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Carnaval hield Curaçao voor weken in de ban. 

Nu het voorbij is, voelt het even stil. De stoelen, 

trailers en bouwwerken aan de route zijn 

verdwenen en het dagelijkse leven heeft zich 

weer stilletjes hervat. De perfecte timing voor 

nieuwe leuke dingen. En die zijn er genoeg op 

het eiland. 

Eind mei komt mezzo-sopraan Tania Kross 

naar Curaçao. Met haar benefietconcert zorgt 

ze voor geld in het laatje van het Leerorkest 

Curaçao. In deze uitgave vertelt de bekende 

operazangeres onder andere waarom ze 

ambassadeur is van dit Curaçaose muzikale 

initiatief. 

Het ontdekken van verborgen parels op 

Curaçao geeft mijn werk als hoofdredacteur 

een extra dimensie. Heel wat plekjes op het 

eiland die gasten uit het buitenland vaak wel, 

maar de mensen van Curaçao nauwelijks lijken 

te kennen zijn een bezoek meer dan waard. Zo 

kwam ik terecht in Lagun Blou, het verborgen 

resort op de klip van Lagun. Onvoorstelbaar 

wat de eigenaar er met eigen handen heeft 

gecreëerd. Paradijselijk voor toeristen en 

absoluut een aanrader voor een korte vakantie 

in eigen land.

We mogen oprecht trots zijn op wat ons 

eiland te bieden heeft. Ook deze LaVida 

Curaçao staat weer vol met leuke uitgaanstips, 

kookideetjes, vakantieadressen, kunst, cultuur 

en Curaçaos design. Deze fonkelnieuwe 

rubriek met door JenPen geselecteerde lokale 

producten is echt om van te smullen!

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. 

Interactieve inhoudsopgave 

Via de inhoudsopgave kun je rechtstreeks naar 

een artikel in het magazine. Indien je vanuit 

een bepaalde pagina snel naar een andere 

pagina wilt gaan, dan kun je dit doen door de 

balk onderin naar links of naar rechts te slepen. 

Is deze balk niet in beeld tik dan een keer op 

het scherm, zodat deze in beeld komt.

Gebruik via PC

Het gebruik van het magazine op een PC 

werkt in principe hetzelfde als op een tablet.

Op een PC kun je het beeld full screen 

zetten door op het icoon rechtsonder in het 

beeldscherm te klikken. Door nogmaals op dit 

icoon te klikken of via ESC op je toetsenbord 

wordt het beeld weer kleiner. 

FAQ

Wil je nog meer weten over het gebruik van 

dit magazine of ondervind je problemen bij 

het gebruik ervan, ga dan naar de FAQ op 

www.lavidacuraco.com.
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Al meer dan veertien jaar wonen Jan en 

Tineke in een kleine groene oase in Weto, 

een vriendelijke wijk op Banda Ariba. Het 

kunukuhuisje stond al jaren te koop voordat  

ze een kijkje gingen nemen in Hofi Bromelia, 

zoals het terrein in de volksmond heet.  

‘We waren gelijk verliefd’, vertelt Tineke 

enthousiast. ‘Ondanks dat door de boomwortels 

de vloer van het huis omhoog kwam en er dus 

nog heel wat werk aan de winkel was.’

Kunukuhuisje
IN HET GROEN

BINNENKIJKEN6



Jan werkt in het onderwijs, maar komt 

oorspronkelijk uit het Brabantse boerenleven. 

‘Mij viel vooral de tuin op. Ik vond ‘m schitterend. 

Het was er groen met bomen, struiken en veel 

Bromelia’s natuurlijk.’ Tineke: ‘We houden ervan 

om in de tuin rond te scharrelen. We leven te 

midden van planten en bomen die zich behaaglijk 

voelen in het hofje. Dan gaat het groeien en 

bloeien ervan zo ongeveer vanzelf. Met wat 

aandacht en voldoende water natuurlijk.’

Geel en groen

Toen Jan en Tineke in 2004 in het huis gingen 

wonen, moest er nog wel het een ander worden 

opgeknapt. ‘Vooral veel schilderwerk en kleine 

onderhoudswerkzaamheden’, legt Jan uit. ‘Hofi 

Bromelia is altijd bewoond geweest. Dat scheelt 

natuurlijk. We hebben het huis geschilderd in 

de kleur die volgens ons hoort bij Curaçao: 

landhuisgeel. Met groene accenten, omdat we 

allebei van deze kleur houden.’

‘We wonen in een rustige buurt  
met fijne mensen.  

Iedereen houdt rekening met elkaar’

BINNENKIJKEN7



BINNENKIJKEN8



Kamertje na kamertje

Tineke: ‘Mensen noemen een huis als dit een “kas 

di rek”, wat in de praktijk betekent dat elke keer 

wanneer de mogelijkheid zich voordeed er een 

kamer werd aangebouwd. Het huis rekt zich uit 

en is uiteindelijk in vijf etappes gebouwd. Je ziet 

het ook terug in de vloeren die we intact hebben 

gelaten. Het heeft echt z’n charme de historie 

van het huis in het interieur terug te zien. In 2015 

hebben we een grote overkapping gemaakt. 

Tot die tijd hadden we alleen een kleine porch 

voor het huis. Wij genieten elke dag van onze 

woonkamer zonder muren.’ ‘In dat opzicht is het 

prettig dat ons huis geen monument is’, vult Jan 

aan. ‘Een monumentstatus is eervol, 

maar heeft ook een heleboel haken en 

ogen. Je mag niet zomaar doen wat 

je wilt. Nu hebben we wel de originele 

bouwstijl, maar tegelijkertijd ook onze 

vrijheid om - als we dat nodig vinden - 

aanpassingen te doen.’

 

Dierentuin

Rondom het huis van Jan en Tineke 

is het een gezellige beestenboel. Honden, 

schildpadden, kippen, poezen, huisduif Dolly en 

drie trotse pauwen. Tineke: ‘De meeste dieren 

komen hier gewoon aanlopen. Onze eerste pauw 

zat op een dag gewoon in onze tuin. Het bleek 

een vrouwtjespauw zonder staart, daarom had 

ik eerst zelfs niet in de gaten wat voor vogel het 

was. Later heeft mijn broer als verrassing een 

mannetjespauw voor me gekocht. Zijn kleuren 

zijn prachtig.’ Jan: ‘En Dolly is een tamme duif die 

Tineke heeft gered van de poezen. Ze heeft ‘m 

zelf grootgebracht. Dolly komt overal.’

‘Thuis leven we in  
onze eigen oase’

BINNENKIJKEN9
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‘Als ik ’s avonds sta te koken komt onze huisduif 

steevast op het aanrecht zitten om van de 

groenten te snoepen.’

Verzamelaars

‘Jan en ik zijn echte verzamelaars. Nieuwe spullen 

kopen we nooit. We krijgen dingen, vinden ze of 

we maken het zelf. De tafel buiten bijvoorbeeld 

heeft Jan gemaakt van het afvalhout van onze 

oude porch. Voor spullen die op mijn pad komen, 

vind ik altijd wel een plekje. In de tuin of in het 

huis. Het kan van alles zijn: van etalagepop tot 

kinderstep.’ Trots is Tineke op de kunstwerkjes 

die leerlingen in het ZMLK-onderwijs hebben 

gemaakt. ‘Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar 

kijk met veel plezier terug op mijn werk op deze 

school. Deze leerlingen schilderen vanuit hun 

hart. Gewoon een beetje anders, net als dit huis. 

En daar worden Jan en ik elke dag blij van.’

BINNENKIJKEN

Lijkt het je leuk  
jouw huis in LaVida Curaçao 

terug te zien?

Stuur een mail naar  
info@lavidacuracao.com  
en voeg een fotootje toe.
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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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T +(5999) 747 0633    E info@janthielbeach.com    www.janthielbeach.com
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GROEN

Groene energie 
GEWOON DOEN

‘Blijf er niet alleen maar over 

praten, ga het gewoon doen. 

De altijd aanwezige zon en 

de wind op ons eiland zijn 

ideaal voor het opwekken van 

groene energie. De techniek 

is er. Het werkt, dus wat let 

ons? Curaçao is klaar voor 

duurzame energie.’ Aan het 

woord is Hans van der Gulik, 

eigenaar van Dynaf Group, de 

bekende powerleverancier op 

Curaçao.
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‘Als je als land zelf je duurzame 
energie kunt opwekken,  

ben je niet afhankelijk van derden 
voor fossiele brandstoffen’

GROEN

‘De mogelijkheden op het gebied van 

groene energie zijn enorm en de innovatieve 

ontwikkelingen gaan bijzonder snel. De vraag naar 

duurzame energie groeit. Dynaf is een pionier op 

het gebied van duurzame energie in het Caribisch 

gebied. Onze focus ligt niet alleen op het 

bedrijfsleven, ook voor particulieren hebben we 

mogelijkheden om groene energie op te wekken.’

Curaçao koploper met groene energie

‘De groene energie potentie op Curaçao is 

enorm. Zon en wind zijn er elke dag. En we 

hebben de zee om ons heen, waar je met 

golfgeneratoren ook energie uit kunt opwekken. 

Als je kijkt naar het aantal kilowattuur, is Curaçao 

een absolute koploper in de Caribische regio. Met 

de windmolens en de grote zonne-installaties op 

supermarkten en kantoren haalt ons eiland zo’n 

25 tot 30% van het energiegebruik uit duurzame 

energie. Het is alleen niet algemeen bekend. 

Daar moet verandering in komen, want dit is echt 

iets om trots op te zijn. De hele wereld denkt 

dat Aruba het groene eiland is - omdat ze dit 

marketingtechnisch slim gebruiken - maar ze 

komen nog niet in de buurt van de capaciteit die 

Curaçao aan duurzame energie benut.’
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‘Curaçao haalt 25 tot 30% van het 
energieverbruik uit duurzame energie. 
Ons eiland is hiermee koploper in het 

Caribisch gebied’

GROEN

Groene energie voor iedereen

‘Je kunt al direct een groene start maken door 

geen energie te verspillen. Energiezuinige lampen, 

je airco een aantal graden hoger, de elektrische 

boiler vervangen door een zonneboiler. 

Zonne-energie is zo goedkoop geworden 

dat het haalbaar is voor iedereen. Er zijn zelfs 

doe-het-zelf-pakketten op de markt. Er is zoveel 

veranderd op dit gebied, dat de regelgeving 

daarom ook vereenvoudigd zou moeten worden. 

Op zo’n manier dat ook de particulier - net als in 

Europa - er na installatie alleen de stekker nog 

maar in hoeft te steken.’

Energie vooruit betalen

‘Mijn eigen huis is volledig off-grid. Dit betekent 

dat we zelf voorzien in onze energiebehoefte. 

Elektriciteit wekken we op met zonnepanelen en 

warm water hebben we van onze zonneboiler. 

De energie slaan we in accu’s op voor ’s nachts 

of voor wanneer de zon een keer niet schijnt. Het 

enige wat we nog niet doen - maar 

dat gaat binnen een aantal jaren 

wel gebeuren - is ons eigen water 

genereren. De luchtvochtigheid op 

Curaçao is zo hoog, dat je het water 

gewoon uit de lucht kan halen. 

De investeringen die ik thuis heb 

gedaan, verdienen zich in zeven jaar 

terug. Het komt erop neer dat je 

met een zonne-installatie in je huis 

je energierekening voor een aantal 

jaren vooruitbetaalt. Daar zijn net 

zoals voor andere grote persoonlijke investeringen 

gewoon financieringsmogelijkheden voor.’
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‘Nieuw! Dynaf gaat op Curaçao 
laadpalen plaatsen om het rijden met 

elektrische auto’s te stimuleren’

GROEN

Curaçao zelfvoorzienend

‘In de afgelopen tien jaar is er op Curaçao op het 

gebied van groene energie echt veel gebeurd. Ik 

hoop dat we dit ontwikkelingstempo overeind 

kunnen houden. Mijn ideaal zou zijn om over 

twintig jaar geen fossiele brandstoffen meer te 

gebruiken op Curaçao. Dit is zonder gekheid 

een meer dan realistische doelstelling. Een leven 

zonder fossiele brandstoffen is absoluut mogelijk. 

Als we het kunnen realiseren bij een woonhuis 

of kantoor, kan het ook met het hele eiland. Om 

dit te kunnen bewerkstelligen moeten we met 

z’n allen wel vooruitkijken en vooral niet blijven 

hangen in bestaande denkpatronen. Innovatie is 

het sleutelwoord. Iets waarmee wij bij Dynaf elke 

dag bezig zijn.’

Dynaf Group
W  ww.dynaf.com
E  info@dynaf.com
T  (+599 9) 736 32 99
A  Pletterijweg z/n, Parera
F  dynafgroup
I  dynafgroup
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CHILLEN

Inspringen op de 
vraag naar variatie
                 El Grill & Mexicano
Curaçao Beach Boulevard is de enige plek op het eiland waar je direct aan en op 

het strand kunt stappen, shoppen en dineren. De alom bekende entertainment strip 

is favoriet bij toeristen en eilandbewoners. El Grill & Mexicano was al open toen de 

Boulevard in 2013 nog min of meer in de steigers stond. Vanaf de allereerste dag 

liep het er storm. De hype is in de loop der tijd wat afgenomen, waardoor René en 

zijn team geleid door Maikel, Franklin en Darlyn in een wat rustiger vaarwater de 

gelegenheid kregen in hun restaurantrol te groeien. Met succes, want ruim vijf jaar 

later mag El Grill & Mexicano nog altijd op zo’n 3.500 gasten per maand rekenen. 
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Gegroeid als restaurant

Manager Maikel: ‘We hebben onze stabiliteit 

bewezen en bovendien in de loop der jaren wat 

koerswijzigingen doorgevoerd om ons te brengen 

waar we nu staan. Bij de start serveerden we 

alleen Mexicaanse gerechten. Dat was een groot 

succes, maar het is ook zo dat niet iedereen 

Mexicaans wil eten. En ook niet elke dag, in het 

geval je toerist bent op ons eiland. Om aan de 

vraag naar variatie te voldoen hebben we ons 

concept gewijzigd en ook internationale en grill 

gerechten aan onze kaart toegevoegd.’ 

Vakantiesfeer op de Boulevard 

De Boulevard is er zeker niet alleen voor toeristen. 

Ook eilandbewoners houden van deze levendige 

plek. ’Logisch, want je kunt er prima parkeren, 

er is security en we hebben de zee, het strand 

en onze palmbomen. De zonsondergang is 

vanaf ons terras fantastisch. En zeker ’s avonds is 

het hier extra gezellig. Je krijgt hier een instant 

vakantiegevoel. We vinden het belangrijk dat 

iedereen zich bij ons thuis voelt. Zo kunnen lokale 

bewoners in het bezit van een sedula een VIP-

kaart bij ons aanvragen waarmee ze 25% korting 

krijgen op de prijzen van onze gerechten. Zo 

zorgen we ervoor dat de toch wel luxe locatie van 

ons restaurant aan de Boulevard voor iedereen 

bereikbaar is’, legt René uit.

‘Eilandbewoners met een sedula kunnen een 
VIP-kaart aanvragen, waarmee je een korting 
krijgt van 25% op de prijzen van de gerechten’

CHILLEN19



Uitgebreide menukaart 

‘De uitgebreide kaart van El Grill & Mexicano 

is een bewuste keuze’, gaat Maikel verder. ‘Je 

zou ons een beetje kunnen vergelijken met een 

strandtent in Nederland, waar je ook de hele 

dag door van alles kunt krijgen. Van een kop 

koffie tot een uitgebreid diner of even een snack 

tussendoor. En dat zeven dagen per week.’ René: 

‘Op onze gasten is geen etiket te plakken. Families, 

vakantiegangers die meerdere keren per week 

komen eten en vaste lokale gasten. Ook kinderen 

komen hier graag. Wij hebben leuke kindermenu’s 

en volop ruimte om ons heen. Zo kunnen 

de ouders urenlang tafelen, want het jonge 

gezelschap vermaakt zich wel.’

Favoriete gerechten 

Maikel: ‘Onze truffelsoep, carpaccio, 

garnalencocktail, verse vis en tournedos zijn 

absolute hardlopers. Gasten komen er voor 

terug. Het mooie aan onze kaart is dat er voor 

elk wat wils is. Niet iedereen is een grote eter en 

wil bijvoorbeeld eerder een salade dan een grote 

portie spareribs. Of een liefhebber komt speciaal 

voor onze Mexicaanse specialiteiten, terwijl de 

tafelgenoot de voorkeur geeft aan een gerecht 

van de grill. We zijn ook helemaal in onze nopjes 

met de nieuwe dessertkaart met huisgemaakte 

taartjes die we aan tafel komen presenteren. 

We houden namelijk van de interactie met 

onze gasten.’ 

‘Twintig procent van de kaart bestaat uit Mexicaanse gerechten.  
Internationale en grill gerechten vormen de rest van het menu’ 

CHILLEN20



El Grill & Mexicano
A  Curacao Beach Boulevard 
T  (+599 9) 461 10 56
E  info@elmexicanocuracao.com
W  www.elmexicanocuracao.com

Dagelijks geopend vanaf 11u30

‘Hoe leuk is het als we gevraagd worden 

een gezelschap te verrassen met onze eigen 

dinerkeuzes? Heerlijk vind ik dat, want tevreden 

gasten zorgen voor de allerbeste reclame.’

The Lounge & Tapas

Sinds december vorig jaar heeft El Grill & 

Mexicano ook een Chef’s table, een hoge 

gezellige tafel waaraan twaalf gasten een leuke 

avond kunnen hebben. De rode kuipstoeltjes in 

The Lounge zijn favoriet op de Boulevard om 

even te relaxen. Met een cocktail, een flesje wijn, 

een biertje, al dan niet vergezeld van tapas, een 

broodplankje of nachos. René: ‘Het El Grill & El 

Mexicano publiek is divers. Ze komen bij ons om 

verschillende redenen. Uitgebreid tafelen, wat 

drinken en snacken of voor koffie en een dessert. 

Wij bieden dit allemaal. Deze culinaire diversiteit is 

zonder twijfel onze grote kracht.’

‘De Chef ’s table kun je ook afhuren voor een feestje.  
Je eigen private party in The Lounge & Tapas’

CHILLEN21



GOED OM 
TE WETEN
  Onverwoestbaar aluminium 

frame - vandaar onze tien 
jaar garantie

  Quick Dry Foam in de 
kussens - na een regenbui 
zijn de kussen in twintig 
minuten weer droog

  Alle combinaties mogelijk - 
variaties met hoekelement, 
tussenstukken, poef, ligbed 
en chaise longue

  Driehonderd verschillende 
Sunbrella stoffen - in de 
vezel gekleurd dus absoluut 
kleurecht

  Vlekbestendig - de hoezen 
kunnen gewoon in de 
wasmachine en zelfs chloor 
doet wonderen

  Rechtstreekse levering aan 
particulieren - wereldwijd 
zonder winkels of dealers 
en na twee weken klaar om 
vanuit Nederland verscheept 
te worden

  Meer informatie - in LaVida 
Curaçao nummer 12 vind je 
een uitgebreide reportage 
over Outdoor Lifestyle

MADE IN HOLLAND
Exclusieve loungesets 
rechtstreeks uit Nederland

Manon Idema, eigenaresse van Outdoor Lifestyle 

verkoopt al twaalf jaar lang exclusieve loungesets over 

heel de wereld. Het design van de loungesets is haar 

eigen ontwerp met een fantastisch zitcomfort, keuze uit 

driehonderd zonbestendige stoffen en een garantie van tien jaar.  

En dat zelfs op Curaçao waar de zon 365 dagen per jaar schijnt.

Reflectiestraat 67 TE, Nootdorp (NL) | (+31) 6 525 46 931

info@outdoorlifestyle.nl | www.outdoorlifestyle.nl

 outdoorlifestyleloungesets |  outdoorlifestyle.nl
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Spullen uit Nederland laten komen was nog nooit 
zo gemakkelijk en voordelig. RH Transport maakt 
voor de verscheping van je aankopen gebruik van de 
leveringservice van Rottumhuys. Deze woonwinkel 
op Curaçao laat voor haar klanten elke week een 
container komen en daar gaan uw inkopen gewoon 
in mee of het nu elektronica, witgoed, een kast van 
IKEA of dat ene mooie jurkje van H&M is. 

Iets verschepen dat niet te koop  
is in een webshop kan ook. 
Als je ervoor kunt zorgen dat 
het afgeleverd wordt bij het 
24/7 magazijn in Nederland, komt 
alles op z’n pootjes terecht. Stuur 
een e-mail voor meer informatie.

Kantoor Curaçao
SBN Doormanweg 41 
T   (+599 9) 670 87 10
Kantoor Nederland
Jentjemeer 1, 8502 TG Joure
T   (+31) 06 542 844 27
E   info@rh-transportnaarcuracao.com
W   rh-transportnaarcuracao.com
F   rhtransportnaarcuracao
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Stap 1 Offerte
  Maak een screenshot van je virtuele winkelwagen in de webshop 
  Stuur ons je aankopenlijst via e-mail of via het aanvraagformulier  

op onze website

Stap 2 Aankoop en bestelling
  Na akkoord op onze all inclusive offerte, doen wij je BTW-vrije aankoop
  De aankoop gaat vanuit onze loods in Nederland mee in eigen containers 
  De vracht gaat elke week rechtstreeks naar Curaçao

Stap 3 Inklaren en afleveren
  Op Curaçao verzorgen wij de inklaring bij de douane en alle 

administratieve afhandelingen
   Je aankoop kun je bij ons magazijn in Brievengat afhalen  

of we bezorgen bij je thuis

_______
Voordelig 
shoppen 
in Nederland_______



Een wereld 
om uit te 
kiezen

Sanitair is van oudsher een 

belangrijk onderdeel in 

het Kooyman assortiment. 

Het aanbod is enorm met 

verschillende stijlen voor 

verschillende smaken. ‘Wij 

bieden de badkamer van je 

dromen’, zo zegt category 

manager Liliana Spinola. 

‘Een gedurfde uitspraak, 

maar ik weet dat we het 

kunnen waarmaken. Aan ons 

direct uit voorraad leverbare 

assortiment hebben we 

namelijk iets innovatiefs 

toegevoegd: de fonkelnieuwe 

Kooyman Kiosk: een virtuele 

catalogus waaruit Kooyman 

klanten werkelijk alles op 

sanitairgebied kunnen 

bestellen.’
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Kooyman Kiosk

‘Om voor onze klanten de keuzeopties nog 

groter te maken hebben we de beschikking over 

een virtuele catalogus, waarmee klanten in onze 

winkel aan de Jan Noorduynweg met de hulp 

van een productspecialist alles op sanitairgebied 

kunnen kiezen. Van vrijwel elk item in de 

Kooyman Kiosk hebben we een product in de 

megastore. Om zo de “look & feel” ook in het echt 

te kunnen ervaren, alvorens een variant hierop te 

kiezen. Een douchewand in een andere afmeting 

bijvoorbeeld, een badkamermeubel met een 

andere wastafelcombinatie of een douchedeur 

in een afwijkend formaat of speciale kleur. Zo 

leveren we met een levertijd van acht weken 

maatwerk in al onze merken.’

Kooyman Megastore Zeelandia

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

Nog nieuwe trends gespot?

'Mat zwart is helemaal hot. Het is het nieuwe 

chroom. Bij Kooyman volgen we de laatste 

Europese trends en dus zie je ook zwarte kranen, 

badkamermeubels en accessoires in onze winkel. 

Niet echt een trend, maar meer een belangrijke 

ontwikkeling is het feit dat een aantal vertrouwde 

merken op sanitairgebied van het toneel gaat 

verdwijnen. Dit komt omdat grote spelers 

op de markt de kleinere overnemen. Neem 

Sphinx bijvoorbeeld. Dit bedrijf is opgegaan in 

Geberit. Maar behalve dat het even wennen is 

aan de nieuwe naam, blijft de kwaliteit gelukkig 

onverminderd goed.’

Van WC-pot tot tandenborstelhouder

‘Het uit voorraad leverbare aanbod aan sanitair 

blijft zoals het was. Alleen al aan toiletpotten 

hebben we ruim twintig varianten op voorraad’, 

benadrukt de category manager. ‘Ook voor 

kranen en douche-opstellingen grijpt de klant 

nooit mis. Keuze genoeg dus, omdat we het 

belangrijk vinden dat onze klanten een complete 

badkamer op één plek kunnen uitkiezen. We gaan 

daarin heel ver. Zelfs in badkamermatten tot en 

met tandenborstelhouders is er volop keuze. En 

mocht het uiteindelijk niet in de winkel staan, kun 

je het via de Kooyman Kiosk toch bemachtigen.’
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Caribisch paradijs  
op de klip
Lagun Blou Resort

Boven op de klip van Lagun - verstopt voor het massatoerisme - ligt Lagun 

Blou. Dit viersterren resort is een verborgen parel op Banda Abou en heeft 

alle ingrediënten in huis voor de ultieme Caribische beleving. Gasten 

komen er om te duiken, te snorkelen of gewoon om te genieten van deze 

fantastische ongerepte plek op Curaçao.
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Tom William Bayer kocht jaren geleden het 

destijds verlaten bungalowpark en bouwde het 

met eigen handen op tot de huidige viersterren 

accommodatie. Als zoon van een marineman 

bracht Tom zijn jeugd door op Curaçao. ‘Toen 

ik een jaar of vijfentwintig was, heb ik het eiland 

opnieuw ontdekt en kwam ik lange tijd meerdere 

keren per jaar naar hier. Uiteindelijk heb ik mijn 

bedrijf in Nederland verkocht om op deze unieke 

locatie mijn eigen Caribische paradijsje te creëren.’

Verse vis op eigen barbecue

Lagun Blou Resort is het privé eigendom van 

Tom. ‘Ik heb geen groep van investeerders 

achter mij wat mij de vrijheid geeft mijn 

eigen beslissingen te nemen. Ik regel alles 

zelf. Dit betekent dat in de opbouw van het 

resort erg veel tijd is gaan zitten. Maar het is 

het waard geweest. Als straks het restaurant 

klaar is, is de “Caribbean experience” die ik 

met Lagun Blou voor ogen heb compleet.’ 

Plek voor tachtig gasten

Het resort ligt boven op de klip van Lagun. 

Een groot deel van de 22 villa’s voor twee, 

vier of zes personen heeft uitzicht op de 

baai of op de open zee. De andere liggen 

in de tuin liggen rondom een van de twee 

zwembaden. ‘Elke villa heeft een compleet 

ingerichte keuken en een eigen barbecue. 

Iets wat onze gasten fantastisch vinden. Voor 

het avondeten halen ze vers gevangen vis bij de 

vissers beneden op het strand. Waar vind je dat 

nog tegenwoordig?’

Duiken, snorkelen en relaxen

‘Onze gasten komen om uiteenlopende redenen 

naar Lagun Blou. Over een ding zijn ze het 

absoluut eens: ze houden niet van drukte.  

Wel van het authentieke Curaçaose leven.’

‘Voor wie dat wil, zijn er ook auto’s beschikbaar. 
Stoere SUV’s, die passen bij avontuurlijke gasten’
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‘Er zijn gasten die duiken en snorkelen - we 

hebben een eigen duikschool - en sportievelingen 

die houden van hiken of mountainbiken. Maar 

we zien ook veel logees die gewoon komen om 

een weekje niets te doen. Ze genieten van het 

schouwspel van de zee, terwijl ze met een goed 

boek op de rotsen zitten. Ze nemen een massage 

en zoeken verkoeling in het zwembad. Ultiem 

onthaasten dus. Iets waar veel mensen behoefte 

aan blijken te hebben.’

Staren over het water

Lagun Blou ligt hoog boven het azuurblauwe 

water. Het uitzicht op de baai van Lagun aan de 

ene en de Caribische zee aan de andere kant is 

fenomenaal. Regelmatig zie je jagende tonijnen, 

watervogels, en dolfijnen voorbij komen. Via de 

trap stap je zo de wonderlijke onderwaterwereld 

van het nog ongerepte rif binnen. Tom: ‘De 

kunuku die op de klip stond hebben we 

grotendeels weggesnoeid om hier een bijzondere 

plek te creëren waar onze gasten kunnen genieten 

van het uitzicht. We noemen het onze boulevard. 

Er is een trap naar zee en een heuse jumpspot om 

van de rotsen te springen. Het zwembad op de 

rotswand is misschien wel de mooiste plek van 

het resort. Een favoriete spot om te genieten van 

de prachtigste zonsondergang van het eiland.’ 

Je hoort alleen de wind

‘Lagun Blou op Westpunt is een 

afgelegen plek. Het kalme leven 

op Banda Abou doet wonderen 

voor de mens. Kippen lopen op 

het strand, vissersbootjes trekken 

erop uit en kinderen spelen in het 

water. Er is altijd wat te zien. Maar 

wanneer de avond valt, hoor je 

alleen de wind. Iets wat veel van onze gasten 

in het dagelijks leven niet kennen. En dat maakt 

Lagun Blou uniek.’

‘Logeren in een privé villa kan ook.  
Dit vakantiehuis aan zee ligt net buiten 

het resort voor extra privacy’
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Lagun Blou Resort
A   Playa Lagun L76, Curacao
T   (+599 9) 864 05 57
E   info@lagunblou.com
W   lagunblou.com

Gasten uit heel de wereld

‘We ontvangen reizigers uit heel de wereld. Ze zijn 

blij met dit Caribische paradijsje. Mensen komen 

uit Nederland, Scandinavië, de USA en Canada, 

maar ook uit Argentinië en Brazilië. Ze zijn meer 

dan tien uur onderweg met het vliegtuig om naar 

Lagun Blou te komen. Dat is best iets om trots 

op te zijn, zeker omdat we heel veel mensen 

elk jaar terug zien komen. We kennen iedereen 

persoonlijk en het gaat er informeel en relaxed 

aan toe. Gasten ervaren Lagun Blou als hun 

tweede thuis. Dat doet me goed, want precies om 

die reden heb ik mijn ziel en zaligheid gelegd in 

dit resort.’
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Architectuur  
is kunst

Architect Michael Durgaram is een kind van het eiland. Als zoon van een huisarts bracht hij zijn 

jeugd door op Curaçao. Michael wilde kunstschilder worden, maar belandde uiteindelijk op de 

Technische Universiteit van Eindhoven, waar hij Architectuur studeerde. ‘Ik vond er wat ik zocht 

en herinner me die studietijd als zeer waardevol. Een van de professoren nam mij samen met 

nog iemand uit de tropen onder zijn vleugels. Misschien wel omdat we anders waren dan de 

rest. Ik studeerde af met maar liefst drie tropische ontwerpen gesitueerd op mijn geliefde eiland.’
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Foto: Hans van der Post

‘Ik ben opgegroeid op Curaçao. Hier kom ik 

vandaan en ik weet als geen ander wat de 

klimatologische omstandigheden op het eiland 

zijn. Dat is handig, want ze zijn essentieel voor 

een goed ontwerp. Op mijn vele reizen naar 

Azië heb ik gezien hoe ze daar bouwen. Deze 

eenvoudige stijl kan ook op Curaçao. Het is voor 

mij een bron van inspiratie. In mijn ontwerpen zie 

je vaak dat ik de elementen uit elkaar trek. Zodat 

de verkoelende wind haar werk kan doen en ik zo 

een optimale relatie met buiten kan creëren.’

Denken met je pen

Je ziet Michael nergens zonder zijn schetsboek. 

‘Ik houd van tekenen en creëer mijn ontwerpen 

op papier. Denken doe ik met mijn pen. Steeds 

opnieuw koppel ik dingen in mijn ontwerp los om 

tot nieuwe samenstellingen te komen. Ik ga net 

zolang door totdat ik de perfectie heb gevonden. 

Want in architectuur draait alles om verhoudingen 

en proporties.’

Low-tech bouwen

‘Bij voorkeur gebruik ik natuurlijke materialen 

die op het eiland te krijgen zijn. Er zijn prima 

bouwmaterialen voorhanden die je bij lokale 

ondernemers kunt kopen. Daar houd ik van. Het 

hoort gewoon bij Curaçao.’

‘Ik denk met mijn pen.  
Mijn schetsboek is daarom altijd 

binnen handbereik’
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Opdrachtgever met lef

Op Jan Sofat ontwierp Michael Durgaram in 

2007 een opvallende villa met uitzicht op drie 

belangrijke landmarks op Curaçao: de Tafelberg, 

Barbara Beach en Caracasbaai. Michael: ‘De 

mensen waarvoor ik het huis ontwierp waren 

opdrachtgevers met lef. Ik heb echt veel creatieve 

dingen kunnen doen. Zo is er aan de noordkant 

heel veel glas verwerkt in dit huis. De baan van 

zon is de hele dag zichtbaar. Dit zorgt voor een 

fantastische lichtinval.’

Naadloos van binnen naar buiten

‘In het Jan Sofat ontwerp - ook wel bekend 

als Villa Rienhart - komen alle elementen van 

mijn signatuur samen: het loskoppelen van 

de elementen, optimale lichtinval, gebruik 

van natuurlijke - en als het even kan lokale - 

materialen, gigantische buitenruimtes, bescheiden 

slaap- en woonvertrekken, beschutting van het 

dak, overstekken, optimaal gebruik van de wind en 

tot slot dwarsventilatie. Op Curaçao leef je buiten. 

Daarom vervagen bij mijn ontwerpen de grenzen 

tussen binnen en buiten.’
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Michael Durgaram
W  michaeldurgaram.com
E  mdurgaram@gmail.com

Bureau Nederland
A   Bredeweg 10 

1098 BP Amsterdam
T  (+31) 06 412 94 21

Bureau Curaçao
A  Jan Sofat 181a
T  (+599 9) 695 05 11

Foto: Hans van der Post

Foto: Hans van der Post

Waterval in huis

De villa is gebouwd tegen een heuvel. Om 

natuurlijk licht in de slaapkamers te realiseren 

is een deel van de rotswand afgegraven. De 

kamers zijn koel en beschut. De entree is 

majestueus. Je komt de villa binnen over een 

houten loopbrug. Het eet- en zitgedeelte zijn 

met elkaar verbonden door stepping stones in 

de inpandige vijver. Een waterval zorgt voor extra 

verkoeling. Michael: ‘Het was veel pionieren. 

In tegenstelling tot in Nederland waar je voor 

alles adviseurs hebt, moet je op Curaçao als 

architect zelf veel uitvinden. Precies dat is mijn 

persoonlijke uitdaging: dingen doen die je nog 

nooit hebt gedaan.’

‘Werken in twee werelden werkt  
voor mij perfect. Ook mijn klanten  

zien de meerwaarde ervan in’
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VAN OTTERDIJK
BESTRATING & KUNSTGRAS

Bel ons voor  
een offerte.  
Wij komen graag 
bij u langs!

Waarom klinkers van OBK?
Wij leveren en plaatsen Europese kwaliteitsklinkers, 
waaronder Stonehedge getrommelde betonklinkers, 
met de look van een oude kassei en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en formaten.

Waarom kunstgras van OBK?
OBK werkt met duurzaam Europees kunstgras van 
hoge kwaliteit. 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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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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STYLING TIPS

Vakantiewoning  
       inrichten?

KWALITEIT GAAT LANGER MEE

Een appartement of villa inrichten 

voor de vakantieverhuur vraagt om 

een specifieke aanpak. De missie is 

geslaagd wanneer de huurders zich 

als een vis in het water voelen. Het 

comfortabele gevoel alsof ze thuis zijn, 

is tegelijkertijd ook een praktische valkuil. 

Vakantiegangers - het woord zegt het al 

- zijn op vakantie. En gaan in de meeste 

gevallen anders met je spullen om dan 

dat je dat zelf zou doen. 
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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

Mooi en praktisch  

gaan prima samen

Geen mens is hetzelfde en dus 

gaat ook niet iedereen even 

voorzichtig om met de spullen in 

een vakantiewoning. Om nog maar 

niet te spreken wat het klimaat doet 

met meubels op Curaçao. Daarom 

is kwaliteit van het interieur in een vakantiehuis 

ongelofelijk belangrijk. Zonder daarbij uit het oog 

te verliezen dat de inrichting ook mooi en modern 

moet zijn. Iets wat overigens prima samengaat. 

Kies voor spullen die tegen een stootje kunnen

Rottumhuys ontvangt veel klanten die actief 

zijn in de vakantieverhuur. Mensen denken vaak 

tegen beter weten in dat hun gasten op dezelfde 

manier met de eigendommen in het vakantiehuis 

omgaan zoals ze dat zelf doen. Niks is minder 

waar. Trends zijn prima voor in je eigen huis, maar 

kies bij vakantieverhuur voor mooie spullen die 

tegen een stootje kunnen. Goede bedden, stevige 

tafels en stoelen plus een bank die je niet direct 

de deur uit moet doen als er een vlek op komt.

De Hema mee in de container

Rottumhuys heeft dertig jaar 

ervaring in de interieurbranche en 

dus ook een zeer uitgebreid netwerk 

aan leveranciers. Klanten komen bij 

ons in de winkel, maar we kunnen 

ze in Nederland ook meenemen 

naar onze leveranciers. We geven 

advies en regelen het wekelijks transport in eigen 

containers, dus de spullen uit Nederland zijn er 

zo. En wat het nog eens extra interessant maakt is 

dat als klanten de meubels bij ons kopen we hun 

andere spullen die voor de inrichting nodig zijn 

ook meenemen. Serviesgoed, bad- en bedlinnen, 

schilderijen, potten en pannen bijvoorbeeld. Het 

kan in één keer mee met de zending. Zo hebben 

we al veel vakantiehuizen compleet ingericht. 

Voor ons geen moeite, voor de klant geen zorgen.
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buitenmeubilair wordt  

door de Amish gemaakt’



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. 

Architectuur
Michael Durgaram

Architectuur is kunst Passie
Hout in een nieuw jasje

Resort
Caribisch paradijs op de klip

Praktisch  
Trends in sanitair
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Binnenkijken
Kunukuhuisje 

in het groen

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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Gefermenteerde
    jalapeños
      Als je ze proeft,  
      wil je nooit meer iets anders

door Marc Strous | www.kushina.nl
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Pittig zuurtje van pepers

’In mijn restaurantkeuken zijn jalapeño pepers 

geliefd. Het pittige zuurtje van de pepers geeft 

een spannende dimensie aan heel wat gerechten. 

Vroeger haalde ik kant-en-klare “pickled 

jalapeños” bij de toko, maar vanaf de dag dat ik 

besloot ze zelf te gaan maken, heb ik nooit meer 

een pot gekocht. Zelf ingemaakte pepers maken 

is namelijk hartstikke makkelijk. Je moet niet 

meer doen dan de pepers in azijn aan de kook 

brengen en wat peper en kruiden toevoegen. 

Deze lekkernij is trouwens ook nog eens heel lang 

houdbaar in de koelkast.’

Pure smaken winnen altijd

’Het inmaken heb ik inmiddels verruild 

voor fermenteren. Deze gezonde 

houdbaarheidstechniek bestaat al sinds 

mensenheugenis en zorgt ervoor dat de jalapeño 

pepers knapperig blijven, terwijl de smaak iets 

minder azijnachtig wordt. Het fermentatieproces 

maakt dat de melkzuurbacteriën voldoende 

melkzuur produceren met een frisse, minder zure 

smaak tot gevolg. Gefermenteerde jalapeños zijn 

wel wat pittiger dan pepers in het zuur, omdat ze 

niet gekookt worden. Maar geloof me, als je de 

gefermenteerde pepers eenmaal hebt geproefd, 

wil je nooit iets anders meer.’ 

Waarom zijn gefermenteerde 

producten gezond?

•  Ze bevatten veel goede 

bacteriën die onze 

darmflora stimuleren

•  Omdat de voedingsstoffen 

gemakkelijker verteren, zijn 

ze beter opneembaar in 

ons lichaam 

•  Gefermenteerde 

producten bevatten hoge 

concentraties B, C en K vitamines

•  Ze verstevigen de darmwand en dus ook ons 

immuunsysteem 

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 

de nieuwste editie vanaf april op Curaçao verkrijgbaar is. 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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MARC’ S  CULI-TIPS

Hoe maak je het?

’Bij fermenteren gaat het om de juiste 

verhoudingen en een eenvoudige rekensom. Stel 

je hebt één kilo jalapeños die je in anderhalve liter 

water wilt fermenteren. Je hebt dan vijf procent 

zout van de optelsom van één kilo pepers en 

anderhalve liter water nodig. In dit geval dus 

125 gram. Meng alle ingrediënten en gebruik 

een bord om op de pepers te leggen zodat ze 

‘Voeg bij het 
fermenteren van de 
jalapeños ook eens 
knoflook, piment en 
verveine - een soort 
citroenkruid - toe. 
Succes verzekerd’

‘Gerookt Spaans paprikapoeder 
toevoegen aan het mengsel is 

ongelofelijk lekker. 
Het rookachtige is duidelijk 

aanwezig en zorgt samen met 
de paprika voor een culinaire 

smaaksensatie’

‘Kom in april op 
Curaçao naar onze 

proeverij en fermenteer 
je eigen jalapeño pepers.  

Volg Kushina op 
facebook voor meer 

informatie’

onder water blijven. Dit is heel belangrijk, want als 

de pepers gaan drijven mislukt het fermenteren 

en krijg je schimmel. De afgesloten schaal met 

jalapeños bewaar je een dag of vier op een warme 

plaats. Elke dag proef je van de pepers om zo te 

ervaren hoe het proces zich ontwikkelt. Nadat 

ze op smaak zijn, verhuis je de jalapeños naar de 

koelkast waar ze echt maandenlang houdbaar zijn.’
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Tania Kross
Operazangeres uit een  

Piña Colada familie

‘Ik kom uit een merenguefamilie. Wij houden 

van carnaval en een goed feestje.’ Dit zijn de 

woorden van de mezzosopraan Tania Kross, 

de succesvolle Curaçaose operazangeres 

die beroemde concertzalen over heel de 

wereld aandoet. Van Parijs tot Athene en van 

Keulen tot New York. ‘Het was niet bepaald 

operamuziek wat uit onze luidsprekers 

schalde. Daar heeft de bibliotheek van 

Curaçao uiteindelijk voor gezorgd. Een 

videoband met de voorstelling van de opera 

Carmen - die ik keer op keer leende - heeft 

me betoverd.’
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Muziek is een ontdekkingsreis

Na haar middelbare school vertrok Tania op 

zeventienjarige leeftijd naar Nederland om er te 

gaan studeren aan het Utrechts Conservatorium. 

Haar talent werd al snel opgemerkt. In haar 

tweede jaar van de opleiding won Tania de eerste 

prijs van de Stichting Jong Muziektalent. En zo 

kwam van het een het ander. Operaproducties, 

concerten en televisieprogramma’s zoals het 

Nederlandse programma Beste Zangers, waarmee 

Tania bij het grote publiek bekend werd. ‘Ik heb 

er bewust voor gekozen mijn muziek breed 

onder de aandacht te brengen. Muziek is een 

ontdekkingsreis. De complexiteit van opera en 

klassieke muziek is ongelofelijk boeiend. Het is fijn 

als een groot publiek daar naar kan luisteren.’

Verfrissend en eigenwijs

Terug naar het meisje dat operazangeres wilde 

worden. Hoe ging dat in z’n werk? ‘Op Curaçao 

had ik geen referentiekaders. Ik wist niet hoe 

het ging of hoe het moest. Ik zong vanuit mijn 

gevoel en overtuiging. Ik had geen idee hoe 

het hoorde en absoluut geen angst om te falen. 

Mijn ongeremdheid is altijd mijn troef geweest. 

Ik verloor mij in een lied van Brahms omdat het 

voor mij nieuw, mooi en boeiend was. Ik zag 

nooit hoe het door anderen werd gezongen. 

Juist om die reden won ik vanaf jongs af aan al 

concoursen. ”Verfrissend en eigenwijs”, zo stond 

er in alle juryrapporten. In die zin is Curaçao 

goed voor mij geweest. Mijn talent werd niet 

gestuurd, ik deed mijn eigen ding. Het voordeel 

van een eiland denk ik. Maar vergeet ook mijn 

doorzettingsvermogen niet. Zonder dat kom 

je er echt niet, ook niet als je van een exotisch 

eiland komt’, lacht Tania. 
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Geen plafond

Geboren worden op een klein eiland in de 

Caribische zee was voor Tania absoluut geen 

belemmering. ‘Als ik terugkijk naar hoe mijn pad 

naar succes is verlopen, kan ik zeggen dat ik nooit 

een plafond heb gevoeld. Er was voor mij nooit 

een limiet tot hoever ik zou komen. Misschien 

komt dit wel doordat je als tiener vanuit een 

kleine gemeenschap naar een land met zeventien 

miljoen inwoners gaat. Dat is echt wel moeilijk en 

ingewikkeld. Als het je dan lukt in die onbekende 

massa op te vallen, ligt de hele wereld voor je 

open. En ga je gewoon door. Ook nu nog. Die 

drive is er nog altijd. Ik zie geen valkuilen, ik doe 

gewoon mijn stinkende best en grijp de wereld 

met beide handen vast. Het minste wat ik moet 

kunnen is zingen.’

Ambassadeur van Leerorkest Curaçao

Tania is ambassadeur van het Leerorkest Curaçao. 

Deze organisatie laat meer dan honderd kinderen 

- en dat worden er nog veel meer - kennismaken 

met symfonische instrumenten. De eerste school 

waar het Leerorkest Curaçao van start is gegaan 

is het Kolegio Maria Auxiliadora, de basisschool 

in Santa Maria waar ook Tania naar school ging. 

Kinderen van groep 5 en 6 krijgen les op onder 

andere viool, altviool, cello, contrabas, hoorn, 

dwarsfluit, hobo en slagwerk. ‘Als kind weet je 

natuurlijk niet of je een muzikaal talent hebt. 

Om dat te ontdekken heb je muziekles en een 

instrument nodig. Daar zorgt het Leerorkest 

Curaçao voor. Iets wat ik enorm waardeer, want 

muziek is een manier om je te uiten. In muziek is 

iedereen gelijk. Of je nu uit Otrobanda, Pietermaai 

of Jan Thiel komt: om de trompet te kunnen 

spelen, moet je allemaal even hard blazen.’
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 Tania zingt Bohemian Rhapsody

https://www.youtube.com/watch?v=wzsP3va1xDw


Benefietconcert op Curaçao

Als ambassadeur van het Leerorkest Curaçao 

steekt Tania Kross actief de handen uit de 

mouwen. ‘We zijn begonnen met mijn 

basisschool, maar de bedoeling is dit muzikale 

initiatief naar andere scholen uit te breiden, want 

de interesse is groot. Om nog meer kinderen de 

gelegenheid te bieden muziekinstrumenten te 

leren bespelen, is meer geld nodig. Daarom kom 

ik eind mei naar Curaçao om in het Avila Beach 

Hotel mijn voorstelling Kross 2000 te spelen. Ik 

regel alles zelf voor dit benefietconcert, zodat ik 

alle opbrengsten rechtstreeks naar het Leerorkest 

Curacao kan laten gaan. Om zo eilandkinderen 

die net als ik iets hebben met klassieke muziek 

een platform te bieden.’ 

Meer informatie over Leerorkest Curaçao 

www.leerorkestcuracao.org
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CURACAO DESIGN

Curaçao mag trots zijn 

op haar talrijke creatieve 

ondernemers die lokaal  

de meest prachtige 

producten ontwerpen.  

De met de hand gemaakte 

meubels, woonaccessoires, 

schilderijen en lampen 

hebben stuk voor stuk 

een verhaal en brengen 

daarmee extra emotie in je inrichting. Interieur 

designer JenPen ging voor LaVida Curaçao op 

zoek naar Curaçaos design waarmee je het thuis 

nog mooier kunt maken. 

Island life 

JenPen: ‘Op Curaçao leven we buiten. De porch 

en tuin zijn een verlengde van onze woonkamer. 

Een plek waar je veel tijd doorbrengt moet 

vertrouwd voelen. Dit krijg je als je je omringt  

met authentieke meubels en accessoires.  

Die ook nog eens voor een extra dimensie 

zorgen, omdat ze met liefde zijn ontworpen en 

met de hand zijn gemaakt op ons eigen eiland. 

Wat wil je nog meer?’

Curaçaos design  
voor thuis  
Gemaakt met passie Industriële look met  

een vleugje Curaçao 
Hout van Jou maakt op bestelling 

moderne, strak vormgegeven 

eettafels met zwarte stalen poten. 

Een tafel op maat die op zijn beurt 

fantastisch combineert met de 

stoere hanglamp van IJzersterk 

Curaçao. De industriële look maak 

je compleet met verschillende 

handgemaakte betonnen potjes 

van Jedidjah’s Inspirations. En met 

de kleurrijke houten huisjes van 

Enjoy by Carolina zorg je toch 

nog voor de bekende Curaçaose 

touch.

Chillen op de Antillen 
Relaxen doe je in een hangmat 

van Me Hamaca met om je heen 

de natuurlijke Kall-Bass theelichtjes 

De positieve vibe maak je 

compleet met de blije schilderijen 

van Enjoy by Carolina. De 

Adirondack chair is waarschijnlijk 

de meest bekende design stoel 

voor in de tuin. Het ontwerp 

uit 1903 heeft de hele wereld 

veroverd. Deze loungestoel mag 

echt niet ontbreken op je porch. 

Lekker handig dat je deze gewoon 

op Curaçao door Maderos kunt 

laten maken. 
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CURACAO DESIGN

 Hout van jou 
Vanaf ANG 1.200,00
F   houtvanjou
W   houtvanjou.net
E   houtvanjou@gmail.com
T   (+599 9) 663 63 22

 IJzersterk Curaçao
ANG 185,00
F  ijzersterkcuracao
E   ijzersterkcuracao@gmail.com
T   (+599 9) 665 70 66

 Jedidjah’s Inspirations
ANG 20,00 (zonder plant)
F   jedidjahsinspirations
E   jedidjahadvisory@yahoo.com
T   (+599 9) 693 73 33

 Maderos
ANG 175,00 (S) | ANG 225,00 (M) 
ANG 275,00 (L) | ANG 375,00 (XL) 
ANG 95,00 voetenbankje
F   maderoscuracao
E   integranaturals@gmail.com
T   (+599 9) 527 5514

 Enjoy by Carolina
ANG 20,00 (S) | ANG 25,00 (L)
F   enjoybycarolina
E   enjoybycarolina@gmail.com
T   (+599 9) 697 67 33
A   Rooi Catootjeweg 6

 Kall-Bass
ANG 50,00
F  Kallbass
T   (+599 9) 525 28 97
A   Landhuis Jan Kok

 Me Hamaca
ANG 445,00 (S) | ANG 535,00 (L)
F   mehamaca
T   (+599 9) 525 28 97
A   Landhuis Jan Kok

 Enjoy by Carolina
ANG 395,00 (man) | 48 x 35 cm 
ANG 450,00 (vrouw) | 48 x 35 cm
F   enjoybycarolina
E   enjoybycarolina@gmail.com
T   (+599 9) 697 67 33
A   Rooi Catootjeweg 6

1 2

3 4

5 6

87
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Herman van Bergen is een gevestigde 

naam op Curaçao. De kunstenaar 

heeft in het binnen- en buitenland 

zijn sporen verdiend met exposities, 

prijzen en niet te vergeten het 

kunstwerk ”Nature’s Kiss” dat Curaçao 

in 2013 aan koning Willem-Alexander 

en koningin Maxima cadeau deed. 

‘Het klinkt allemaal prachtig’, lacht 

Herman. ‘Maar in het dagelijks leven 

is het kunstenaarsbestaan gewoon 

ploeteren. Waar ik overigens zelf voor 

heb gekozen. Voor een baas heb ik 

nog nooit gewerkt. De enige chef die 

ik ken, zie ik ’s ochtends in de spiegel.’HERMAN  
VAN BERGEN

en de Kathedraal 
van Doornen
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Olifantenhuid

Herman van Bergen ‘Ik vind het opmerkelijk dat 

heel veel mensen de andere kant opkijken bij het 

zien van alle ellende op onze planeet. Of het nu 

gaat over de kloof tussen arm en rijk, de natuur of 

het klimaat: we lijken collectief een olifantenhuid 

te hebben ontwikkeld voor dingen die we liever 

niet willen zien. Ik zie het als mijn taak mensen 

wakker te schudden. En met een olifantenhuid 

kan dat alleen met iets heel groots. Zo ontstond 

het idee voor de Kathedraal van Doornen.’ 

Kathedraal van Doornen

Aan de Kathedraal van Doornen wordt al vier 

jaar gewerkt. In 2019 zal de laatste hand worden 

gelegd aan dit enorme kunstwerk in de tuin van 

Landhuis Bloemhof om op 2 februari 2020 - 

ofwel 02022020 - officieel te worden geopend. 

Herman is er elke dag. En hij niet alleen. De 

kunstenaar krijgt hulp van jongeren die een 

tweede kans verdienen via de stichting Reda 

Social. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan dit 

ongekend groot monnikenwerk. Elk doorntakje 

wordt vrijgemaakt van blaadjes, gedroogd en 

uiteindelijk verwerkt in grote panelen waarmee de 

‘De Kathedraal van Doornen 
is nog niet af, maar toch komen nu 
al zo’n vijftig mensen per dag de 

vorderingen bekijken’ 

kathedraal wordt gebouwd. ‘Ik krijg ook dagelijks 

hulp van mijn collega’s Doggis en Sixto. Zij zijn 

technisch en durven gelukkig op grote hoogte 

te werken. We worden ook wel de Bende van 

Ellende genoemd. En dat snap ik helemaal’, 

grinnikt Herman.
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Goud wat blinkt

Herman's passie ligt vooral bij het schilderen. 

‘Het is mijn uitlaatklep. Zo maakte ik nog niet zo 

lang geleden het doek ”Buffalo 

Solder”. Mijn sterrenbeeld is 

stier en net zoals dit dier moet 

ik vechten tegen de elementen.’ 

Maar Herman van Bergen werkt 

ook al heel lang met de stekels 

van de Wabi, een struikachtige 

boom op Curaçao die werkelijk 

alles overleeft. ‘De Kathedraal 

van Doornen is een levensgroot 

labyrint. Wanneer je door de 

gangen loopt, ervaar je hoe 

de geschiedenis ons leven 

op aarde heeft bepaald. De 

doornen zijn gevaarlijk, maar 

tegelijkertijd ook aantrekkelijk. 

Ze staan als een huis. In het 

donker wordt het kunstwerk 

verlicht, waardoor de kathedraal 

van goud lijkt. De symboliek is 

treffend: met goud kun je de 

wereld veroveren, maar het 

brengt ook pijn en verdriet.’ 

In de kathedraal zijn ook 

verschillende bouwstijlen 

verwerkt die verwijzen naar de 

vele verschillende godsdiensten 

op aarde. ‘En sinds kort hebben 

we daar nog een nieuwe religie 

bij’, aldus Herman. 'De digitale 

wereld is onze nieuw afgod. In 

dat opzicht past dit helemaal 

in de Kathedraal van Doornen. 

We kunnen aan de ene kant niet 

zonder, maar het is tegelijkertijd ook een gif voor 

onze samenleving.’

W  www.cathedralofthorns.com
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Natural 
beauty

Schouwburgweg 32
Groot Davelaar, Curaçao
Open maandag t/m
zaterdag 8:00 - 18:00 
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Schouwburgweg 32
Groot Davelaar, Curaçao
Open maandag t/m
zaterdag 8:00 - 18:00 

Bougainvillea
tak met 
kunstbloemen

Tafel en kruk 
Suar hout met 
metalen poten

Stoel cognac in softyl 
metalen poten - zwarte poedercoating 

Rotan hanglamp “Druppel” 
meerdere vormen en

maten beschikbaar 

Zwarte kruk 

Suar hout 

De natuur is altijd trendy en ook dit jaar weer de 

grootste inspiratiebron voor je interieur 

Decor - behalve mooie planten en bloemen voor je 

interieur zijn flamingo’s, aapjes, vogeltjes en vooral insecten 

helemaal hip. 

Meubels - combineer natuurlijke materialen om de ruimte 

te creëren die bij jou past. Hout, metaal en rotan voegen 

warmte en sfeer toe en maken dat de kamer gaat leven.

Geen groene vingers? - kunstbloemen en -planten zijn 

tegenwoordig niet van echt te onderscheiden.

Planter op poten 
gevlochten bananenblad 

Opbergkast
zwart metaal 

Aloe in pot
kunstplant

Decor
metalen libelle en 
kunststof aapje
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It's wine o'clock
Arie Pieter Imhoff: ‘Onze persoonlijke favoriet 

van dit moment is La Meirana. De bekende 

wijnmaker Bruno Broglia zelf liet mij vorig jaar 

deze Italiaanse wijn uit de streek Piemonte 

proeven op ProWein in Düsseldorf. De druif 

- Gavi di Gavi - waarvan La Meirana wordt 

gemaakt groeit nergens anders ter wereld.  

Toen ik La Meirana proefde, was ik gelijk 

verkocht. Het gebeurt zelden, maar deze wijn 

heb ik direct besteld. De kwaliteit is subliem.  

Je krijgt echt waar voor je geld. La Meirana 

wordt niet in grote aantallen geproduceerd 

en dan is het toch extra mooi dat wij ‘m 

op ons kleine eilandje bij Servir Frais in het 

assortiment hebben.’
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DE STREEK | Het wijngebied waar de "Cortese 

di Gavi ofwel de Gavi di Gavi" groeit, ligt in het 

noordwesten van Italië, meer specifiek in de 

Piemonte wat letterlijk aan de voet van de berg 

betekent. Het landklimaat is fantastisch voor de 

druiventeelt: koude winters en heerlijk warme 

zomers. In dit wijngebied zie je overal kleine 

percelen met welig tierende druivenranken tegen de 

berghellingen. Met uiteenlopende en diverse terroirs 

als gevolg. Piemonte is sowieso één van de regio's 

met de beste kwaliteitswijnen van Italië. Ook de 

Barolo komt hier vandaan. 

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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DE SMAAK | Denk aan rijp fruit, fijne zuren en 

een prettig bittertje. Je proeft amandel in de 

nootachtige afdronk. La Meirana heeft nog een 

paar indrukwekkende collega’s van hetzelfde 

wijnhuis: Bruno Broglia en Vecchia Annata. Deze 

laatste wijn is zonder twijfel voor de echte purist. 

Het is een witte wijn uit 2009 die 85 maanden 

op eigen gistcellen heeft gerijpt. Een absoluut 

unicum, want er zijn maar 3209 flessen van 

geproduceerd. En Servir Frais heeft er - heel 

bijzonder - flessen van in de winkel. 

PAST GOED BIJ | La Meirana past goed bij de 

mediterrane keuken. Vers bereide vis, kip of 

gevogelte. Esther en ik hebben La Meirana 

gedronken bij verschillende visgerechten. Ook 

bij een ”Surf & Turf”. En precies zoals we hadden 

verwacht, past deze parel uit Piemonte er 

perfect bij.
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https://youtu.be/8V50xnyu12w


Foto's Noortje Dalhuijsen

vragen aan
TIMOTHY BLOK 

over tennis

4

1   Wie is Timothy Blok (24) en wat betekent tennis 

voor jou?

Tennis heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. 

Voor mijn sport heb ik altijd alles over gehad. Ik 

vertegenwoordigde de Nederlandse Antillen op 

verschillende internationale toernooien en kwam vier 

keer voor de Junior Davis Cup uit. Op mijn zestiende 

konden mijn ouders mij niet meer tegenhouden en 

ben ik alleen naar Nederland gegaan om nog beter te 

leren tennissen. Ik kwam in het A-circuit terecht, maar 

merkte in de loop der tijd dat prof worden lastig zou 

worden. De concurrentie wereldwijd is groot.
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2   Wat betekent Curaçao voor jouw sport?

De kennis over tennis op Curaçao is zeer 

beperkt. Eigenlijk geldt dat voor alle Caribische 

landen. Er zijn zeker talentvolle spelers, maar er 

is een gebrek aan visie over wedstrijdtactieken 

en strategie. Over veldpositionering 

bijvoorbeeld. Bij de topspelers wordt dat er 

met de paplepel ingegoten, terwijl ik hiermee 

pas in aanraking kwam toen ik als tiener in 

Nederland ging trainen. Aan de andere kant 

biedt een klein land als Curaçao sneller de 

mogelijkheid om internationaal te spelen. En 

daar leer je natuurlijk ook van. 

3   Wat heeft tennis jou gebracht? 

Discipline, doorzettingsvermogen en een 

gezonde dosis frustratietolerantie, zeg ik altijd. 

Als het misgaat, kun je bij tennis alleen jezelf de 

schuld geven. Tennis leert je vechten. Wanneer 

er een tegenvaller op mijn pad komt, probeer 

ik een oplossing te zoeken door een andere 

weg in te slaan. Het is net als bij tennis: als 

de ene tactiek niet werkt, zoek je een andere 

totdat je wint. Verliezen doe je nooit, zei mijn 

coach altijd. Je hebt alleen tijd tekort gehad 

om te winnen. Een mooi motto dat ik ook in 

mijn dagelijks leven probeer toe te passen.

4   Hoe was het om te spelen tegen de tennisiconen Jacco Eltingh en Paul Haarhuis?

De Tennis Legends wildcard om samen met Henri Leconte de finale te spelen tegen Paul Haarhuis 

en Jacco Eltingh bezorgde me een flinke adrenalinestoot. Voor mij was het een avond waarin mijn 

droom werkelijkheid werd. Een monumentaal moment met een goed gevoel, net zoals toen ik de 

finale won op mijn allerlaatste A-toernooi in Hoofddorp. Letterlijk op de laatste dag voordat ik op het 

vliegtuig stapte om terug te keren naar Curaçao. Ja, ik heb mijn tennisdoelen bereikt. 

Foto Inge van Altena
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over 
hypotheken

Wat je moet weten

Een hypotheek afsluiten om een huis te kopen doe je niet 

zomaar. Het is een financiële verbintenis die je pakweg 

voor dertig jaar aangaat. Daarom is het verstandig niet 

over één nacht ijs te gaan en goed te onderzoeken 

welke hypotheek en hypotheekverstrekker het beste bij 

jouw persoonlijke situatie past. Johann Hosein, Manager 

Investments bij Guardian Group Fatum legt uit waar je 

rekening mee moet houden. 
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Rentepercentage 

‘Het rentepercentage is voor elke hypotheek-

nemer heel belangrijk. Dit spreekt vanzelf, want je 

gaat een hypotheek aan voor een lange termijn. 

Hoe lager de rente, des te beter de deal zou je 

denken. Maar er zijn wel facetten - minstens 

zo belangrijk, maar vaak onderbelicht - waar 

je wel degelijk naar moet kijken. De periode 

bijvoorbeeld, waarvoor het rentepercentage dat 

je wordt aangeboden geldt. Zo kan bijvoorbeeld 

4,85% enorm aantrekkelijk zijn. Maar als blijkt dat 

dit percentage maar voor één of twee jaar geldt, 

zijn daar wel aanzienlijke risico’s aan verbonden. 

Bij Guardian Group Fatum kiezen we voor 

duidelijkheid. Daarom is ons rentepercentage 

vanaf 5% marktconform én rentevast voor een 

periode van vijf jaar.’ 

ZEKERHEID

100% financiering

Een huis kopen is in de regel een prima 

investering. Dat weten jonge mensen ook. Het 

probleem is echter dat starters meestal nog niet 

genoeg eigen geld hebben gespaard om een huis 

te kunnen kopen. Johann Hosein: ‘We hebben 

deze problematiek bij Guardian Group Fatum 

onder de loep genomen en bieden tegenwoordig 

de mogelijkheid tot honderd procent financiering. 

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden heb je 

dus geen eigen geld meer nodig voor de aankoop 

van een woning. Wat wel belangrijk is, is dat de 

taxatie van de woning overeenkomt met het 

bedrag waarvoor iemand het huis wil kopen. De 

waarde van het pand moet de lening namelijk 

wel voor de volle honderd procent dekken. En als 

interessant extraatje is het ook mogelijk ook een 

deel van de notariskosten te financieren. Op deze 

manier kan iedereen met een vast inkomen een 

huis kopen.’ 
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Guardian Group Fatum
E  info@myguardiangroup.com
W  www.myguardiangroup.com
A  Cas Coraweg 2, Curaçao
T  (+599 9) 777 77 77
F  guardiangroupdutchcaribbean

Alles onder een dak

‘Een hypotheek is een lange termijn verplichting, 

iets waarin een verzekeraar als Guardian Group 

Fatum gespecialiseerd is. Een hypotheek gaat altijd 

samen met een woonhuis- en levensverzekering. 

Ons team van hypotheekadviseurs regelt niet 

alleen de hypotheek, maar ook de benodigde 

verzekeringen.’ 

'Hierbij gaan we ervan uit dat ongeveer dertig 

procent van het inkomen naar een hypotheek 

mag gaan. Je moet immers nu en in de toekomst 

ook nog aan andere financiële verplichtingen 

kunnen voldoen. En dan gaat het niet alleen om 

het betalen van de dagelijkse rekeningen, maar 

ook om zaken waaraan je nu misschien nog niet 

denkt; de studie van de kinderen bijvoorbeeld.’

Binnen één week duidelijkheid

‘Als je een huis hebt gevonden, wil je natuurlijk zo 

snel mogelijk weten of je de financiering ervan 

rond kan krijgen. Je hebt deze informatie nodig 

om de koop te kunnen sluiten. Bij Guardian Group 

Fatum kunnen we dat heel snel. Wanneer we 

alle benodigde documenten ontvangen hebben, 

duurt het niet langer dan een week voordat we 

uitsluitsel kunnen geven. Dit is beduidend sneller 

dan bij vele andere partijen.’

Benieuwd naar je hypotheekmogelijkheden?

In de loop van volgende maand kun je op 

de website van Guardian Group Fatum snel 

een indicatie krijgen van wat je kunt lenen. 

Met het ingeven van een aantal gegevens 

in de nieuwe hypotheekcalculator wordt 

automatisch berekend 

wat je aan hypotheek 

zou kunnen 

krijgen.

ZEKERHEID

 TIP

Transparantie

Guardian Group Fatum is een beursgenoteerde 

onderneming. Wat betekent dit voor je 

hypotheek? Johann Hosein: 'Guardian Group 

Fatum maakt deel uit van een beursgenoteerde 

verzekeringsgroep en heeft als zodanig vele 

aandeelhouders. Met als grote voordeel dat we in 

onze bedrijfsvoering volledig transparant zijn. We 

zijn stabiel, werken volgens internationale regels 

en worden gecontroleerd op wat we doen. Iets 

wat alle partijen ten goede komt.’

Financiële planning

‘Wij vinden het belangrijk dat mensen ook met 

een hypotheek een comfortabel leven kunnen 

leiden. Onze adviseurs bespreken met de klant 

wat de lange termijn investering van 25 tot 30 

jaar op financieel gebied met zich meebrengt.' 
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INTERIEUR

Koraal 
trendkleur van 2019

Color ofthe Year2019

PANTONE®

Living Coral16-1546

64

INTERIOR DESIGNER JEN  

Elk jaar kiest kleurinstituut Pantone een trendkleur. Dit jaar is het “living 

coral”, een tint die energie, warmte en kracht uitstraalt en ons een 

comfortabel gevoel geeft. De opvallend frisse kleur sluit ook perfect aan 

bij de groeiende behoefte aan optimisme in onze samenleving. Tijd om 

wat extra kleur in ons leven te brengen!



JenPEN Creative Studio 

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

Zoveel mogelijk

Met “living coral”, de 

trendkleur van dit jaar 

kun je alle kanten op. 

Het schilderachtige palet 

koraaltinten kun je op allerlei 

manieren in je interieur verwerken. “Living coral” 

doet het trouwens ook fantastisch met “bijna-

wit”, de andere belangrijke woonkleur van 2019. 

Spelen met kleur

Je kunt spelen met het kleurenpallet en het 

koraal loskoppelen van de oranje en roze tinten 

die dicht tegen deze kleur van 2019 aanzitten. 

Denk bijvoorbeeld aan een opvallende bank 

in koraal tegen een oud roze wand. Het effect 

is verbluffend. Warm en theatraal tegelijkertijd. 

Je kunt “living coral” ook wat subtieler in je 

interieur laten terugkomen door kleuraccenten 

aan te brengen met kussens en andere 

woonaccessoires.

Mag het ietsje minder

Wit is een veilige keuze. Juist om die reden 

kiezen veel mensen voor honderd procent wit. 

Maar wil je de trends van 2019 volgen, mag je 

wit gebruiken, maar dan een ietsje minder. In 

2019 draait alles om "bijna-wit". Met een prachtig 

warm effect, omdat de delicate witvariaties 

zich aanpassen aan de verlichting, meubels en 

omringende kleuren. 
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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.

Architectuur
Michael Durgaram

Architectuur is kunst Passie
Hout in een nieuw jasje

Resort
Caribisch paradijs op de klip

Praktisch  
Trends in sanitair

MAART 2019 | 13

Binnenkijken
Kunukuhuisje 

in het groen
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Hout leeft
en geeft je energie

De 66-jarige Hugo Sjak-Shie is gepensioneerd, 

maar zit zeker niet achter de spreekwoordelijke 

geraniums. Integendeel. Na zijn carrière als 

docent wiskunde en ICT richtte hij zich op zijn 

grote passie houtbewerking. In zijn atelier Paluarte 

in de achtertuin van zijn huis is Hugo vrijwel 

dagelijks aan zijn draaibank te vinden.
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De vorm is mijn inspiratie

Welke stronk Hugo op een dag bewerkt, hangt 

af van zijn stemming. ‘Elke houtsoort heeft z’n 

eigen kenmerken. Sommige soorten zijn makkelijk 

te bewerken. Andere soorten zoals Wacaya 

bijvoorbeeld zijn heel erg hard. Ga je hiermee 

aan de slag, kun je niet even snel wat maken. 

Maar of het nu zacht of hard is: de vorm is mijn 

uitgangspunt en de bron van inspiratie.’ Eerst komt 

de kettingzaag eraan te pas en wanneer de stronk 

in een bruikbaar formaat is gezaagd, gaat hij de 

draaibank op. ‘Ik verslijt heel veel schuurpapier.’ 

Hugo Sjak-Shie: ‘Ik heb altijd met veel plezier in 

het onderwijs gewerkt. Maar toen ik in 2012 met 

pensioen kon, heb ik die kans gegrepen. Ik had 

namelijk nog een passie: hout. Vroeger maakte ik 

vooral meubels. Zelfs in mijn studententijd heb ik 

bedden en kasten voor medestudenten gemaakt. 

Maar nu ik alle tijd van de wereld heb, wil ik vooral 

creativiteit in mijn werk brengen.’

Emotionele waarde

Hugo brengt de natuur tot leven. Hout kopen doet 

hij niet. Hij krijgt het van mensen bij wie een boom 

is omgevallen of gekapt. ‘Een boom die tientallen 

jaren in een tuin heeft gestaan heeft voor mensen 

een betekenis. Ik maak dan ook altijd iets speciaals 

voor degene van wie ik de stronk heb gekregen. 

Hout leeft en geeft energie. Ik merk dat mensen 

aan mijn schalen verknocht raken.’
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‘Het begint met grof en het wordt fijner en 

fijner. Ik ben met beitels in de weer en pas als 

ik helemaal tevreden ben met het eindresultaat 

voorzie ik de schaal van een transparante olie 

om de kleur van het hout een extra dimensie 

te geven.’

De natuur doet haar werk

Hugo heeft een indrukwekkende hoeveelheid 

boomstronken klaarliggen om te bewerken. 

‘Behalve palm is eigenlijk elke houtsoort op 

Curaçao geschikt om te bewerken. Want door 

de droogte in ons klimaat is de structuur ervan 

erg compact en massief. Het meeste hout dat bij 

mij terecht komt is oud en vaak aangetast door 

insecten. Dit is het werk van de natuur en juist 

dat vind ik prachtig omdat het een “natural edge” 

geeft aan wat ik maak.’

F  paluarte 
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TE KOOP

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

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF71



Op een toplocatie, aan het Spaanse Water, ligt 

deze tropisch gebouwde villa. Gelegen aan de 

zogenaamde grote ”Schildpadbaai” heeft u een 

prachtig weids uitzicht. De villa is letterlijk aan de 

watergrens gebouwd - voor de perimeter van 

de buurhuizen - hetgeen ruim 180⁰ vrij uitzicht 

geeft en een enorm gevoel van vrijheid en privacy 

biedt. In combinatie met de steiger van maar liefst 

200 m2 woont u als het ware op het water. Dit 

is uniek! 

De villa ligt in de wijk Jan Sofat, op het eerste 

schiereiland - een kleine landtong- waar 

slechts een handjevol huizen staat. Daardoor 

is de toegangsweg zeer rustig, met enkel 

bestemmingsverkeer. Jan Sofat is een 24/7 

beveiligde community. In vijftien autominuten 

bent u in het centraal gelegen Saliña, met veel 

voorzieningen zoals winkels, banken, scholen etc.
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De villa is gebouwd met kwalitatief hoogstaande 

materialen, perfect onderhouden en daardoor 

instapklaar. Kenmerkend is het tropische karakter 

van de villa met de vele shutterramen en -deuren, 

zodat de wind heerlijk door het huis kan waaien 

en het leefklimaat zeer aangenaam is. Alle ramen 

en deuren zijn van massief meranti hout en in 

het gehele huis ligt een Italiaanse tegelvloer. 

De villa bestaat uit twee verdiepingen. Op het 

niveau van de straatzijde ligt de grote woonkamer 

met open keuken, het ruime terras (porch), de 

hoofdslaapkamer met badkamer en inloopkast, 

een apart toilet en een grote carport voor twee 

auto’s. 

Een verdieping lager bevinden zich drie 

slaapkamers, twee badkamers, een speel- of 

studieruimte en een gekoelde wijnkelder/pantry. 

Op dit niveau liggen ook de royale wasruimte 

en berging. 
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Het buitenleven staat centraal rondom de zeer 

sfeervolle binnenplaats met overdekte buitenkeuken. 

Vanaf de binnenplaats loopt u zo de steiger op. 

De grote steiger heeft voldoende diepgang voor 

het aanmeren van een jacht en het verlaagde 

steigergedeelte biedt een aanlegplaats en tevens 

voldoende ruimte voor zeilbootjes, kano’s en 

andere watersportbenodigdheden. Wat betreft 

installaties is overal aan gedacht. Er is bijvoorbeeld 

een noodgenerator, geschikt om zowel het huis en 

een jacht van stroom te voorzien, een warm water 

zonneboiler, een dubbele septictank waarmee 

afvalwater geschikt is voor de irrigatie van de tuin, etc.
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A   Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T   (+599 9) 511 5947
E   harry@caresto-tophouses.com
W   www.caresto-tophouses.com

Belangrijkste kenmerken

•  villa direct aan het water

•  grote steiger van 200 m2

•  prachtig uitzicht over Spaanse Water

•  gelegen in Jan Sofat met 24/7 security

•  grote woonkamer met open keuken

•  ruime porch

•  vier slaapkamers en drie badkamers

•  gekoelde opslagruimte

•  relax area met buitenkeuken

•  kwalitatief gebouwd

•  noodgenerator en zonneboiler

•  perfecte staat van onderhoud

•  circa 440 m² bebouwd oppervlak

•  kavelgrootte 808 m2

USD 2.400.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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TE KOOP
Statige residentie op Bonaire

Caribisch Nederland

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF76



Deze statige residentie ligt genesteld in de 

heuvels van Santa Barbara, 80 meter boven de 

zeespiegel en op 3,2 km van de kust en heeft 

een adembenemend uitzicht over Kralendijk en 

de Caribische Zee. De in 1995 onder architectuur 

voltooide residentie is gebouwd met een 

uitgesproken oog voor detail, met duodeuren en 

vensterluiken, geplaveide passages, sierhekken 

en veranda’s met te allen tijde een spectaculair 

uitzicht. In 2017 is het in zijn geheel prachtig 

gerenoveerd. Er zijn drie veranda’s die allen 

een spectaculair uitzicht bieden. Het huis ligt 

in een weelderige tuin met inheemse bomen 

en planten. Veel van wat Kralendijk te bieden 

heeft, kan binnen 15 minuten worden bereikt, 

zoals de boulevard met zijn vriendelijke boetieks, 

restaurants en cafés, winkels en supermarkten, de 

zandstranden en beschermde onderwaterwereld, 

de haven met zijn cruiseschepen en Flamingo 

International Airport.
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Belangrijkste kenmerken

•  Perfect onderhouden residentie

•  Ontworpen in Antilliaanse stijl

•  Prachtig onbelemmerd uitzicht

•  Gelegen in een villawijk

•  Drie ruime veranda’s

•  Drie slaapkamers en drie badkamers

•  Kantoor met aparte archiefkamer

•  Groot zwembad

•  Hoge kwaliteit bouwconstructie

•  Houtwerk van rode ceder

•  Ruime parkeergelegenheid

•  Grenzend aan een aangewezen groenzone

•  Glasvezel WIFI / HD kanaal TV

•  Woonoppervlakte circa 425 m2

•  Kavel oppervlakte 1.600 m2

Euro 895.000 k.k.
Meer informatie vindt u op

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
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TE KOOP
Villa met privéstrand op toplocatie 
Spaanse Water, Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF80



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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Penthouses LXRY Living project
Op een toplocatie op Curaçao wordt momenteel 

Jan Sofat LXRY Living gebouwd. Een project met 7 

vrijstaande villa’s, 18 appartementen en 6 penthouses 

op een terrein van circa 10.000 m2. Het project is 

gelegen bij het Spaanse Water in de 24/7 beveiligde 

community Jan Sofat. Dit LXRY Living project is een 

resort binnen een resort. Een groot zwembad met 

terras wordt aangelegd met diverse relax area’s. 

Dit alles gelegen in een mooie tropische tuin.

De penthouses hebben een ruime woonkamer 

met open keuken, 2 slaapkamers met elk een 

badkamer, een apart toilet, een ruimte voor een 

wasmachine en aan twee zijden van het gebouw 

een terras; een groot terras van circa 75 m2 aan 

de voorzijde en een klein terras van circa 11 m2 

aan de achterzijde. Optioneel is het mogelijk een 

jacuzzi te plaatsen.

Prijs penthouses vanaf

USD 475.000 k.k.
www.caresto-tophouses.com
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TE KOOP
Sfeervolle boutique villa

Jan Thiel, Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF87



Deze fraaie boutique villa ligt in de wijk Jan 

Thiel op Curaçao op circa 15 minuten rijden 

van Willemstad en slechts enkele minuten van 

Jan Thiel Beach met diverse faciliteiten, zoals 

winkels, restaurants, bars, etc. Al bij aankomst bij 

de villa wordt u gegrepen door de Wow-factor. 

De villa heeft een unieke sfeervolle uitstraling. 

Gelegen op ruim 1.300 m2 eigen grond met een 

woonoppervlak van circa 550 m2. Omgeven door 

een fraai aangelegde tuin, groot zwembad (12x4 

meter), buitenbar, lounge en prachtig uitzicht over 

het natuurpark “De Zoutpannen van Jan Thiel” en 

de Caribische zee. Behalve voor het gebruik als 

privé woning is de villa een uitstekende investering 

als mini resort, boutiquehotel of bed & breakfast. 

Eind 2018 is de villa compleet nieuw ingericht 

voor vakantieverhuur. Boutique villa Kaya Papilon 

is een waar pareltje in het paradijs.
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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

•  Mooie mediterrane architectuur

•  Prachtig uitzicht over natuurgebied en zee

•  Op een paar minuten afstand van strand en zee

•  Fraai aangelegde tuin met veel privacy

•  Groot zwembad van 12 x 4 meter

•  5 slaapkamers en 4 badkamers

•  4 slaapkamers en 2 badkamers extra mogelijk

•  Gehele complex is beveiligd

•  Alle vertrekken hebben inverter airco’s

•  Kavel oppervlak 1.300 m2

•  Woonoppervlak circa 550 m2

Euro 995.000 k.k.
Meer informatie vindt u op

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

Het Spaanse Water is zonder twijfel een van de 

mooiste locaties op Curaçao. In het azuurblauwe 

water ligt het drie hectare grote eiland Isla 

di Yerba. Uniek, want het is onbebouwd en 

ongerept. Het is het enige eiland dat nog 

bebouwd mag worden, voor privé bewoning of 

een kleinschalig project van maximaal 10 villa’s. 

Bij het eiland behoort een kavel aan vaste wal 

gelegen, om parkeergelegenheid te creëren en 

een aanlegsteiger. 

Belangrijkste kenmerken

•  onbebouwd privé eiland 

•  circa 30.000 m2

•  bouw van maximaal 10 villa’s toegestaan

•  golfcourse en jachthavens nabij

•  inclusief kavel aan vaste wal

Prijs op aanvraag
www.caresto-tophouses.com

Bekijk de 
videofilm op 
de website
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TE KOOP
Top villa met prachtig uitzicht 

Crown Terrace, Bonaire

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF91



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

EXCLUSIEF94
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