BUSINESS20



Kwaliteit, daar gaat het om

‘Mooie loungebanken zijn er genoeg op de markt’, 

gaat Manon verder. ‘Maar het gaat ook om de 

kwaliteit. Een bankstel buiten vraagt hierom. Zeker 

op Curaçao waar de zon altijd schijnt, het zout in 

de lucht zo goed als alles aantast en een tropische 

regenbui heel veel water laat vallen. We hebben 

heel veel energie gestoken in het ontwikkelen van 

een ijzersterk aluminium frame van hoge kwaliteit. 

Onverwoestbaar in alle weersomstandigheden, 

zelfs in de wintersportgebieden waar onze banken 

ook staan.’

In twintig minuten weer droog

Het schuim in de kussens is Quick Dry Foam, een 

speciale variant waar hele kleine gaatjes in zitten. 

Bij een regenbui loopt het water door de gaatjes 

naar beneden en wordt direct afgevoerd via het 

aluminium frame. ‘Na een fikse bui kun je daarom 

na twintig minuten alweer droog op de kussens 

zitten’, aldus Manon. 

Kleurechte stof

‘We werken met Sunbrella, een kleurechte stof 

uit de Verenigde Staten, waar vijf jaar garantie 

op zit. Het verschil met een gewone stof is dat 

Sunbrella de stof in de vezel kleurt. Zo voorkom 

je verkleuring door de zon. Ik vergelijk Sunbrella 

en andere stoffen altijd met wortels en radijsjes. 

Sunbrella is de wortel, al het andere is een radijs, 

met een gekleurde buitenkant en een witte 

binnenkant.’

Makkelijk in onderhoud

‘De Sunbrella stof is ook supermakkelijk in 

onderhoud. Vlekken dep je af. Daarna zet je de 

tuinslang erop. Lukt dat nog niet, dan pak je een 

emmer met lauw water en chloor en de vlek 

verdwijnt, zelfs als het rode wijn of saté is. Of je 

haalt de kussenhoezen van de bank en je wast ze 

in de wasmachine met wasmiddel en een scheut 

chloor. Klanten vinden het soms akelig gekleurde 

kussens met chloor aan te pakken, maar geloof 

mij maar dat het kan. Ik heb er al twaalf jaar 

ervaring mee.’
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ZELF VOELEN EN TESTEN
Wil je de producten van Outdoor 

Lifestyle met eigen ogen bekijken? 

Manon Idema is van 25 januari tot en 

met 1 februari 2019 op Curaçao. Ze 

heeft driehonderd Sunbrella stofstalen bij 

zich om je droombank samen te stellen. 

Manon bekijkt met jou welke opstelling 

en kleur het beste bij je past. Mail naar 

info@outdoorlifestyle.nl en maak snel 

een afspraak.

Rechtstreeks bij de leverancier

‘Outdoor Lifestyle levert rechtstreeks aan 

particulieren over heel de wereld. Wij werken niet 

met winkels of dealers. De levertijd bedraagt twee 

weken in Nederland. Daarna kan de set BTW-vrij 

per boot naar Curaçao of een van de andere 

eilanden. Dat kun je als klant zelf doen of wij 

kunnen het voor je regelen.’

A   Reflectiestraat 67 TE, Nootdorp (NL)
T  (+31) 6 525 46 931
E  info@outdoorlifestyle.nl
W  www.outdoorlifestyle.nl
F  outdoorlifestyleloungesets
I  outdoorlifestyle.nl
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T +(5999) 747 0633        E info@janthielbeach.com        www.janthielbeach.com
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Groenten
  als inspiratiebron

door Marc Strous | www.kushina.nl
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Inspirerende groente bowls 

’Om lekkere dingen te maken heb je echt niet 

altijd een recept nodig. Soms is je creativiteit de 

beste leidraad. Ik deed dat met mijn tropische 

groente bowls in het decor van Herman van 

Bergen's Kathedraal van Doornen. Na de avond 

ervoor de nodige voorbereidingen te hebben 

gedaan in de keuken, legde ik bij aankomst alle 

groenten op een rij. En ik bedacht er ter plekke 

verrassend lekkere combinaties mee. Iets wat je 

overigens ook gewoon in de supermarkt, op de 

markt of bij de toko kunt doen. Daar heb je echt 

geen kunst- en vliegwerk voor nodig. Laat je 

creativiteit de vrije loop. Combineer groenten in alle 

kleuren. Zorg voor balans tussen rauw en gekookt, 

gebruik knapperige nootjes en maak lekkere 

sausjes. Spontane acties leveren echt juweeltjes op.’

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. Het 

magazine 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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‘Verse pinda’s van het land zijn puur 
van smaak. Roosteren is daarom 

helemaal niet nodig’

‘Je kunt ook Borlottibonen uit blik 
gebruiken. Minder authentiek, maar 

daarom niet minder lekker’ 

MARC’ S  CULI-TIPS

Hoe maak je het?

Week de bonen een dag in ruim water. 

Kook de gewelde bonen in een uurtje gaar. 

Vergeet niet af en toe te proeven. 

Wanneer de bonen zacht zijn, haal je ze van 

het vuur en giet je ze af. In mijn recept wogen 

de gekookte en uitgelekte bonen iets meer dan 

een halve kilo. Doe alle ingrediënten in een kom 

en pureer tot een mooie crème. Om tot het 

gewenste zalvige resultaat te komen, kun je een 

beetje water toevoegen aan het mengsel.

Wat heb je nodig?

•  285 gram gedroogde bonen  

(Cargamanto of Borlotti)

•  175 ml vinaigrette

•  125 gram verse pinda’s

•  half teentje knoflook

•  5 gram zout

•  rasp en sap van één limoen

•  water 

Bonencrème met pinda

Voor deze crème - heerlijk bij een groente 

bowl - heb ik gedroogde Cargamantobonen 

gekocht. Deze boon is donkerrood met lichte 

vlekjes en komt oorspronkelijk uit Colombia. 

De boon is een voorouder van de meer 

bekende Borlottiboon, met dat verschil 

dat deze een vollere smaak en 

dunnere schil heeft. Vind je geen 

Cargamantobonen in de toko, maar 

wel Borlottibonen - ook bekend 

als Kievitsbonen - kun je deze ook 

prima gebruiken. De pinda’s die ik in 

mijn gerecht heb verwerkt, heb ik op 

de zondagmarkt van Barber gekocht. 

Pinda’s worden nog maar sporadisch 

geteeld op Banda Abou. Jammer, want 

ik kan me de pure smaak van verse pinda’s 

uit mijn jeugd nog heel goed herinneren. Ik 

smulde van de pinda’s die van het land van mijn 

oudoom kwamen. 
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Cadeautip voor de feestdagen

Nostalgie in huis
Bij Heinen Delfts Blauw in het Rif Fort vind je uniek  
handbeschilderd aardewerk, grappige souvenirs en sinds  
kort ook modern serviesgoed van hoge kwaliteit.  
In eigen huis ontworpen en geproduceerd.  
Alles is los te koop. Leuk om te geven,  
fijn om te krijgen.
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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.



‘Wat daar voor nodig 
is? Een heleboel wijn 

natuurlijk’, lacht Arie Pieter 
Imhoff van Servir Frais. ‘En gezellige 
mensen aan tafel. Dat staat als een 

paal boven water. Lekker eten is 
vanzelfsprekend ook superbelangrijk. 

Het mooie van een goed diner is 
dat je het nog verfijnder kunt 

maken door er de juiste 
wijnen bij te kiezen.’

PERFECTE 
kerstdiner?

Wat is er nodig voor het
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‘Begin met 
bubbels en  
bouw het 

langzaam op’

Wijnarrangementen voor sterrenchefs 

‘Vroeger was het makkelijk. Tradities vierden de 

boventoon. Kalkoen op tafel en daar koos je dan 

een goede wijn bij. Tegenwoordig is lekker koken 

de grote passie van heel veel mensen. Recepten 

zijn ingewikkeld met verschillende smaken en 

structuren. Daar een passende wijn bij vinden is 

een stuk complexer dan bij wild of een mooi stuk 

rood vlees. Maar we zijn er goed in, zeker mijn 

collega’s Jasna en Esther. Ze hebben het bewezen 

door de afgelopen maanden al meerdere malen 

wijnarrangementen voor sterrenchefs als Jonnie 

Boer, Erik van Loo en Hans van Triest te hebben 

samengesteld.’

Door ervaring wijzer

‘Het zou natuurlijk geweldig zijn als we de 

gerechten vooraf zouden mogen proeven’, mengt 

Jasna Dusinovic zich in het gesprek. ‘Maar de 

realiteit is natuurlijk anders. Van de chef-koks 

waarover Arie Pieter het heeft - en trouwens 

ook van hobbykoks en particulieren - krijgen we 

menu’s op papier en daarmee gaan we aan de 

slag. We houden erg van koken en lekker eten. 

Deze culinaire hobby past natuurlijk perfect bij 

onze passie voor wijn. We steken er dan ook veel 

tijd in en hebben inmiddels heel wat ervaring 

opgebouwd om tot mooie wijnarrangementen 

te komen.’

BON BIDA29



‘Een goede 
wijn bij een 
kerstmenu 

completeert, maar 
overheerst niet’

Hoofdingrediënt geeft de doorslag

‘In het begin was het natuurlijk best moeilijk', vult 

Esther Kooijman aan. ‘Er zijn honderdduizend 

smaken, zeker in de populaire fusion keuken 

van tegenwoordig. Maar al doende leert men 

en door ervaring word je wijzer. Een belangrijke 

tip is om te kijken naar het hoofdingrediënt en 

daar je wijnkeuze op te richten. Ook al bestaat 

een gerecht uit tien smaken, er is altijd een 

hoofdbestanddeel dat eruit springt.’ 

Smaak en structuur

Jasna: ‘We letten niet alleen op smaak, ook 

op structuur: iets wat ook hoort bij de totale 

smaakbeleving. Veel proeven en uitproberen 

dus. Vandaar dat we behalve thuis aan tafel ook 

vaak in restaurants te vinden zijn. Hoe zeg je dat 

ook alweer? We combineren het nuttige met 

het aangename.’ Esther: ‘We kennen onze eigen 

wijnen. Moesten we een aantal jaren geleden bij 

een menu van een klant soms wel eens twee of 

drie flessen opentrekken om tot de juist match te 

komen, is dat nu vrijwel nooit meer het geval. Je 

wordt er bedreven in. En komen we er niet uit, dan 

hebben we altijd nog onze naslagwerken over wijn 

en spijs die we van onze wijnreizen meebrengen.’

Voor elk budget

‘Goede wijnen kiezen bij een menu is lang niet 

altijd een kwestie van veel geld neertellen’, gaat 

Arie Pieter verder. ‘Dit is echt een misverstand. 

Ook voor een bescheiden budget kunnen we 

bij Servir Frais prachtige wijnen kiezen. We doen 

dat met net zoveel plezier, want ons assortiment 

bestaat uit goede wijnen voor elke portemonnee. 

Wel is het zo dat mensen met de feestdagen 

nogal eens willen uitpakken, wat ons werk in de 

decembermaand natuurlijk altijd extra leuk maakt.’
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‘De beste 
wijn ooit bij ons 

kerstmenu was een  
Clos du Marquis  

uit 1999.  
Een drie liter fles  
wel te verstaan’

Met het menu naar de winkel

Jasna: ‘In december is het altijd extra gezellig 

in onze winkel. Mensen komen langs met hun 

kerstmenu voor advies. Omdat wij iedereen 

persoonlijk helpen bij het maken van de 

beste keuze, nodigen we onze klanten uit in 

ons proeflokaal waar we een aantal leuke 

flessen ontkurkt hebben. Zo kunnen ze alvast 

voorproeven, terwijl wij in alle rust alle mensen in 

de winkel bedienen.’

Kersttraditie thuis

‘Het is inmiddels traditie dat Esther, Jasna en ik 

het kerstdiner verzorgen voor onze vrienden. We 

staan met z’n drieën in de keuken en kokkerellen 

erop los. Uitgebreid met vier, vijf gangen en 

natuurlijk de beste wijnen. Bij voorkeur een 

Magnum of een Jeroboam. Grote flessen staan 

namelijk superfeestelijk op een mooi gedekte 

tafel. We genieten met volle teugen. Het is een 

mooie afsluiter van een hele drukke maand. Wij 

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

gaan wel in tegen alle gebruiken. In ons geval 

kiezen we eerst de wijn en daar passen we ons 

menu op aan. En dat lijkt me niet meer dan logisch’, 

besluit Arie Pieter tot slot. ‘Het is ons vak. Een slager 

eet met kerst ook geen gehaktbal.’
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Waar moet  
je op letten?

Nieuwe tegels
 voor in huis

Het uitzoeken van wand- en 

vloertegels is niet eenvoudig. 

Ze zijn sfeerbepalend voor 

je huis en tuin en moeten 

jaren mee. Voor welke kleur 

ga je, houd je van tijdloos 

of volg je liever de trends 

van het moment? Kies je 

voor keramische tegels of 

wil je toch liever porselein? 

Kooyman’s category manager 

Nancy Cleofa legt uit waar je 

op moet letten.
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Porselein of keramiek?

‘Keramische tegels zijn in de regel wat goedkoper 

dan porselein. Ze zijn niet in grote formaten 

verkrijgbaar, omdat ze sneller kunnen breken. 

Porseleinen tegels zijn dikker en steviger, 

waardoor een groot oppervlak wel mogelijk is. 

Waarvoor je kiest hangt af van je budget, smaak 

en welke ruimte je in gedachten hebt. Grote 

tegels in een grote kamer bijvoorbeeld, versterken 

het ruimtelijk effect.’

Tips op de verpakking

‘Er zijn natuurlijk altijd handige doe-het-zelvers, 

maar in de regel is tegelzetten toch een job voor 

vakmensen. Wat niet betekent dat je zelf niets 

kunt doen om tot een perfect resultaat te komen. 

De dozen waarin de tegels worden geleverd 

zijn daarbij heel handig. Op de verpakking staat 

precies hoe de tegels gelegd moeten worden. 

In welk verband bijvoorbeeld of hoe breed de 

voegen minimaal moeten zijn, wil je voorkomen 

dat de tegels later - als de tegelzetter al lang en 

breed weg is - gaan springen.’

Kooyman Megastore Zeelandia

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

hebben. Je zou anders een kleurverschil - ook al 

is het meestal maar minimaal - kunnen zien. En 

dat mag nooit de bedoeling zijn.’

Vervoer van de tegels

‘Onze leveranciers vervoeren de tegels altijd 

rechtopstaand in de zeecontainers om breuk te 

voorkomen. Zou je er stapels van maken, kunnen 

de onderste tegels door het zware gewicht 

bezwijken. Wil je niet dat je net aangeschafte 

tegels breken, vervoer ze dan hetzelfde als onze 

leveranciers. Rechtopstaand in de laadbak.’

Onderhoud

‘Voor het schoonmaken van de tegels is mijn 

advies om altijd speciale tegelproducten te 

gebruiken. Wil je dat niet, is alleen water ook een 

optie. Ik weet dat we op Curaçao van chloor 

houden, maar het is echt een stuk beter om 

geen chemicaliën te gebruiken. Deze agressieve 

producten tasten de bovenlaag aan, waardoor de 

tegel poreus en lelijk wordt. Zonde toch?’

‘De Portobello tegels van porselein 
zijn terug van weggeweest’

Check het batchnummer

‘Tegels worden per keer in hele grote aantallen 

geproduceerd. Elke partij heeft een uniek 

batchnummer. Dit houdt in dat tegels met 

hetzelfde nummer van dezelfde productielijn 

komen. Omdat klei een natuurlijk materiaal is, 

is het van belang tegels uit dezelfde batch te 
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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.

Helden
Een CliniClown 

is geen pipo

Bon Bida
Het perfecte kerstdiner

Sport
Capoeira

Interieur  
Aan tafel

DECEMBER 2018 | 12

Binnenkijken
Alles heeft een verhaal

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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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

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-mailadres 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. 

Helden
Een CliniClown 

is geen pipo

Bon Bida
Het perfecte kerstdiner

Sport
Capoeira

Interieur  
Aan tafel

DECEMBER 2018 | 12

Binnenkijken
Alles heeft een verhaal

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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Behandel je 
lichaam goed
Je hebt er maar één

Susan van Haperen geeft 

in haar afslankstudio 

Shape Curaçao voedings

advies op maat. Ook 

heeft ze verschillende 

behandelmethodes in huis 

om de persoonlijke goals van 

de mensen die aan hun lijf 

willen werken te behalen. Je 

zou denken dat de kleinste 

maat het ultieme doel is van 

een afslankstudio, maar dat 

is niet de reden waarom de 

afslankcoach met Shape 

Curaçao is begonnen. 

36



Susan van Haperen: ‘Size zero is niet ons doel, wij 

focussen op lekker in je vel zitten en je fijn voelen in 

je eigen lichaam. Dat dit vaak is door op je gewicht 

te letten is een feit, maar je mag er niet in doorslaan. 

Ik zie regelmatig mensen in mijn studio met 

onrealistische doelen. Ze willen afslanken omdat ze 

denken dat ze dan gelukkiger zijn. Maar in het echte 

leven gaat het niet om dun, dunner, dunst. Het gaat 

om gezonde keuzes en acceptatie van je lijf.’

Schoonheid hangt niet af van je kledingmaat

‘Shape Curaçao is een afslankstudio waar we 

mensen helpen met het behalen van hun doel 

zonder je suf te rennen, tegen je zin continu 

naar de sportschool te moeten of alleen 

maar sla te eten. We hebben verantwoorde 

maaltijdvervangers in huis en bieden verschillende 

behandelingen om vet af te drijven. Altijd 

gekoppeld aan  

deskundig advies. In de gesprekken die ik met 

de klanten heb, merk ik dat veel mensen ervan 

overtuigd zijn dat ze er alleen toe doen als ze 

kilo’s lichter zijn. En dat vind ik jammer. Want 

schoonheid hangt niet af van dik of dun, het gaat 

om je gelukkig voelen en tevreden zijn. Bij de ene 

is dat met een maat 36, bij iemand anders met 

maat 44.’

Het ideale gewicht bestaat niet

‘Het ideale gewicht bestaat niet, wel een gewicht 

dat bij jou past. Bij je lengte bijvoorbeeld of bij 

je leeftijd. Je mag niet verwachten dat je op 

je vijfenveertigste nog hetzelfde gewicht kunt 

hebben als toen je twintig was. Je lichaam maakt 

dingen mee gedurende de jaren. Mijn advies is om 

te kijken naar je pluspunten. Zorg voor je lichaam, 

want je hebt er maar één gekregen.’

Supermodellen zijn niet de realiteit

‘De media creëren geen realistisch beeld van hoe 

mensen er echt uitzien. Ik vind het schrijnend 

te moeten zien dat mensen zichzelf niet goed 

genoeg vinden omdat ze er niet uitzien als een 

topmodel. Sommigen ondergaan operaties en 

zelfs dan zijn ze nog niet tevreden. Schoonheid 

hangt niet af van dik of dun. Het gaat om respect 

voor je lichaam en voor jezelf. Dat alleen doet 

mensen stralen en maakt mensen mooi. Zorg voor 

jezelf en be happy!’

Susan van Haperen, Shape Curaçao

W  www.shapecuracao.com
T  (+599 9) 513 18 30
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Curaçaoser dan dit 
wordt het niet
Scuba Lodge & Ocean Suites

Met “Curaçaoser dan dit wordt het niet” typeert general manager Christina 

Sieperda een verblijf in Scuba Lodge & Ocean Suites. ‘Onze kamers en 

appartementen liggen pal aan zee en dat verdeeld over vijf kleurrijke 

monumentale panden midden in het oude stadscentrum. Scuba Lodge 

gasten beleven “the best of both worlds”. Een historisch en monumentaal 

verblijf in het Pietermaai District aan de straatzijde en de Caribische zee  

inclusief onze duikschool en het strand van City Beach 88  in de achtertuin 

van het hotel.’
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Scuba Lodge - gestart in 2008 - was ooit een 

bescheiden duikhotel. De duikschool wilde de 

gasten behalve duiklessen ook onderdak en 

gezelligheid bieden. Het ging er informeel en 

gezellig aan toe. Toen de toenmalige eigenaren 

het hotel verkochten, ging de nieuwe hotelbaas 

voor uitbreiding. Aangrenzende monumenten 

werden aangekocht en gerestaureerd. Het 

duikhotel werd geleidelijk aan een luxe boutique 

hotel, maar de relaxte sfeer en het persoonlijke 

contact van het eerste uur zijn altijd 

gebleven. 

Veel meer dan een duikhotel

Scuba Lodge telt achtentwintig 

hotelkamers en elf appartementen. Het 

complex bevat twee zwembaden, twee 

restaurants, het strand van City Beach 

88 en de duikschool. Christina: ‘Met 

Scuba verankerd in onze naam, is de 

duikschool ons uithangbord. In de loop 

der tijd heeft de duikschool wel een 

wat andere functie gekregen. Duiken 

blijft belangrijk, maar onze enthousiaste 

instructeurs doen meer dan dat. Ze 

nemen onze gasten mee op sleeptouw 

over het eiland in onze omgebouwde 

Amerikaanse schoolbus of het old 

school VW-busje uit 1974. Mensen 

vinden het leuk om te duiken op locatie 

en tegelijkertijd partner en kinderen 

mee te nemen. Want lang niet iedereen in een 

gezelschap is als vanzelf een duikfanaat. Anderen 

houden weer meer van snorkelen of willen 

gewoon het liefst een boekje lezen op het strand.’

Eiland ontdekken

‘De mensen die kiezen voor Scuba Lodge komen 

hier niet voor een strandvakantie. We merken 

dat ze zich thuis al in het eiland verdiept hebben 

en dingen willen ontdekken. We zien regelmatig 

‘De kleurrijke gevels van Scuba Lodge behoren tot 
de meest gefotografeerde panden van het eiland’
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mensen die al vaker op Curaçao zijn geweest 

en nu kiezen voor een authentieke Curaçao 

beleving bij Scuba Lodge. We ontmoeten veel 

Nederlandse, Duitse, Belgische en Scandinavische 

gasten die houden van de Caribische cultuur en 

historie. Ze combineren een verblijf bij ons soms 

met een bezoek aan een van de andere eilanden 

of Suriname. Onze Amerikaanse en Canadese 

gasten komen vooral om te duiken. Juist deze 

mix van ondernemende en sportieve gasten zorgt 

voor een heerlijk vakantiegevoel.’

Hoe ziet de ideale vakantiedag eruit? 

‘Dat schets ik je graag’, vertelt Christina 

enthousiast. ‘Je wordt in de eerste 

plaats al wakker met het geluid van 

de Caribische zee. De golven slaan op 

nog geen tien meter van je slaapkamer 

aan wal. Er zijn niet veel plekken in de 

wereld waar je op deze manier aan je 

dag kunt beginnen. Eenmaal wakker 

geniet je van onze ontbijtmand, een 

traditie uit de beginjaren van Scuba 

Lodge. Aan tafel wordt de mand met 

broodjes, beleg, yoghurt, cruesli, fruit 

en eieren uitgepakt. Altijd een feestje. 

Na dit gezellige ochtendritueel ga 

je de stad in om de kleurrijke monumentale 

panden van Punda, de street art in Scharloo, de 

souvenirwinkeltjes met handgemaakte lokale 

producten en natuurlijk de bekende toeristische 

trekpleisters te bewonderen. Tussendoor strijk 

je neer op het terras van één van de kleine 

koffiezaakjes of barretjes voor een lekkere 

cappuccino of gezonde smoothie. En voor de 

lunch schuif je aan bij de locals die in de pauze 

komen eten bij Plasa Bieu. ’s Middags lees je een 

lekker boek op het strand van City Beach 88 of 

je neemt een duik in het zwembad. Wanneer de 

avond valt, loop je het Pietermaai District in om te 

borrelen en wat te gaan eten.’ 

‘Onze gastvrijheid en persoonlijke 
benadering wordt op TripAdvisor geroemd. 

Daar zijn we echt trots op’
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Scuba Lodge  

Boutique Hotel & Ocean Suites
A   Pietermaai 104, Curaçao
T   (+599 9) 465 25 75
E   info@scubalodge.com
W   www.scubalodge.com

‘Of je blijft gewoon lekker bij ons. Onze keuken 

is eenvoudig en eerlijk. Met zoveel fantastische 

restaurants op loopafstand van Scuba Lodge, 

hebben onze gasten ook wel eens zin in een 

lekkere saté, stevige hamburger of heerlijk stukje 

vis. Gewoon, maar o zo lekker!’
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Een CliniClown
       is geen pipo

In een mensenleven maken we heel wat mee. Fijne en minder leuke 

dingen. 'Veel vergeten we uiteindelijk, maar een ziekenhuisopname hoort 

daar niet bij', aldus Yolanda Faneyt, Curaçaose CliniClown van het eerste 

uur. ‘De herinnering aan een verblijf in het hospitaal vervaagt nauwelijks. 

En precies daar ligt de taak van de CliniClowns. We zorgen voor afleiding, 

zodat de pijn even naar de achtergrond verdwijnt. We proberen het trauma 

met onze aanwezigheid te verzachten. En doen ons best ook een positieve 

herinnering aan het ziekenhuis achter te laten.’
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De CliniClowns van Curaçao vierden dit jaar hun 

tienjarig jubileum. De stichting - nu wereldwijd 

actief - is ooit ontstaan in de USA naar een idee 

van kinderarts Patch Adams die een rode neus 

opzette om zijn patiëntjes gerust te stellen. Vanuit 

Nederland kwam het CliniClowns initiatief in 

2008 naar Curaçao, op vraag van de pedagogisch 

medewerkster van het Sint Elisabeth Hospitaal. 

Na een opstartfase met hulp van de Nederlandse 

CliniClowns in de beginjaren, draait de organisatie 

op Curaçao al tijden zelfstandig. 

Niet zomaar een clown 

Yolanda: ‘CliniClown is een beroep. Je wordt het 

niet zomaar. We spelen geen voorstelling, het 

is geen act aan een ziekenhuisbed, maar een 

interactie en improvisatie in het moment.’

Wil je de CliniClowns op Curaçao steunen? 

Kijk op www.cliniclowns.cw wat je kan doen! 
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‘Daarom vragen we een MBO- of HBO-opleiding 

en heb je ofwel een theaterachtergrond met een 

hoog sociaal inlevingsvermogen of ben je een 

sociaal werker met feeling voor spel en theater. 

We hebben te maken met zieke mensen, die je 

aantreft op een kwetsbaar moment in hun leven. 

Je moet emoties kunnen aanvoelen en een grote 

dosis mensenkennis in huis hebben. Pas dan - en 

met heel veel professionele training - kun je een 

echte CliniClown worden.’

We zoeken contact, geen applaus 

‘Je bent een clown, maar je bent ook een mens’, 

gaat Yolanda verder. ‘Als CliniClown maak je 

heftige dingen mee: ongevallen, ongeneeslijke 

ziektes, zware fysieke en verstandelijke 

beperkingen, kinderen die overlijden. In ons werk 

komen we het allemaal tegen. Het is zaak je 

werk goed te doen en het toch privé een plaats 

te geven. Bij elke instelling worden we daarom 

vooraf geïnformeerd over wat er op dat moment 

speelt. Als er iets is gebeurd op een zaal of met 

een patiënt weten wij het ook. Zo kunnen we ons 

aanpassen aan de situatie van het moment. We 

werken altijd met twee en soms drie CliniClowns. 

We laten ons eerst voorzichtig zien en bij 

oogcontact gaan we naar binnen. “Hoe is het met 

je?” of “Hoe gaat het?” zul je nooit uit de mond 

van een CliniClown horen. We spelen een spel 

en betrekken het zieke kind en de ouders erbij. 

Voorzichtig en aftastend. We zoeken contact, 

geen applaus.’
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van de CliniClowns waarborgen. Zij worden 

maandelijks getraind en tweemaal per jaar 

bijgeschoold door een CliniClown professional 

uit Nederland. Op dit moment hebben we acht 

CliniClowns in dienst. Dit aantal is helaas te 

beperkt om alle aanvragen - onze bezoeken 

aan de instellingen zijn gratis - te honoreren. We 

hebben jammer genoeg een wachtlijst in het 

leven moeten roepen. Het liefst gaan we in op 

alle verzoeken, want we weten hoe belangrijk we 

zijn voor de instellingen die om onze diensten 

vragen. Maar daarvoor hebben we op dit moment 

de middelen niet. Los van de eenmalige giften en 

fundraising activiteiten, zijn we heel dankbaar voor 

de corporate sponsors en particuliere donateurs 

die ons voor meerdere jaren steunen. Het is een 

solide basis waarop we kunnen bouwen. Want er 

wordt altijd op de CliniClowns gerekend.’ 

Ook voor ouderen

De CliniClowns zijn er niet alleen voor de 

kinderen. Ze bezoeken ook dementerende 

ouderen in verschillende instellingen op het 

eiland. Yolanda: ‘De interactie met deze groep 

mensen is vaak verrassend. Wij gaan mee in 

hun fantasie. We benaderen ze met respect en 

ondertussen is er ook ruimte voor een grapje. 

Zo kwamen we in contact met een meneer op 

leeftijd die in zijn jonge jaren een bekende bokser 

op Curaçao was. Met boksbewegingen maakten 

we onze entree. De man werd er emotioneel 

van. En dat is okay, want we brachten hem terug 

naar een stukje uit zijn leven waaraan hij nog een 

herinnering had.’

Geen bestaansrecht zonder donateurs 

en sponsoring

‘Als stichting zonder overheidssubsidie hebben we 

veel dromen. Dromen die we kunnen omzetten 

in realistische doelen als hiervoor voldoende geld 

beschikbaar is. Boven alles willen we de kwaliteit 
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De feestmaand december vraagt om leuke en inspirerende cadeaus om te geven en te krijgen. Wij 
hebben opnieuw drie fantastische nieuwe merken in huis. De net-even-anders slippers van de Deense 
Ilse Jacobsen zijn echte musthaves, net zoals de feel good boeken van uitgeverij Snor. Heel erg blij ben 
ik met de cityprints van Wijck. Speciaal voor Concept Store by Sea & Sand hebben zij behalve Curaçao, 
Aruba en Bonaire ook Otrobanda en Pietermaai op een unieke manier vereeuwigd. Heel veel nieuwe 
coole spullen dus tussen het vertrouwde assortiment woonaccessoires, hebbedingetjes, boeken, 
sieraden en de nieuwe Sea & Sand swimwear collectie met onze bekende merken Seafolly, Cyell, 
Banana Moon, Baku en Beachlife. Tot snel! –Desi

NEW IN STORE
Uitgeverij Snor 
Heerlijke (cadeau)boeken 
Vanaf ANG 39,95 

MUSTHAVES
Ilse Jacobsen  

slippers in verschillende 
kleuren ANG 69,95

PODIUMPLAATS
House Doctor 
Serviesuitbreiding 
met het taartplateau 
ANG 149,95
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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

BUBBELBAD
House Doctor Champ tub
van 100% aluminium ANG 489,95

BIKINI COUTURE
Seafolly
Top ANG 159,95
Broekje ANG 109,95

CADEAUTIP VOOR  
DE FEESTDAGEN!
Wijck Cityprints 
In verschillende afmetingen 
vanaf ANG 24,95

NET EVEN LEKKERDER
Nicolas Vahé Coffee syrup 
Verschillende smaken  
ANG 17,95 

FIJNE AVOND!
Madam Stoltz 
Led-verlichting  
Enjoy 220V  
ANG 109,95
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Broer en zus  
in Vista Royal

Joris van Eekelen vierde samen met zijn compagnons René Polderman en Geert Verschuren 

afgelopen maand het tienjarig bestaan van IHC Architects. Een mooie mijlpaal, bereikt door 

deze drie jonge ondernemers met liefde voor architectuur en design. ‘En dat met een dosis 

gezond verstand en een portie jeugdig enthousiasme’, benadrukt Joris. ‘Volgens mij is dat 

de kracht van IHC Architects. We gaan er met het hele team  dat tegenwoordig uit negen 

enthousiastelingen bestaat  helemaal voor. Zo werken we nu aan een uniek "broerenzus 

project". Twee villa’s naast elkaar in Vista Royal, speciaal bestemd voor de vakantieverhuur. 

Ze zijn elk uniek in ontwerp, maar je kunt wel zien dat ze familie van elkaar zijn.’
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‘Het is een uitdagend project’, zo vertelt Joris van 

Eekelen. ‘Helemaal op het lijf van IHC geschreven. 

We hebben niet alleen het ontwerp gemaakt: 

vooraf hebben we ook de rendementsberekening 

voor dit investeringsproject voor onze rekening 

genomen. Nu de bouw is gestart, doen we 

de uitvoeringsbegeleiding en we adviseren de 

opdrachtgever in detail over de materiaalkeuze. 

Dit vinden we natuurlijk fantastisch, want zo 

hebben we van begin af aan in de hand hoe het 

eindresultaat uiteindelijk gaat worden.’

Rendementsberekening

‘De opdrachtgever had het plan om op twee 

aanpalende kavels vlakbij het strand van Jan Thiel 

Beach twee villa’s voor commerciële verhuur te 

bouwen. Wij kregen de vraag te onderzoeken 

wat voor soort vakantiewoning een interessant 

rendement zou opleveren. Na onderzoek 

kwamen we tot de conclusie dat er weinig 

kwaliteitsaanbod is voor grotere gezelschappen. 

En zo komt het dat op dit moment druk gebouwd 

wordt aan twee grote vakantievilla’s die elk twaalf 

mensen kunnen huisvesten.’

Ontwerp

Joris: ‘We hebben bewust gekozen voor twee 

verschillende ontwerpen. Toch zie je dat ze op 

elkaar lijken: het is familie. Elke villa heeft beneden 

vijf slaapkamers met elk een eigen badkamer en 

walk-in-closet. Boven bevindt zich het woon- en 

relaxgedeelte met het zwembad. Aangezien de 

gasten ook samen tijd willen doorbrengen in de 

villa, moeten de woonkamer, de keuken, het terras 

en het zwembad van een ruim formaat zijn. Een 

aanzienlijke investering dus, maar met wel een 

interessant rendement voor de opdrachtgever.’

Materiaalkeuze

‘De droom van elk architectenbureau is dat je 

zelf mag bepalen welke materialen er worden 
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gebruikt voor de afwerking en de inrichting. 

Deze vrijheid hebben wij bij dit project. Wij 

leggen de opdrachtgever drie opties voor 

van alle onderdelen die nodig zijn in de beide 

huizen - van tegels tot deurbeslag, van keuken 

tot sanitair - om samen tot een definitieve keuze 

te komen. Bij commercieel vastgoed als dit 

letten we bij onze selectie extra op kwaliteit en 

onderhoudsvriendelijkheid van de materialen. 

Huizen voor grotere gezelschappen hebben nu 

eenmaal veel te lijden. En dus moet je producten 

kiezen die nog na te bestellen zijn. Dat er nog wel 

eens wat vervangen moet worden, is nu eenmaal 

een gegeven.’

Uitvoeringsbegeleiding 

‘Mensen die een huis willen bouwen, komen 

in eerste instantie naar IHC Architects voor een 

ontwerp. De bouw ervan is de volgende stap. 

Er zijn opdrachtgevers die ervoor kiezen zelf 

de bouw van hun huis te organiseren, maar 

nogal wat klanten maken ook gebruik van 

onze uitvoeringsbegeleiding, de tak van sport 

binnen IHC waar ik me vooral mee bezighoud’, 

vertelt Joris. ‘Zo’n tachtig procent van onze 

opdrachtgevers woont niet op Curaçao. Zij 

komen tijdens de bouw twee, misschien 

drie keer naar het eiland om de voortgang te 

bekijken. Die momenten zijn niet genoeg om 

zorgeloos te kunnen bouwen. Op afstand is 

het erg moeilijk te controleren of de aannemer 

het werk doet zoals afgesproken. In geval van 
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IHC Architects
E  info@ihcarchitecs.com
T  (+599 9) 522 90 00
W  www.ihcarchitects.com 

uitvoeringsbegeleiding checken we de activiteiten 

van de aannemer, controleren we of de juiste 

materialen worden gebruikt en zijn we daarnaast 

de administratieve spil tussen aannemer en 

opdrachtgever. We informeren de opdrachtgever 

wekelijks met rapportages over de voortgang, 

de materiaalleveringen, de kwaliteit van het 

werk en over wat goed is gegaan en wat niet 

en welke oplossing hiervoor is gevonden. De 

opdrachtgever heeft via IHC Architects controle 

over het bouwproject en dat zorgt voor een pak 

minder stress.’

Sinds kort is de nieuwe website van 

IHC Architects online. Leuk om inspiratie op 

te doen voor een nieuwe woning.

‘De bouwtijd met uitvoeringsbegeleiding 
van IHC Architects duurt  
maximaal tien maanden’

‘Beneden slapen en boven wonen  
is een uitstekende optie op Vista Royal.  

Zo heb je altijd uitzicht op zee’
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vragen aan
STEVEN DEMEI

over Capoeira

4

1  Wat is Capoeira?

Capoeira is een vechtsport 

verborgen in een dans. De 

sport vindt zijn oorsprong 

in Brazilië uit de tijden van 

de slavernij. Het was de 

slaven verboden te vechten 

op de plantages, omdat ze 

niet sterk mochten worden. 

Maar de mensen waren 

slim en ontwikkelden hun 

vechttechnieken al dansend 

met traditionele muziek. 

Het leek een feest, maar 

uiteindelijk waren ze bezig 

zichzelf te leren verdedigen 

om uiteindelijk te kunnen 

ontsnappen. 

2  Waarom noemen mensen je 

Congo Capoeira?

In het dagelijks leven heet ik 

Steven Demei, maar in mijn sport 

kent iedereen mij als Congo 

Capoeira. Het is een Capoeira 

traditie om een bijnaam te krijgen 

die past bij de karakteristieken van 

je spel. Toen ik jaren geleden met 

Capoeira begon, woog ik nog 

130 kilo. Mijn meester noemde 

mij Congo, naar een Silverback 

Gorilla. Eerst was ik beledigd, 

maar het bleek een compliment. 

Ondanks mijn gewicht, kon ik wel 

licht bewegen en ging ik door 

alles heen. Congo Capoeira past 

perfect bij mij.
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3  Hoe is Capoeira op Curaçao 

terechtgekomen? 

Ik ben vier jaar geleden gestart met 

Grupo Capoeira Brasil Curaçao. 

Toen ik een tiener was zag ik de 

martial arts film “Only The Strong” 

en ik was verkocht. De sport kon ik 

op Curaçao niet beoefenen, dus ik 

kon er pas mee aan de slag toen ik 

drie jaar later naar Nederland ging. 

Bij mijn terugkeer naar het eiland 

in 2014, wilde ik Capoeira aan 

anderen leren. Onze club telt nu 45 

leerlingen. We beoefenen samen 

onze sport en we hebben plezier. 

Het is goed voor je zelfvertrouwen 

en we maken vriendschappen voor 

het leven. 

4  Voor wie is Capoeira?

Iedereen kan Capoeira beoefenen. Je moet het 

gewoon willen doen. Vooral niet denken dat je eerst 

moet afvallen of soepeler moet worden. Begin eraan, 

dan komt de rest vanzelf en doe wat je lichaam je 

toelaat. Zelf ben ik na achttien jaar Capoeira dit jaar 

professor geworden. Mijn leerlingen hebben mij 

geholpen deze status in de sport te behalen. Ik ben 

geen supertalent, wel een echte doorzetter. Dit en de 

passie voor Capoeira hebben mij gebracht waar ik nu 

ben. Met als doel nog verder te komen in mijn sport. 

Ik leer nog elke dag.

 

Grupo Capoeira Brasil Curaçao traint elke week op 

maandag en donderdag. Kinderen krijgen les op 

zaterdagochtend. Check de facebookpagina voor 

meer informatie.
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Dromen van  
roze olifanten

Een goed bed koop je bij een specialist

Een goede nachtrust is van levensbelang voor je gezondheid. 

Minstens zo belangrijk als gezonde voeding en voldoende 

beweging. Toch blijken mensen in de praktijk liever geld uit te 

geven aan een dure bank dan aan een goed bed.  

Het is ook niet makkelijk om het juiste bed te kiezen.  

Moet het hard zijn of zacht, wil je een pocketvering  

of juist een matras dat volledig uit schuim bestaat?  

 

Een bed is een investering voor de lange termijn.  

Dat weten we bij Rottumhuys, 

vandaar de specialisten in huis om je deskundig te adviseren.  
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Rottumhuys Caribbean

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

E  post@rottumhuys.nl     F  rottumhuyscaribbean

‘Kinderen de baas!  
Zeker als ze hun eigen bed  

mogen kiezen’

Aandacht voor je rug

Voor het ligcomfort is de keuze van het matras 

essentieel. Een matras met pocketveren zorgt er 

bijvoorbeeld voor dat je op plaatsen waar je veel 

steun nodig hebt - je heupen bijvoorbeeld - veel 

tegendruk hebt en bij je schouders juist weer wat 

minder. Matrassen die volledig uit schuim of latex 

bestaan hebben weer andere eigenschappen die 

belangrijk voor je persoonlijke keuze kunnen zijn.

Koel in de tropen

In tegenstelling tot in Nederland is traagschuim in 

de tropen een stuk minder effectief. Het materiaal 

vormt zich door de warmte van je 

lijf naar je lichaam, maar vanwege 

onze hoge temperaturen geeft 

dit materiaal niet het gewenste 

effect. Beter kies je in dit klimaat 

voor koudschuim met een open 

celstructuur. Het grote voordeel 

hiervan is dat door de kleine 

gaatjes in het schuim de warmte 

goed wordt afgevoerd.  

Lekker fris dus!

Over smaak valt niet te twisten

Natuurlijk wil je ook dat het er allemaal mooi 

uitziet. Rottumhuys verkoopt Europese boxsprings 

in allerlei varianten en uitvoeringen. Elk bed is 

volledig naar smaak en kleur samen te stellen. 

De boxspring en het matras - al dan niet 

gestoffeerd -, het hoofdboord, het topmatras en 

de poten: er is aanbod in talloze varianten.

Kom naar onze winkel en laat je adviseren door 

onze beddenspecialisten.
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Schooljaar

2019-2020

Open Dag!
Zaterdag 23 februari 2019

Aanmelden bij het Vespucci College kan nu al! Het beste voortgezet onderwijs 
van Curaçao, met vmbo-tl, havo en vwo onder één dak in Julianadorp.
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Meet our
Pension Advisors

Ik wil ZEKER
met pensioen!

LET US
TAKE CARE 
OF YOUR 
PENSION

777 7177
pensioendesk@

guardiangroup.com 
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We love
New York
Op nog geen vijf uur vliegen van 

Curaçao ligt de “city that never 

sleeps”. New York City heeft 

zoveel te bieden. Je verveelt je er 

nooit. De klassieke highlights kent 

iedereen. En anders vind je ze wel 

op het internet. LaVida Curaçao 

bekijkt New York City met andere 

ogen. Acht budgetvriendelijke 

tips voor een onvergetelijke trip 

naar de Big Apple.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Central Park

Central Park is de groene long van 

Manhattan en trekt jaarlijks meer 

dan twintig miljoen bezoekers. 

Toch voel je gelijk de rust als je 

het park inwandelt. Je vindt er 

hardlooproutes, fietspaden, vijvers 

en herdenkingspunten zoals het Strawberry Fields 

Memorial. Bezoek je Central Park in het weekend, 

zie je overal sportwedstrijden, kinderfeestjes, 

picknicks en yogalessen om je heen. De New 

Yorkers zien Central Park als hun achtertuin en 

maken er dan ook dankbaar gebruik van. 

One World Trade Center

Op het terrein waar tot de aanslag op 11 september 

2001 de Twin Towers stonden is een nog 

hogere wolkenkrabber verrezen, ook bekend 

onder de naam Dream Tower. One World Trade 

Center op het voormalige Ground Zero is een 

indrukwekkende plek. Zowel qua architectuur als 

gedenkplaats iets wat je zeker gezien moet hebben.

Met de fiets over de 

Brooklyn Bridge

Huur een fiets, haal er een uit het 

rek van Citi Bike of ga met een gids 

op pad. Kies je voor een guided 

tour dan is de Manhattan en 

Brooklyn fietstocht een aanrader. 

Je komt in Chinatown, voorbij het United States 

District Court, de City Hall, Red Hook en Cobble 

Hill. Al fietsend maak je over de Manhattan Bridge 

de oversteek van Brooklyn naar Manhattan en 

fiets je weer terug via de Brooklyn bridge. Down 

Under Manhattan Overpass - bij de New Yorkers 

beter bekend als DUMBO - is absoluut de moeite 

waard.

High Line Park

Tussen het Meatpacking District en Chelsea ligt 

High Line Park, gebouwd op een oude spoorlijn. 

Het interessante aan dit park is dat het hoger 

ligt dan de straten van de stad. New Yorkers 

- en steeds meer toeristen - komen er om te 
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wandelen, joggen, luieren en om naar kunst te 

kijken. Sluit je dag af met een bezoek aan de 

trendy urban foodcourt Chelsea Market. Check 

het menu van Beyond Sushi 

en proef het ijs gemaakt van 

geitenmelk bij Sead + Mill.

Ferry naar Staten Island

Wil je de skyline van Manhattan zien, een 

boottocht maken en het Vrijheidsbeeld scherp op 

de foto? Neem dan de gratis veerpont naar Staten 

Island. Vergeet je camera niet!

Grand Central Terminal

Het centraal station van New York City behoort 

tot een van de mooiste ter wereld. De immens 

grote centrale hal heeft een prachtig beschilderd 

plafond. Loop er even binnen, ook als je geen 

treinreis maakt en laat je verrassen.

Times Square & Broadway

Gigantische reclameborden, neonverlichting, 

muziek, 42nd street, theaters, sirenes, claxonerende 

taxi’s en vooral heel veel 

mensen. Dit alles vind je op 

het misschien wel meest 

gefotografeerde plein ter 
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wereld. Je citytrip is niet compleet zonder een 

kijkje op Times Square te hebben genomen. 

Soho

Soho, een afkorting van South of Houston is een 

artistieke wijk vol met trendy winkels en galerieën. 

Zeker in de kleinere straatjes gaat je modehart 

sneller kloppen. 

Wall Street

Met de film The Wolf of Wall Street in het 

achterhoofd is het net alsof je in dit financiële 

district op een filmset loopt. Richting Bowling 

Green Park staat de Charging Bull. Een 

levensgroot bronzen beeld van een stier, het 

symbool voor het agressief financiële optimisme. 

Het aanraken van de stier zou zorgen voor geluk. 

Dat veel mensen daarin geloven bewijst de lange 

rij toeristen die geduldig wachten op een foto met 

dit 3.200 kilo zware beeld. 

JetBlue vliegt drie keer per week 
rechtstreeks van Curaçao naar New York
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VAN OTTERDIJK
BESTRATING & KUNSTGRAS

Waarom kunstgras van OBK?
Dat je kunstgras niet hoeft te maaien of te onderhouden, 
spreekt voor zich. Maar heb je er ook wel eens bij 
stilgestaan dat kunstgras kurkdroog is en daarom absoluut 
niet interessant voor muggen? Of wat denk je van je 
eigen putting green zoals bij deze tevreden klant?
 
OBK werkt met kunstgras van HomeGrass. Dat doen we 
al jaren. We leveren en leggen het gazon en staan in voor 
een lange levensduur. Met garantie!

T   (+599 9) 767 80 02, (+599 9) 560 09 30
A  Abattoirweg 8, Curaçao
E  info@obkcuracao.com
W  www.obkcuracao.com
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Hakken 
uit steen 
maakt 
me blij

HORTENCE 
BROUWN

Hortence Brouwn is een 

bekende naam op het eiland. De 

beeldhouwster draait al heel wat 

jaren mee. Geboren in Suriname, 

kwam ze via Nederland - waar 

ze wiskunde studeerde - op 

Curaçao terecht. De beelden 

en sculpturen van Hortence 

kom je overal tegen. Naast 

uiteenlopende abstracte creaties, 

zie je ook regelmatig een Big 

Mama - een levensgroot beeld 

op een markante plek - in het 

lokale straatbeeld.
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Hortence Brouwn: ‘Ik ben al veertig jaar met 

beeldhouwen bezig. Van jongs af aan gaat mijn 

interesse uit naar mensen en hun gevoelens. 

Aan hoe ze bewegen en hoe ze zitten kan ik 

aflezen hoe ze zich voelen. De houding van een 

mens - nog meer bij een vrouw dan bij een man 

- verraadt de emotie. Ik zie verdriet, blijheid, angst, 

berusting of hoop. Het innerlijke van de mens vind 

ik belangrijk en juist dat wil ik weergeven in mijn 

beelden.’

Gevoelens

‘Ik maak beelden met gevoelens. Mensen die 

mijn werk begrijpen, voelen de warmte erin. Het 

maakt emoties los. Ik werk ook met brons, maar 

vooral het hakken uit steen maakt me blij. Ik blijf 

me ontwikkelen en neig steeds meer naar het 

abstracte, omdat ik dan nog meer emotie in het 

beeld kan verwerken. En ook al zijn er mensen die 

dat niet begrijpen, ga ik er toch mee door. Mijn 

werk verrijkt mijn leven en ik hoop ook dat van 

anderen.’

Tropenmens

Hortence werkt altijd in de openlucht. Ze heeft 

een atelier en beeldentuin in Schelpwijk en ook 

nog een werkplaats in Landhuis Bloemhof. ‘Ik 

ben een echt tropenmens. Toen ik in Nederland 

woonde wilde ik wanneer de winter aanbrak en 

het donker en koud werd altijd weg. Op Curaçao 

kan ik elke dag buiten werken. Zelfs als het regent, 

weet je dat je na de bui weer verder kunt. Ik 

vind het heerlijk als voorbijgangers in Schelpwijk 

vragen of ze in mijn tuin mijn beelden mogen 

bekijken en aanraken.’

Respect voor de steen

‘Het werk is zwaar. Ik werk met machines, zagen 

en beitels. De stenen die ik gebruik zijn loeizwaar. 

Meestal ben ik met twee of drie projecten 

tegelijkertijd bezig. En vaak staat er dan al een 

‘De mens van binnen is zoveel meer 
aantrekkelijk dan het uiterlijk’
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vierde of vijfde steen klaar, waar ik regelmatig 

mijn oog op laat vallen. Door dit te doen, groeit 

er een beeld uit. Ik weet vrijwel altijd vooraf hoe 

ik die bepaalde steen ga vormen. En zo niet, dan 

maak ik eerst een studie in het klein. Mijn stenen 

behandel ik met respect. Ze hebben miljoenen 

jaren nodig gehad om te ontstaan. Ik ga er pas in 

hakken als ik weet wat ik ermee ga doen.’

Een proces

‘In mijn atelier heb ik een plekje dat ik mijn 

ziekenhuis noem. Daar plaats ik de beelden die 

naar mijn gevoel nog niet perfect zijn. Ik stal ze 

in de hoek van de tuin in afwachting van een 

oplossing. Ze komen op enig moment allemaal 

uit het ziekenhuis, de ene al wat sneller dan de 

andere. Uiteindelijk worden ze allemaal beter’, 

lacht Hortence. ‘Ik moet meer dan honderd 

procent tevreden zijn. Dat wat ik wil bereiken gaat 

verder dan perfectie. Het gebeurt ook wel eens 

dat een werk klaar is en ik het dan later alsnog 

aanpas. Zo heb ik ooit een beeld verkocht aan 

een echtpaar. Toen ik een tijd later bij die mensen 

thuis was, heb ik gevraagd of ik het toch nog eens 

mee kon nemen. Ik voelde dat ik er nog wat mee 

moest doen. Ik heb het scherper gemaakt tot mijn 

en hun volle tevredenheid.’

W  www.brouwn.com
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Villa met privéstrand op toplocatie 
Spaanse Water, Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF69



Een bijzonder sfeervolle villa met privéstrand aan 

het Spaanse Water. Uw eigen aanlegsteiger, de 

prachtige tuin met zwembad en heel veel privacy 

op een kavel van maar liefst 1.860 m².  

De locatie is uniek door de verschillende plateaus 

op het terrein, waardoor u zowel aan de voor- 

als achterzijde een weids uitzicht heeft over het 

Spaanse Water. De villa ligt in de wijk Jan Sofat, 

een 24/7 beveiligde community. Binnen vijftien 

autominuten bent u in het centraal gelegen Saliña, 

met veel voorzieningen zoals winkels, banken, 

scholen etc. Het woonoppervlak bedraagt zo’n 

500 m² en bestaat uit een grote woonkamer met 

open keuken, een TV-kamer annex bibliotheek, 

een zeer ruim terras (porch), vier slaapkamers 

en twee badkamers, het gastenverblijf, het 

beachhouse en nog diverse andere secundaire 

ruimten zoals boothuis, wasruimte en bergingen.
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De woonkamer met open keuken is groot en 

loopt over in de zeer ruime porch. Overal heeft u 

prachtig uitzicht. De stoere keuken uitgevoerd in 

beton is voorzien van alle benodigde apparatuur 

en heeft een bar die in verbinding staat met 

het terras buiten. De wind waait door de hele 

villa, waarmee een zeer aangenaam leefklimaat 

wordt gecreëerd. De eikenhouten vloer op de 

beneden- en bovenverdieping, combineert mooi 

met de lichte muren. Vanuit de grote TV-kamer 

annex bibliotheek heeft u toegang tot het terras 

en kijkt u weg over het Spaanse Water. Op de 

bovenverdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer 

met badkamer. Via de openslaande balkondeuren 

heeft u een schilderachtig uitzicht over het 

Spaanse Water. Verder zijn er nog drie slaapkamers 

met een badkamer. De badkamers zijn strak en 

modern uitgevoerd, passend bij de stijl van het 

huis. Het gastenverblijf met badkamer ligt onder 

de villa en heeft een eigen ingang. 
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Op Curaçao speelt het leven zich grotendeels 

buiten af. De porch is daarom heerlijk groot met 

voldoende ruimte voor een grote eettafel en een 

loungehoek. De villa ligt hoog, zodat u vanuit de 

porch een uniek uitzicht heeft over het Spaanse 

Water, niet in de laatste plaats door de prachtige 

tropische tuin die tussen de villa en het privéstrand 

ligt. Zo kijkt u op de lager gelegen terrassen en het 

zwembad met pooldeck. Loopt u via de trappen 

naar beneden, dan komt u uit bij het privéstrand 

met het sfeervolle beachhouse, de aanlegsteiger 

en het boothuis. Binnen enkele minuten vaart u 

naar het Santa Barbara Beach & Golfresort, naar 

de Curaçao Yacht Club of naar de toegang tot de 

Caribische zee.
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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

•  sfeervolle villa op toplocatie

•  privéstrand met beachhouse

•  aanlegsteiger en boothuis

•  uniek uitzicht over Spaanse Water

• prachtige tropische tuin met veel privacy

•  gelegen in Jan Sofat met 24/7 security

•  circa 500 m² woonoppervlak

•  grote woonkamer met open keuken

•  TV-kamer annex bibliotheek

•  vier slaapkamers en twee badkamers

•  groot zwembad van 10 x 5 meter

•  gastenverblijf met badkamer en walk in closet

•  perfecte staat van onderhoud

•  kavelgrootte 1.860 m²

Euro 2.500.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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TE KOOP
Monumentaal Landhuis 
Siberie Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF75



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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door de veertig centimeter dikke muren heerlijk 

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.

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 

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.
Dit object is ook te koop zonder de loft en met 

een kleiner kaveloppervlak van zo’n 9.600 m²  

voor USD 695.000 k.k. 

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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Isla di Yerba, Spaanse Water

Het Spaanse Water is zonder twijfel een van de 

mooiste locaties op Curaçao. In het azuurblauwe 

water ligt het drie hectare grote eiland Isla 

di Yerba. Uniek, want het is onbebouwd en 

ongerept. Het is het enige eiland dat nog 

bebouwd mag worden, voor privé bewoning of 

een kleinschalig project van maximaal 10 villa’s. 

Bij het eiland behoort een kavel aan vaste wal 

gelegen, om parkeergelegenheid te creëren en 

een aanlegsteiger. 

Belangrijkste kenmerken

•  onbebouwd privé eiland 

•  circa 30.000 m2

•  bouw van maximaal 10 villa’s toegestaan

•  golfcourse en jachthavens nabij

•  inclusief kavel aan vaste wal

Prijs op aanvraag
www.caresto-tophouses.com

Bekijk de 
videofilm op 
de website
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T   (+599 9) 511 5947

E   harry@caresto-tophouses.com

W   www.caresto-tophouses.com

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

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

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

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

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

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

LUXURYREALESTATE.COM 

CB PREVIEWS

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

(measured at 
December 2015)

19,278
13,978 16,038

7,171

SOTHEBY’S

LUXURYREALESTATE.COM

LUXURYREALESTATE.COM

CHRISTIE’S

LUXURY PORTFOLIO

31,888

Bovendien wordt uw villa geplaatst op

Caresto Top Houses
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TE KOOP
Top villa met prachtig uitzicht 

Crown Terrace, Bonaire

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF81



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

• Privéstrand en zwembad

• Hoog rendement in verhuur

USD 1.675.000 k.k.
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

EXCLUSIEF85



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

EXCLUSIEF88



TE KOOP
Luxe villa en kavel aan zee

Punt Vierkant, Bonaire

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF89



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

EXCLUSIEF92



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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