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Voilà, nummer 15! Een editie waar ik 
extra blij mee ben, niet in de laatste 
plaats vanwege mijn memorabele 
ontmoeting met Barry Hay. Als jonge 
meid - nog in de tachtiger jaren 
van de vorige eeuw - had ik nooit 
kunnen vermoeden anno 2019 met 
de leadzanger van Golden Earring 
aan de bar te zitten. 

Ik maak gave dingen mee. Zo mocht 
ik rijden in een elektrische auto, 
waarvoor Dynaf op het eiland een 
infrastructuur met laadpalen aan het 
opzetten is en het is me gelukt Barry 
Bakker van Dasia Cycling te laten 
springen. Met zijn mountainbike 
weliswaar en alleen voor de foto, 
maar toch.

Sinds vandaag zijn er rondom LaVida 
Curaçao een paar dingen veranderd. 
De letters in het magazine zijn 
groter, omdat we merken dat veel 
mensen het magazine ook op hun 
mobiel lezen. Daarnaast hebben we 
onze website omgebouwd tot een 
platform waar je alles kunt vinden 
over de Curaçao lifestyle. Meer 
hierover vind je op pagina 5.

SUSANNE VAN SAMBEECK

Voor iedereen die van 
de Caribische levensstijl 
houdt. Ook ver over onze 
eilandgrenzen heen.

Welkom

  susanne@lavidacuracao.com
  LaVida Curacao
  CuracaoMagazine 
  Lavidacuracao

  lavidacuracao.com

4



REAL ESTATEWONEN CULINAIR VAKANTIES CULTUUR BUSINESS CURAÇAOMAGAZINE HELDEN

Omdat er zoveel fantastische dingen te 
zien en te beleven vallen op Curaçao 
is het hartstikke leuk het hele jaar door 
van alles over het leven op het eiland te 
bekijken en te ontdekken. 

Nieuw!
Naast het magazine LaVida Curaçao kun 
je vanaf nu ook terecht op het LaVida 
Curaçao platform waar je alles over 
lifestyle & top real estate op het eiland 
kunt vinden. 

NIEUW

check lavidacuracao.com

zoveel meer dan 
alleen een tijdschrift

Wat vind je er? 
•  Reportages in handige rubrieken
•  Blogs over het eilandleven van Curaçao
•  Alle uitgaven bij elkaar om makkelijk terug te kijken 
•  Overzicht van het te koop aangeboden top real estate 
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Als de basis goed is 
komt de rest vanzelf
In alle rust verscholen achter een hoge 
muur wonen Carly en haar partner 
samen met hun zoons Mats en Ole. 
Het gezin is vanwege werk op Curaçao 
terechtgekomen ‘We hebben de eerste 
jaren een huis gehuurd’, legt Carly uit. 
‘Het leek ons een goed idee eerst maar 
eens te ervaren hoe het eilandleven ons 
zou bevallen. Precies op het moment 
dat we zeker wisten dat we hier verder 
aan onze toekomst wilden bouwen, 
kwam dit huis aan ons pad.’

BINNENKIJKEN6



 ‘Bij elke verhuizing gaan onze 
schilderijen  

en muurborden  
- uit de familie - met ons mee’

Hengelkast 
‘De centrale locatie van het huis op 
het eiland bevalt ons uitstekend. Dicht 
bij de scholen van onze kinderen en 
ons werk. Toen we een kijkje gingen 
nemen was ik gelijk verliefd en vanaf 
het allereerste moment verkocht. 
Gelukkig was mijn man's gevoel over 
het huis ook positief. Toen hij - fervent 
visser - de ingebouwde hengelkast 
zag, ging ook hij gelijk overstag. Het 
voelde gewoon goed.’
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Blauw als rode draad
‘Nadat we naar hier verhuisd 
zijn, hebben we vooral heel erg 
veel geschilderd. De door de 
vorige eigenaren aangebrachte 
kleurencombinaties klopten als een 
bus, maar het paste niet bij ons. Onze 
smaak neigt meer naar rustige tinten, 
waarbij blauw mijn persoonlijke 
favoriet is. Een kleur die je dan ook 
overal in huis tegenkomt. Op muren, 
kasten, stoelen en in de accessoires. Ik 
ben nu eenmaal gek op blauw. Het is 
mijn kleur.’

Porch is favoriet
‘Aan de indeling van het huis hebben 
we niks veranderd. Overal waait de 
wind en er zijn veel leuke plekjes 
om te zitten. We hebben genoeg 
slaapkamers, een grote woonkamer en 
een eenvoudige, maar fijne keuken. De 
porch hebben we wel onder handen 
genomen. De overkapping was 
gemaakt van zeildoek, maar wij wilden 
een meer naturel gevoel, vandaar de 
rieten matten. Ze zijn heerlijk voor 
schaduw, maar laten ook nog wat 
zonnige streepjes door. Het is een 
heerlijke plek voor ons allemaal.’ 

Slepen met meubels
‘Natuurlijk is het leuk zo af en toe iets 
nieuws aan te schaffen, maar met je 
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‘Mijn interieurstijl valt niet 
onder één bepaalde noemer. 

Zelf zou ik het beachy en 
vooral leefbaar noemen’

eigen spullen een ruimte een andere 
look geven kan ook. Ik ben gek op het 
slepen met meubels en accessoires. Ik 
kan me er helemaal in verliezen. Dan 
heb ik op mijn vrije dag weer eens met 
banken en stoelen lopen sjouwen. 
Man en kinderen vinden het allemaal 
prima. Af en toe maakt mijn partner 
dingen voor in huis die ik heb bedacht, 
zoals onze eetkamertafel van vier 
meter lang, maar voor de rest laat hij 
het aan mij over.’

Casual en leefbaar
‘Vanwege mijn werk bij Concept Store 
by Sea & Sand sta ik de hele dag tussen 
fantastische woonaccessoires. Je wordt 
er helemaal hebberig van. Alles wat 
over onze toonbank gaat is prachtig. 
Maar dit betekent niet dat ik alles wat 
ik mooi vind ook direct mee naar huis 
wil nemen. Ik houd ook van vintage en 
struin Marktplaats en Facebook af voor 
leuke tweedehands spullen.’

BINNENKIJKEN11



Plannen voor de toekomst
‘We willen een klein appartement 
bouwen, zodat we wat privéruimte 
voor familie en vrienden kunnen 
creëren. We krijgen veel bezoek en 
het lijkt ons voor beide partijen heerlijk 
- zeker nu de jongens ouder worden 
- op ons eigen terrein een plek te 
hebben voor visite. Zodat iedereen af 
en toe zijn of haar eigen dingetje kan 
doen. Gelukkig is er nog meer dan 
genoeg ruimte in en om het huis om 
daarnaast ook veel gezellige dingen 
samen te ondernemen.’

’Het begrip "te" is aan mij niet 
besteed. Mijn interieur mag niet teveel 
tierlantijntjes bevatten. Maar ik houd 
ook niet van een minimalistische 
inrichting. Ik zit er een beetje tussenin: 
casual, beachy en vooral leefbaar.’

BINNENKIJKEN12



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 hand-
beschilderde vazen en hip servies  
tot grappige souvenirs.
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Barry Hay 

Voor mij 
betekent 
Curaçao 
vrijheid
‘Mijn leven op Curaçao 
geeft me een enorme 
vrijheid. Hier ben ik 
thuis en kan ik doen 
wat ik wil. Bij wijze 
van spreken blijf ik de 
hele dag in mijn bed 
liggen’, lacht Barry Hay, 
leadzanger van Golden 
Earring. ‘Op het eiland 
heb ik geen agenda. 
Ik ben pensionado en 
mag op Curaçao niet 
aan de bak, zelfs niet 
in ruil voor een paar 
palmbomen. Ik mag 
hier helemaal niets. Blij 
toe, want diep in mijn 
hart heb ik een hekel 
aan werken.’

HELDEN14



Barry Hay 

Voor mij 
betekent 
Curaçao 
vrijheid

‘In Nederland daarentegen, word ik 
echt geleefd. We spelen op festivals, 
doen onze optredens en er zijn 
televisieprogramma’s. Bovendien ben 
ik bezig met het opnemen van een 
nieuwe plaat, samen met JB Meijers. 
Het wordt een album met super relaxte 
muziek. Met latin percussion trouwens. 
Dan heb je gelijk ook het antwoord op 
de veelgestelde vraag of ik door het 
eiland geïnspireerd wordt. Ja, blijkbaar 
wel.’

Weg uit Nederland
Barry Hay verruilde in 2007 Amsterdam 
voor Curaçao. Samen met zijn vrouw 

Sandra en twee dochters kwam hij te 
wonen op de berg uit zijn dromen. 
‘Het was tijd om te vertrekken uit 
Amsterdam. Kleine dingetjes gingen 
ons irriteren. Buren die een teringherrie 
maakten, geschoffeerd worden door 
de boefjes van de straat, een boete 
omdat mijn dochter overstak bij een 
rood licht terwijl er geen mens op 
straat was. Ik dacht: weet je, we gaan 

‘Ik kan gewoon over straat op 
Curaçao en in Nederland.  
Behalve stewardessen valt  

niemand me lastig’
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gewoon weg. De wrede koude winter 
hielp trouwens ook bij deze beslissing. 
Sandra en ik zijn echte koukleumen. 
We hebben nagedacht waar we wilden 
wonen. Ibiza is leuk in de zomer, maar 
in de winter een spookeiland. Nieuw 
Zeeland leek ons wel wat, maar dat 
was te ver weg. We hebben ook Zuid-
Engeland en Zuid-Ierland vanwege 
het subtropische klimaat in het vizier 
gehad. Aruba vonden we niks en 
Bonaire te klein.’

Toevallig op Curaçao beland
‘Dat we op Curaçao terecht zijn 
gekomen, is puur toeval. Het eiland 
stond niet op onze wishlist. We waren 
er nog nooit geweest, totdat ik een 
keer met de Haagse band The Clarks 
bij het voormalige Tutu Tango een 
optreden deed. Sandra en ik hadden 
het hier gelijk naar onze zin en toen 
we op Coral Estate de berg uit mijn 
dromen zagen, waren we gelijk 
verkocht. Dit was waar ik naar op 
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ouder misschien wel, maar de jongere 
garde zegt eerder Barry Who?’, lacht 
de zanger. En hier op Curaçao ben 
ik vooral de man van Sandra. Golden 
Earring draait al heel lang mee en we 
treden nog steeds op. Logisch dat 
mensen ons kennen. De fans groeien 
met ons mee. Toen ik twintig was 
vond ik vooral mooie dames en coole 
gasten mijn ideale publiek. Maar op 
een gegeven moment worden ook 
deze mensen ouder en brachten ze 
hun kinderen mee. Er is een periode 
geweest dat ik daar een beetje narrig 
van werd. Maar later - zeker in de 
theaters - ben ik het gaan waarderen. 
Drie generaties in je publiek - opa, zoon 
en kleinzoon - is toch ontzettend aardig. 
Met de jongste generatie helemaal 
gebrainwasht door vader en grootvader.’

zoek was. Mijn idee van Zwitserland 
zeg maar, maar dan in de tropen. Ik 
weet nog dat Sandra vroeg of dit het 
was. Ja, we hebben het gevonden, 
antwoordde ik. “Dan kopen we het”, 
aldus Sandra. Zij had er blijkbaar geld 
voor gespaard. Mooi, want daar houd 
ik me helemaal niet mee bezig. Zo is 
het gekomen. We wonen nog steeds 
op Curaçao - tegenwoordig op een 
andere plek - maar nog steeds met 
heel veel plezier.’

Als iedereen je naam kent
Hoe is het als zo ongeveer iedereen 
je naam kent? ‘Mensen van 35 jaar en 

HELDEN17

‘Optredens zijn louterend.  
Je vergeet alles,  

zelfs als je ziek bent’



Prettige situatie
Golden Earring 
is één van de 
langst bestaande 
rockbands ter 
wereld. Waarom 
ze nog steeds 
zo succesvol 
zijn, weet Barry 
Hay ook niet 
precies. ‘Het gaat 

om kameraadschap en we hebben 
lol in muziek maken. Er zijn zeker ook 
periodes geweest dat we op elkaar 
uitgekeken waren. Niet gek, want 
vroeger speelden we drie of vier keer 
in de week en dat vijf maanden achter 
elkaar. Als het om zoveel optredens 
gaat, wordt het gewoon werk en dan 
gaat het plezier ervan af. De laatste 
vijftien jaar - sinds ik op Curaçao 
ben gaan wonen - is er een prettige 
situatie ontstaan. We spelen pakweg 
drie weken en zijn dan drie weken vrij 
waarin iedereen z'n eigen weg gaat. 
Wanneer we weer optreden, zijn we 
echt blij elkaar te zien en hebben we 
er zin in om weer te spelen. Zo zie je 
maar weer, Curaçao is goed voor ons 
allemaal.’

HELDEN18

Bekijk hier de clip Radar Love (1973)

‘Golden Earring’s wereldwijde 
hit Radar Love is maar liefst 
achthonderd keer gecoverd’

https://www.youtube.com/watch?v=Zf53Pg2AkdY


BijBlauw
Y O U R  H O M E  A W A Y  F R O M  H O M E

Ons familiaire Boutique Hotel biedt het beste
van drie werelden: sfeervolle kamers, heerlijke

gerechten in ons te gekke restaurant en een
ConceptStore waar je hart sneller van gaat

kloppen. Dat alles midden in Willemstad, op een
steenworp afstand van de prachtige oceaan!

BOUTIQUE HOTEL BIJBLAUW
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Looptijd
Het is aan te bevelen in de 
huurovereenkomst vast te leggen 
wat de looptijd is. In de meeste 
gevallen wordt gekozen voor een 
bepaalde tijd, met de mogelijkheid 
tot verlenging. In beginsel eindigt 
een huurovereenkomst wanneer de 
termijn waarvoor de overeenkomst is 
aangegaan, is verstreken. Afhankelijk 
van hoe de looptijd en de verlenging 
zijn geformuleerd kan worden bepaald 
of opzegging noodzakelijk is. 

Opzeggen
In sommige gevallen is in een 
contract opgenomen dat de 
huurovereenkomst eindigt door 
opzegging. In dit geval informeert één 
van de partijen de ander dat de huur 
niet wordt verlengd, waarmee deze 
op de overeengekomen datum wordt 
beëindigd. De schriftelijke kennisgeving 
hiervoor moet - specifieke gevallen 
en uitzonderingen daargelaten - niet 
eerder dan drie maanden en uiterlijk 
één maand voor de afloop van de 
looptijd van de overeenkomst worden 
gedaan. 

Waar je aan moet denken 
bij het verhuren  
van je woning (deel 2)
In de juni editie van LaVida Curacao besprak ik de do’s 
& don’ts bij het verhuren van je woning. In dit artikel ga 
ik nog wat verder in op zaken waarmee je ook rekening 
moet houden. Zo is het zaak dat je goede afspraken op 
papier hebt staan. De inhoud van de huurovereenkomst 
is van essentieel belang. Denk hierbij aan de looptijd 
met daarbij de mogelijkheid tot verlenging, afspraken 
rondom opzegging en onderverhuur. 

JURIDISCH20



Onderverhuur
In de meeste huurovereenkomsten 
is het de huurder verboden het 
gehuurde onder te verhuren. Vaak is 
de voorafgaande toestemming van 
de verhuurder hieraan verbonden. 
Ook wordt in veel gevallen aan deze 
verbodsbepaling een boetebeding 
gekoppeld. Indien een huurder toch 
onderverhuurt, wil je als verhuurder dat 
de onderverhuurder de onderverhuur 
staakt en tegelijkertijd de boete voor de 
overtreding incasseren. Beide aspecten 
dienen in de overeenkomst te worden 
opgenomen.

Wil je meer informatie over 
het opstellen en aangaan van 
huurovereenkomsten, neem dan 
contact met mij op. Ik vertel je er graag 
meer over.

Jeroen de Baar

Scharlooweg 37 
Willemstad, Curaçao 
T  (+599 9) 461 88 99 
T  (+599 9) 525 77 64
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Mountainbiken  
op Curaçao

BRIGHT IDEAS22

Een totaal 
andere 
ervaring

Mountainbiken op Curaçao is op meerdere 
vlakken een totaal andere ervaring dan in 
Nederland. Juist dat maakt het fietsen op het 
eiland ook zo interessant. Mountainbikers 
trotseren de hitte, beklimmen heuvels en 
vinden hun weg in de ongerepte natuur. Al 
fietsend het eiland ontdekken is gelukkig 
niet alleen voorbehouden aan ervaren 
mountainbikers. Ook beginners en zelfs 
gezinnen met kinderen kunnen op de fiets de 
verrassende natuur van Curaçao ontdekken. 
Manouk Hemmen en Barry Bakker van 
Wannabike leggen uit waarom.



Sportief Curaçao ontdekken
Barry Bakker en zijn echtgenote 
Manouk Hemmen zijn gepassioneerde 
mountainbikers. Fietsen is hun 
leven. Naast Wannabike, waarmee 
ze mountainbike tours aan toeristen 
aanbieden, zijn ze ook eigenaar van 
de fietsenspeciaalzaak Dasia Cycling. 
Manouk: ‘We houden van fietsen 
en zijn gek op ons eiland. Deze 
twee passies brengen we samen in 
Wannabike. Een vakantiebestemming 
ontdekken op de fiets is zoveel mooier 
dan met een auto of tourbus. Het is 
heerlijk op een sportieve manier de 
unieke dingen van Curaçao te zien én 
te beleven.’

Verschillende niveaus
‘Mountainbike tours aanbieden is 
altijd maatwerk’, gaat Barry verder. 
‘We vinden het belangrijk dat mensen 
een fietservaring opdoen die bij hun 
niveau past. Voor iemand die nog 
nooit op een mountainbike heeft 
gefietst, is het niet prettig andere 
meer ervaren deelnemers te moeten 
bijbenen. Andersom is het niet leuk 
als je verwacht een flinke work-out te 
krijgen, elke keer te moeten wachten 
op fietsers die achterblijven.' 
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’Daarom hebben we onze tours 
ingedeeld in vijf verschillende niveaus. 
Van newby - je allereerste keer op een 
mountainbike - tot expert; met zoveel 
ervaring dat je het gevoel hebt op de 
fiets te zijn geboren. Ter plekke passen 
we onze tours aan als we de groep 
- maximaal zes personen per gids - 
op de fiets bezig zien. Dat kan door 
minder moeilijke trails te kiezen of 
juist een grotere uitdaging aan te gaan 
door technische stukken in de tour in 
te lassen.’

Van sightseeing tot work-out
Manouk: ‘We fietsen met stellen, 
vriendengroepen en gezinnen met 
jonge kinderen. Elk gezelschap is 
anders en daarmee ook elke tour. Zo 
hebben we ook klanten die een echte 
beproeving willen aangaan. Ze zijn 
zeer ervaren in het mountainbiken, 
maar kennen de weg niet in onze 
kunuku. Gelukkig is er animo genoeg 
om deze uitdaging aan te gaan. In 
het Wannabike team hebben we 
verschillende wedstrijdfietsers als gids. 
Zij zien zo'n tocht altijd zitten.’ 

BRIGHT IDEAS24

Wannabike Kid’s Club
Wannabike heeft sinds kort ook een 
Kid’s Club. Manouk en Barry vinden 
het belangrijk dat de kinderen van 
Curaçao sportief bezig kunnen 
zijn. Fietsen is een uitdagende 
manier om te bewegen in de vrije 
natuur. De Kid’s Club traint elke 
zaterdagmiddag onder begeleiding 
van vaste trainers.



Flamingo’s spotten
‘Het allerleukste aan mountainbiken 
met een gids - op welk niveau dan 
ook - is toch wel dat je op hele 
andere plekken komt dan wanneer 
je te voet of met de auto zou 
gaan. Curaçao heeft nog heel veel 
ongerepte natuur, prachtige baaien, 
adembenemende vergezichten en 
vergeten historische gebouwen’, 
legt Manouk uit. ‘Het is heerlijk 
actief bezig te zijn en tegelijkertijd 
te genieten van de natuur en 
cultuur. Zo komen we met één 
van onze mountainbiketochten 
langs Fort Beekenburg en het 
Quarantainegebouw, nemen we 
een kijkje op het ongerepte strand 
van Director’s Bay en gaan we de 
zoutpannen van Jan Thiel in om 
flamingo’s te spotten en van het zout 
in de bekkens te proeven.’

Professioneel materiaal
‘Afhankelijk van de tourkeuze, nemen 
wij onze gasten drie tot vijf uur mee 

op pad. Aan het einde sluiten we het 
fietsavontuur af met een drankje en 
een snack. We regelen alles voor onze 
gasten’, zegt Barry tot slot. ‘Wij fietsen 
elke dag en weten dat kwalitatief 
hoogwaardig materiaal essentieel is 
voor een fijne fietservaring. En dat 
begint met een goede fiets. We fietsen 
met high-end Specialized Chisel 29 
mountainbikes met tubeless banden 
en makkelijk te bedienen versnellingen. 
We zorgen voor handschoenen, een 
helm en voldoende fris water. Het 
onderhoud van de mountainbikes 
doen we zelf in onze eigen Dasia 
repairshop. Bij Wannabike geen gedoe 
met lekke banden, slechte remmen of 
kapotte kettingen. We willen fietsen, 
niet stilstaan.’

‘Maatwerk per tour maakt dat 
iedereen - beginner of pro - 

kan genieten op de fiets’

Wannabike Curaçao
W  wannabike.com
E  info@wannabike.com
T  (+599 9) 527 37 20
F  wannabike
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Totaalinrichter
IN DE 

LETTERLIJKE
ZIN VAN HET 

WOORD

Rottumhuys Caribbean neemt de 
taak van totaalinrichter letterlijk. 
De woonwinkel bij de roze olifant 
heeft sowieso alles in huis om een 
complete woning in te richten. Van 
banken tot kasten, van bedden tot 
gordijnen. Maar Rottumhuys gaat 
verder. In de containers die ze met 
hun eigen RH Transport wekelijks 
vanuit Nederland naar Curaçao 
laten komen, zit ook serviesgoed 
van de Hema, handdoeken van Ikea 
of dat ene kastje van oma. Kortom, 
alles wat de klant wenst om een 
huis thuis te laten zijn. 
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Alles op één plek
‘We merken dat onze klanten het 
prettig vinden dat wij bij het inrichten 
van hun woning of appartement 
alle zorgen uit handen nemen. Niet 
iedereen heeft zin en tijd een lange en 
niet altijd vruchtbare zoektocht over 
het eiland te maken om de perfecte 
bank, het juiste bed en de mooiste 
gordijnen te 
vinden. Zeker 
als het gaat om 
een tweede huis 
zijn mensen 
vaak maar kort 
op het eiland 
en hebben 
ze niet veel 
gelegenheid om 
alles rondom 
de inrichting te 
regelen.’ 

Shoppen op Curaçao en in 
Nederland
‘Rottumhuys heeft in de showroom 
op Curaçao verschillende stijlen 
geëtaleerd. Alles wat we in de winkel of 
in het magazijn hebben staan, is direct 
leverbaar. Wil iemand liever een andere 
kleur, afwijkende stof of andere poten? 
Geen probleem. Wij regelen het. En 

vinden klanten uiteindelijk toch 
niet wat ze zoeken, hebben we 
in Nederland nog veel meer 
meubels en woonaccessoires 
om te bekijken. Wij zorgen 
ervoor dat ze krijgen wat ze 
wensen.’

Alles compleet
’Elke week komt er een 
container met meubels en 
woonaccessoires van onze 
huismerken Hennes & Hazel 

STYLING TIPS27



Rottumhuys Caribbean
A  SBN Doormanweg 41, Curaçao 
T  (+599 9) 738 40 20 | (+599 9) 677 63 06 
E  post@rottumhuys.nl 
F  rottumhuyscaribbean

en Xooon naar Curaçao. Tussen al 
deze spullen is er altijd ruimte voor 
de persoonlijke aankopen van onze 
klanten. Of het nu koffiekopjes van de 
Hema, een wasmachine van bol.com 
of een schilderij van een oudtante is 
maakt ons niet uit.’ 

’We nemen alles mee wat deel 
uitmaakt van de totale woonbeleving 
van onze klanten. 
Dit is totaalinrichting 
volgens het 
Rottumhuys 
concept.’ 
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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

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_______



GROEN

D-POINT laadpalen 
Nooit meer naar het 
tankstation

Dynaf neemt het voortouw op Curaçao als het gaat 
om het faciliteren van elektrische auto’s. ‘Iemand moet 
beginnen met de bouw van de infrastructuur hiervoor', 
legt Heidi van Goens uit. ‘Als powerleverancier willen 
we tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan 
elektrische oplaadpunten. Steeds meer mensen op 
het eiland willen elektrisch rijden. Goed voor hun 
portemonnee en fantastisch voor ons milieu.’
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‘Bij een overschot aan zonne-energie is het sowieso slim  
te investeren in elektrisch rijden’

GROEN

Heidi van Goens: ’Als account manager 
is het mijn uitdaging om de elektrische 
oplaadpunten onder onze merknaam 
D-POINT in de markt te zetten. Het 
streven is om voor het einde van dit 
jaar twintig D-POINT oplaadpunten te 
plaatsen. Dynaf durft dit pionierschap 
aan omdat we geloven in elektrisch 
rijden. Want laten we eerlijk zijn: 
waar ter wereld kan elektrisch rijden 
beter dan op Curaçao, waar we wel 
veel kilometers rijden, maar altijd in 
korte ritjes.’

Waar komen de laadpalen?
‘Het aantal elektrische auto’s op 
Curaçao groeit flink. Tot op heden 
laden de chauffeurs van elektrische 
auto’s hun wagens thuis op. Maar 
daarin gaat Dynaf verandering 
brengen. We starten met het 
plaatsen van D-POINT laadpalen 
op plekken waar mensen langere 
tijd doorbrengen. Bij de supermarkt 
bijvoorbeeld, een restaurant, de 
bioscoop of een winkelcentrum. 
Wanneer ze daar zijn, kunnen ze gelijk 
hun elektrische auto opladen.' 
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‘Om meer elektrische auto’s  
in het Curaçaose straatbeeld 

te krijgen, is er een 
infrastructuur van  
laadpalen nodig’

GROEN

D-POINT laadpalen op Google Maps
‘Op Google Maps kun je straks zien 
welke bedrijven op Curaçao een 
D-POINT hebben staan, waar je je 
elektrische auto kunt opladen. Maar 
we zien het nog groter. Zo zijn onze 
stranden ook interessante locaties 
voor de laadpalen. Een groeiend aantal 
energie- en milieubewuste toeristen 
wenst een elektrische wagen om 
Curaçao te ontdekken. Daar horen 
dan ook D-POINT laadpalen op 
toeristische trekpleisters bij.’

Hoe ver kun je rijden met een 
elektrische auto?
'Per oplaadbeurt kun je afhankelijk van 
je auto en de snelheid waarmee je rijdt 
zo’n 120 tot 130 kilometer afleggen.’ 
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GROEN

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

Wat zijn de voordelen?
‘Ritjes naar het tankstation behoren 
tot het verleden. Je tankt kilometers, 
geen brandstof. Met de D-POINT 
infrastructuur die we aan het opzetten 
zijn, laad je straks je auto op tijdens het 
winkelen, een bezoek aan het strand of 
wanneer je naar de sportschool gaat. 
Elektrisch rijden is stukken goedkoper 
dan op benzine rijden. En natuurlijk 
helemaal interessant als er zonne-
energie beschikbaar is. Het onderhoud 
van een elektrische auto is trouwens 
zeer beperkt. Moet je met een gewone 
auto elke vijfduizend kilometer naar de 
garage; bij een elektrische auto is één 
preventieve onderhoudsbeurt per jaar 
voldoende.’

Hoe werkt zo’n laadpaal?
‘Een D-POINT is eigenlijk niets meer 
dan een intelligent stopcontact. Ze 
staan op drukbezochte locaties, 
maar het is natuurlijk ook mogelijk 
zo’n laadpaal thuis voor je eigen 
auto of die van je visite te plaatsen. 
D-POINT is gericht op de toekomst, 
want het wordt uiteindelijk belangrijk 
te weten hoeveel stroom je voor 
je auto hebt opgeladen en waar 
je dat hebt gedaan. Een laadpaal 
is immers geen benzinestation 
waar je direct de rekening krijgt 
gepresenteerd. De administratieve 
afhandeling van elektrisch laden is een 
beetje vergelijkbaar met je mobiele 
telefoonrekening. Die heb je ook nodig 
om je verbruik en kosten inzichtelijk te 
maken. Daarom is het administratieve 
systeem van D-POINT superhandig. 
Voor nu en later. Jazeker, Dynaf en 
D-POINT zijn er klaar voor.’
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Dichter bij het kitestrand kan niet
Roan Jaspars is gastheer en eigenaar van 
Windhoek Resort Bonaire. In dit kleinschalige 
boutique resort hangt een kalme Balinese sfeer, 
die tegelijkertijd modern en Caribisch aanvoelt. 
Het ontwerp is van de bekende architect Piet 
Boon en dat zie en voel je. ’Piet Boon meets 
Bali’, zo vindt Roan. ‘Een combinatie van 
modern comfort en een ongedwongen sfeer, 
die perfect past bij het relaxte leven op Bonaire.’
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RESORT

Windhoek Resort 
    Bonaire
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ik vind niet snel iets te veel. Het zit 
duidelijk in mijn natuur’, lacht Roan.

Van kiteschool naar resort
Roan en Freek verruilden hun 
succesvolle kiteschool op Bonaire 
een paar jaar geleden voor Windhoek 
Resort Bonaire. ‘Na veertien jaar de 
kiteschool te hebben gerund, waren 
we toe aan iets nieuws’, vertelt Roan. 

‘Op Bonaire hebben mensen 
nog tijd voor elkaar’

Roan Jaspars runt samen met zijn 
zakenpartner Freek Hoving Windhoek 
Resort Bonaire. ‘We doen het met z’n 
tweeën, hoewel je Freek niet vaak zult 
tegenkomen. Terwijl hij al het werk 
achter de schermen doet, houd ik 
me bezig met onze gasten. Met de 
hulp van Roxanne trouwens, die de 
housekeeping voor haar rekening 
neemt. Ik vind het persoonlijk contact 
met onze gasten heerlijk. Ik ben 
een geboren gastheer en maak het 
mensen graag naar de zin. Om een 
babbeltje zit ik nooit verlegen en 

Windhoek Resort 
    Bonaire
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‘We hebben de kiteschool verkocht 
en zijn in 2015 met de bouw van 
dit miniresort begonnen. De naam 
Windhoek past perfect bij ons. We zijn 
nog steeds gek van kiten. Als het even 
kan ben ik elke dag op het water te 
vinden. Net zoals veel van onze gasten 
trouwens. Want dichter bij de beste 
kitesurfspot van Bonaire kun je niet 
zitten.’

Hippe locatie
‘Windhoek Resort Bonaire ligt in de 
wijk Punt Vierkant, waar overigens 

meerdere huizen van architect 
Piet Boon staan. Toen wij 
hier met bouwen begonnen, 
was er nog vrijwel niets in de 
buurt voor toeristen. Maar 
tegenwoordig is Punt Vierkant 
hot. Er is pas een nieuwe 
trendy beach club geopend 
en onze gasten lopen voor 
de lunch of het diner te voet 
naar Brass Boer van Jonnie en 
Therèse Boer.’ 

Sportief en romantisch
‘Bonaire is in trek bij toeristen. We zien 
veel sportieve gasten in ons resort. 
Duikers, kiters en surfers. Het is ook 
altijd hartstikke speciaal als een stel 
hun huwelijksreis bij ons doorbrengt. 
Ik zorg ervoor dat het ze aan niets 
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ontbreekt. En voor wie dat leuk vindt: 
ik heb een boot en vind het geweldig 
met gasten naar Klein Bonaire te varen. 
Het is gewoon fijn mijn liefde voor 
Bonaire met anderen te delen.’

Buitenleven
‘Op Bonaire is het buitenleven nog echt 
buiten. Het is een veilig eiland, waar 
je onbekommerd van je vakantie kunt 
genieten. Alleen slapen doe je binnen 
met de fan of airco aan. De rest speelt 
zich letterlijk buiten af. Relaxen, koken, 
eten: alles gebeurt in de openlucht. We 
hebben bewust geen televisies in onze 
villa’s - wie kijkt daar tegenwoordig 

nog naar - maar wel een perfect 
functionerende wifi. En ben je niet op 
pad om Bonaire te ontdekken, kun je in 
alle rust genieten van het grote infinity 
zwembad. Het is een magnapool en 
dus zonder chloor. Nog een extraatje, 
waar onze gasten gek op zijn.’

Uitbreiding
‘Windhoek Resort Bonaire heeft op 
dit moment zes villa’s voor de gasten 
beschikbaar. We hebben er twee met 

‘Een instant vakantiegevoel in 
een oase van rust’
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Windhoek Resort Bonaire
W   windhoekbonaire.com
E  info@windhoekbonaire.com
T   (+599) 777 61 15
A   Kaya Pos di Frances 14, Punt Vierkant
F   windhoekbonaire
I   windhoek_resort_bonaire

twee slaapkamers en vier met één 
slaapkamer. Toen ons idee voor dit 
resort vorm begon te krijgen, hebben 
we bewust onze plannen in twee fases 
verdeeld. Eerst wilden we kijken of de 
unieke logeerplek die wij voor ogen 
hadden, ook aan zou slaan bij onze 
doelgroep. Nu we twee jaar verder zijn, 
moeten we steeds vaker nee verkopen 
omdat we vol zitten. Daarom zijn we 
een tijd geleden gestart met de bouw 
van deel twee van onze plannen op de 
aanpalende kavel. De deuren van deze 
nieuwe villa’s gaan in januari 2020 
open.’

Families en grote gezelschappen
‘We krijgen regelmatig verzoeken 
van gezinnen of vriendengroepen 
die bij ons willen logeren. Grotere 
gezelschappen kunnen terecht in één 
van de twee Piet Boon villa’s die wij in 
ons beheer hebben. Kas Flamingo en 
Kas Iguana - elk met vier slaapkamers 

en een privé zwembad - liggen op nog 
geen tweehonderd meter lopen van 
hier. Zo heb je alle ruimte voor je eigen 
gezelschap en zit je toch vlakbij onze 
gezelligheid.’
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MADE IN HOLLAND
Exclusieve loungesets 
rechtstreeks uit Nederland

CURAÇAO SALE BIJ 
OUTDOOR LIFESTYLE
Caribische luxe
All weather loungeset met de 
fantastische kleurvaste exclusieve 
Italiaanse outdoor stof van Rubelli 
en Manuel Canovas. Deze grote set 
in turquoise bestaat uit één chaise 
longue, drie hoekmodules, twee 
tussenmodules, één grote poef en 
twaalf bijpassende sierkussens.

SPECIALE AANBIEDING
VAN € 15.988 VOOR € 11.919* 

Relaxen in stijl
Twee all weather ligbedden 
met de prachtige kleurvaste stof 
van Maria Flora, inclusief vier 
bijpassende sierkussens.

SPECIALE AANBIEDING
VAN € 5.735 VOOR € 3.999* 

50% KORTING  OP DE  TRANSPORT KOSTEN VAN NEDERLAND  NAAR CURAÇAO

Bel of mail voor meer informatie 
Reflectiestraat 67 TE, Nootdorp (NL) | (+31) 6 525 46 931
info@outdoorlifestyle.nl | www.outdoorlifestyle.nl
 outdoorlifestyleloungesets |  outdoorlifestyle.nl*exclusief BTW
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Neelam Melwani

Diplomaat 
voor het 
Koninkrijk der 
Nederlanden
Curaçao mag dan wel een klein 
stipje op de wereldbol zijn, toch 
wonen er nogal wat mensen 
met grootste plannen. Zoals 
Neelam Melwani (28). Al toen 
ze tien jaar oud was, wist ze 
dat ze bij de Verenigde Naties 
aan de slag wilde. Haar droom 
werd werkelijkheid. Neelam 
is diplomaat en werkte de 
afgelopen twee jaren bij de UN 
in New York.
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‘Dat het geen droom is gebleven, komt 
omdat ik er hard voor heb gewerkt’, 
begint Neelam haar verhaal. ‘Ik kwam 
voor het eerst met de Verenigde 
Naties in aanraking toen ik vanuit de 
International School op Curaçao naar 
een Model UN conferentie mocht. Die 
ervaring heeft mijn toekomst bepaald. 
Ik raakte gefascineerd door het werk 
van de Verenigde Naties. Ook tijdens 
mijn middelbare schooltijd en op de 
universiteit waar ik politicologie en 
geschiedenis heb gestudeerd, bleef ik 
Model UN conferenties bezoeken. Ik 
heb er tijdens mijn master in Maastricht 
zelfs een georganiseerd.’

In de Veiligheidsraad
’Met veel partijen samen op 
macroniveau beslissingen nemen 
om de wereld een stukje beter te 
maken, is iets waarin ik geloof. Ik ben 
ervan overtuigd dat samenwerking 
tussen landen en volkeren de beste 
oplossing voor alles is. De zetel in de 

Veiligheidsraad die we de afgelopen 
zittingsperiode deelden met Italië 
was erg bijzonder. Voor mij was het 
ook een mooie manier om meer 
te leren over de landen binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden waarvoor 
ik was afgevaardigd. “One Kingdom, 
four countries” was niet alleen onze 
campagneslogan, het was ook onze 
werkwijze. De vier landen samen - 
Nederland, Curaçao, Aruba en Sint 
Maarten - hebben met onze tijdelijke 
zetel echt gewicht in de schaal 
kunnen leggen. Het heeft me absoluut 
geïnspireerd om verder te gaan.’

Curaçao als basis
‘In de UN zijn 193 landen verenigd. 
Curaçao is in die zin een uitstekende 
basis geweest. Op ons eiland wonen 
een kleine honderd nationaliteiten 
samen. Als je bedenkt dat we 
zo’n 150.000 inwoners hebben, is 
dat ongelofelijk veel. Het brengt 

Foto’s J. Barentsen
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onze maatschappij veel goeds. 
We leven vreedzaam samen met 
allerlei verschillende mensen met 
uiteenlopende achtergronden en 
culturen. In de wereld van vandaag is 
dat helaas lang niet overal zo. Ik noem 
Curaçao ook wel een “slice of heaven”. 
Natuurlijk hebben we problemen, 
die zijn er altijd al geweest. Maar 
aan de andere kant hebben we een 
gemeenschap waarin iedereen zichzelf 
kan zijn. Wat het leven op Curaçao me 
hierover heeft geleerd, probeer ik als 
diplomaat toe te passen.’

Nog tips voor mensen met een doel?
‘Allereerst is het belangrijk niet bang 
te zijn om fouten te maken. Het klinkt 

cliché, maar van je fouten leer je echt. 
Als ik terugkijk op toen ik begon, 
zijn er zeker zaken die ik anders 
aangepakt zou hebben. Maar ik heb 
er ook veel van geleerd. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat je nooit te 
oud bent om te leren. Helder hebben 
wat je wilt bereiken in het leven is 
misschien wel het allerbelangrijkste. 
Daarbij moet je niet vergeten dat de 
weg ernaartoe niet altijd verloopt 
zoals je had verwacht. Hier komt 
je doorzettingsvermogen om de 
hoek kijken. Uit ervaring weet ik dat 
het makkelijker is om vol te houden 
wanneer je doel in lijn is met je passie. 
Omdat ik echt in mijn werk geloof, 
vind ik elke dag opnieuw de energie 
om mijn uiterste best te doen voor 
mijn bijdrage aan een betere wereld. 
Ik ben dan ook nog lang niet van plan 
hiermee te stoppen.’
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‘Het Spaanse wijnhuis Bodegas Valduero stond al lange tijd op het 
verlanglijstje van Servir Frais’, aldus een enthousiaste Esther Kooijman.  
‘Dit familiebedrijf wordt gerund door de zussen García Viadero. Yolanda 
staat bekend als één van de beste wijnmakers van Spanje. Wij zijn er 
supertrots op Valduero Crianza en Valduero Reserva in onze winkel te 
hebben. En ook zeer content dat we met hun witte wijn Blanco de Albillo 
kennis hebben mogen maken. Een absolute aanwinst voor ons assortiment.’

It’s wine o’clock



DE SMAAK | De Crianza rijpt drie 
maanden langer dan de vereiste twaalf 
maanden in eiken vaten en dan nog 
eens twaalf maanden - een half jaar 
langer dan noodzakelijk - op de fles. 
Het wijnhuis heeft nog meer geduld 
met de Reserva. Deze blijft zelfs 
dertig maanden in eiken vaten, om 
vervolgens nog eens achttien maanden 
op de fles te rusten. Valduera Reserva 
is een daarom een complexe wijn met 
interessante tonen van koffie, tabak en 
eik. De Crianza is wat krachtiger met 
veel donker fruit en een balsamico 
toets. Blanco de Albillo heeft dan weer 
een vleugje ananas en grapefruit, wat 
typisch is voor de druif waarvan deze 
witte wijn wordt gemaakt. Blanco de 
Albillo heeft nog geen DO-status, maar 
de kans is groot dat dit binnenkort gaat 
veranderen. De smaak is subliem. 

DE STREEK | Bodegas Valduero ligt in 
Ribera del Duero, een wijngebied in 
de regio Castilla y Léon dat sinds 1982 
de DO-status draagt. Ze produceren 
alleen topkwaliteit. Is de oogst 
een jaar niet goed, maken ze geen 
wijn. De familie bezit tweehonderd 
hectare wijngaarden op 840 meter 
hoogte. Overdag is het warm, 
maar 's nachts koelt het flink af. Dit 
temperatuurverschil komt de frisheid 
van de wijn ten goede. Bodegas 
Valduero heeft de beschikking over 
een aantal diep onder de grond 
liggende wijnkelders. De temperatuur 
en de vochtigheid aldaar is perfect 
voor het rijpen van de wijn in eiken 
vaten. En daar nemen ze de tijd voor.
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Wijnhandel Servir Frais
T  (+599 9) 461 68 18 
E  info@servirfrais.com
W  servirfrais.com
A  Caracasbaaiweg 158c
Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 10u00 - 18u00

PAST GOED BIJ | Nog niet zo lang 
geleden hebben we bij de Blanco 
de Albillo een paella gemaakt. Een 
echt Spaans feestje! En tijdens de 
exclusieve Valduero proeverij voor 
onze wijnabonnementhouders - 
geleid door een medewerker van het 
Spaanse wijnhuis zelf - serveerden we 
traditionele albondigas uit onze eigen 
keuken. Het is een perfect borrelhapje, 
maar de rode wijnen van Valduero 
komen uiteraard ook heel goed tot 
hun recht bij gegrild rundsvlees of lam.
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TIP
25% korting op al 

onze gerechten met 

de VIP-kaart voor 

eilandbewoners met  

een sedula

KIEZEN WORDT MOEILIJK
MET ZOVEEL LEKKERE DINGEN OP ONZE KAART

 MAMBO BEACH BOULEVARD   ELGRILLCURACAO   (+599 9) 461 10 56

46



Architect Michael Durgaram 
kijkt met veel plezier terug 
op zijn inspiratiereis naar 
Bali. ‘Tegenwoordig hoef je 
eigenlijk niet meer achter je 
computerscherm vandaan te 
komen om nieuwe ideeën op 

te doen. Maar mijn gevoel zegt toch nog altijd 
dat echte ervaringen de beste kennis opleveren. 
Iets ter plekke zien of meemaken maakt zoveel 
meer los dan alleen het bekijken van plaatjes of 
filmpjes’, zo vindt de architect. 
‘Ik heb mij zes weken lang 
ondergedompeld in het Balinese 
leven en ben thuisgekomen 
met een waardevolle schat 
aan ideeën voor mijn nieuwe 
ontwerpen.’ 

Oosterse 
inspiratie

Zelfportret op Bali
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Buitenleven
Het is niet toevallig dat architect 
Michael Durgaram Bali als 
inspiratiebron heeft uitgekozen. Het 
leven speelt zich er - net zoals op 
Curaçao - grotensdeels buiten af. 
‘Natuurlijk regent het op Bali veel meer, 
maar ook hier is de temperatuur hoog 
en daarom de wind - of beter gezegd 
het optimaal gebruik ervan - erg 
belangrijk.’

Ideale bouwstijl voor Curaçao
‘Het is fantastisch te zien hoe ze op 
Bali wind, water en de natuurlijke 
vegetatie in een ontwerp toepassen. 
Je ziet veel grote open ruimtes, 
losgekoppelde woonfuncties en je 
komt bijna overal waterpartijen en 
groen tegen. Iets wat je trouwens ook 
terugziet in mijn ontwerpen. Ik houd 
ervan de woonfuncties in een pand los 
te koppelen om zo tussenruimtes en 
gangen te creëren waarin de wind vrij 
spel heeft. Vijvers, fonteinen en groen ‘De omgeving maakt een 

belangrijk deel uit van het 
ontwerp’
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zijn een onderdeel van mijn signatuur. 
De verkoelende werking van wind en 
water past perfect in het Curaçaose 
klimaat, waar het leven zich veelal in 
de buitenlucht afspeelt.’

Gebruik maken van de elementen
‘Ik maak graag optimaal gebruik van 
de elementen licht, schaduw, wind 

en water. Grote overstekken zodat 
de muren niet opwarmen, een patio 
waarmee ik met planten en bomen 
een groene leefruimte creëer en - 
heel belangrijk - het gebruik van de 
natuurlijke omgeving waarin gebouwd 
wordt. Zo kun je een ontwerp 
integreren in een helling bijvoorbeeld 
of gebruik maken van de natuurlijke 
vegetatie rondom een huis.’

‘Een vijver, fontein of waterval 
zorgt voor subtiele verkoeling’
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Kijken naar detaillering
‘Tijdens mijn reis heb ik heel veel 
hotels en resorts bezocht. Ik heb 
tientallen schetsen gemaakt en allerlei 
interessante bouwdetails met mijn 
camera vereeuwigd. Verfrissend 
te zien hoe eenvoudig sommige 
oplossingen zijn. De Balinese 
bouwstijl is bijzonder creatief met veel 
handwerk dat tot in de kleinste details 
is doorgevoerd. Bouwen op Curaçao 
is een stuk duurder dan in Indonesië 
en daarom zijn deze rijke details niet 
altijd mogelijk, maar waar ik ze kan 
toepassen, zal ik dat zeker doen.’

Nieuw project op Sint-Eustatius
‘Op dit moment werk ik aan het 
ontwerp van een nieuw resort op 
Sint-Eustatius. Het project bestaat 
uit zeventig villa’s en een hotel. De 
inspiratie die ik op mijn reis naar 
Indonesië heb opgedaan, komt 
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Michael Durgaram Architects
W  michaeldurgaram.com
E  mdurgaram@gmail.com

Bureau Nederland
A   Bredeweg 10, 1098 BP Amsterdam
T  (+31) 06 412 194 21
Bureau Curaçao
A  Jan Sofat 181a
T  (+599 9) 695 05 11
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hier geweldig goed van pas. De 
weidse opzet van het resort maakt 
het mogelijk dat ik veel van mijn 
nieuwe ideeën in het ontwerp kan 
verwerken. De hotelkamers, lobby, 
poolarea, shops, bar en restaurant 
zijn op zichzelf staande functionele 
elementen die ik op een luchtige 
wijze samenvoeg tot een geheel. We 
gebruiken veel hout en natuursteen, 

maar deze bouwmaterialen zie ik als 
make-up. De gebouwen zelf worden 
geheel uit beton opgetrokken, zodat 
de constructie de zwaarste orkaan 
het hoofd kan bieden. Een essentieel 
extra element in het ontwerp waarmee 
ik rekening moet houden. Ik ga de 
uitdaging graag aan.’
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Alles begint met een 
STEVIGE BASIS
STARTEN BIJ DE KERN
Bij het inrichten van een ruimte is het slim 
eerst je tafels en kasten te kiezen. Deze 
kernmeubels zijn tijdloze items in je interieur 
en daarom meestal uitgevoerd in neutrale 
tinten zoals grijs, wit, zwart of naturel. Fijne 
basiskleuren om te combineren met andere 
- trendy - kleuren voor je bank, stoelen en 
woonaccessoires. 

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

STEL JE EIGEN TAFEL SAMEN
Metaal of hout? Met deze 
tijdloze opties zit je altijd goed
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Schouwburgweg 32
Groot Davelaar, Curaçao
Open maandag t/m
zaterdag 8:00 - 18:00 

MET SCHUIFDEUREN
Schuifdeurkasten zijn speels en 
praktisch tegelijkertijd. Voor in de 
keuken, woonkamer of slaapkamer

LOS OF ALS COMBINATIE?  
De keuze is aan jou

BASIC 
WANDPLANK
Wandplanken 
voor je foto's, 
kaarten en 
snuisterijen
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Fit en gezond

in twintig minuten  
per week

‘Het werkt echt’, aldus 
Karin Visser van personal 
training studio fit20. 
‘Met onze speciale 
krachttraining van 
twintig minuten per 
week voelen mensen 
zich vitaler, energieker, 
fitter en gezonder. Bij 
fit20 doen we aan high 
intensity resistance 
training in slowmotion. 
De studio is nieuw op 
Curaçao, maar het fit20 
concept bestaat al tien 
jaar in Nederland waar 
meer dan 120 studio’s 
dit personal training 
concept met succes 
aanbieden.’
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Drukbezette professional
Karin Visser: ‘fit20 richt zich op 
de drukbezette professional. De 
oefeningen die we doen zijn geen 
explosieve bewegingen zoals bij een 
normale krachttraining. Terwijl het 
effect hetzelfde is als twee uurtjes 
sporten in een reguliere sportschool. 
We zien dan ook veel zakenmensen in 
onze studio. Professionals die tijdens 
hun lunchpauze of net voor of na het 
werk komen om te trainen op onze zes 
Nautilus apparaten. Ze hebben weinig 
tijd en dus zijn de slechts twintig 
minuten per week ideaal. Omkleden 
en douchen hoeft niet, want met 
deze korte maar hevige slowmotion 
fitness in onze sterk gekoelde studio 
transpireer je niet. Natuurlijk zijn ook 
andere geïnteresseerden van harte 
welkom. We werken met ouderen die 
fit willen blijven zonder blessures op 
te lopen, klanten die aan hun energie 

level willen werken en personen die in 
totale privacy willen trainen om af te 
slanken.’

Hoe werkt het?
‘De trainingsmethode van fit20 is met 
niets te vergelijken. Laat ik wel gelijk het 
fabeltje wegnemen dat je er niet moe 
van wordt’, benadrukt Karin. ‘We trainen 
namelijk alle grote spiergroepen in één 
sessie en putten de spieren volledig uit. 
Dit is essentieel anders dan wanneer je 
normaal sport. We gaan zo ver met het 
trainen van de spieren, dat het lichaam 
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denkt in een levensbedreigende situatie 
terecht te komen. Zo creëer je de 
prikkel om te groeien in spierkracht. Na 
de training zijn je spieren vermoeid en 
voel je je wat trillerig, maar dat zware 
gevoel verdwijnt weer snel.’

Eén keer per week 
‘Omdat alles in slowmotion gaat en 
de personal trainer ervoor zorgt dat 
je de oefeningen correct uitvoert, 
is het echt een ideale blessurevrije 
krachttraining. De diepste spiervezels 

‘Altijd een-op-een begeleiding 
van je personal trainer’

worden getraind en daarom is het niet 
nodig meer dan één keer per week 
te komen. Je spieren hebben na de 
oefeningen vijf tot zeven dagen nodig 
om te herstellen. Ook dat is anders 
dan in een normale gym, waar je - 
met een training gericht op specifieke 
spiergroepen - na twee dagen alweer 
aan de bak mag om resultaat te 
boeken.’
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‘Twintig minuten 
krachttraining zonder 

transpireren’

fit20 Curaçao
W fit20curacao.com
E  curacao@fit20caribbean.com
T  (+599 9) 692 11 11 
A  Kaya Flamboyan 1b, Curaçao
F  fit20curacao
I  fit20curacao

dit vooraf is afgesproken. De fit20 
training brengt je naar je grens van je 
kunnen, waarmee een stress respons 
van het lichaam wordt gecreëerd. 
Daarom is het superbelangrijk dat je 
goed wordt begeleid. Bij ons betekent 
“personal” dan ook echt persoonlijk. 
Ook dat is geld waard.’

Wat levert het op?
‘Binnen drie tot zes maanden heb je 
meer kracht, voel je je fitter, heb je 
meer energie en gaat je gezondheid 
erop vooruit. Je vitaliteit neemt toe. 
Je slankt af omdat de verhouding 
spiermassa, vetten en vocht ten goede 
verandert. Als je meer spierkracht 
hebt, krijg je als vanzelf meer energie. 
Je metabolisme verbetert, je botten 
worden krachtiger en je bloeddruk 
gaat omlaag. Ik heb mensen in de 
studio die na een paar maanden 
trainen na hun werk niet meer 
uitgeblust op de bank zitten, maar 
weer volop energie hebben om leuke 
dingen te ondernemen.’

Is het betaalbaar?
‘Twintig minuten trainen per week 
bij fit20 is vergelijkbaar met een 
sportschoolabonnement en een 
personal trainer. Met dat verschil dat 
je in onze studio altijd alleen traint of 
hoogstens met nog iemand wanneer 
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Fit20, hoe werkt het?

https://www.youtube.com/watch?v=JNX14JPGhps
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SBel 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 | 560 09 30  
E  info@obkcuracao.com W  www.obkcuracao.com

Hoe word ik gratis abonnee?
Wil je ook de gratis edities van 
LaVida Curaçao ontvangen?  
Ga naar lavidacuracao.com en 
vul op de website je e-mailadres 
in. LaVida Curaçao verschijnt 
in maart, juni, september en 
december. Tussen de uitgaven 
door kun je de actuele lifestyle 
ontwikkelingen van Curaçao 
volgen op ons nieuwe platform, 
Facebook en Instagram.

Barry Hay
Curaçao betekent 

vrijheid

Bright Ideas
Curaçao ontdekken 

op de fiets

Culinair
Kijkje in de keuken van Baoase

Passie  
Muzikaal erfgoed 

is onbetaalbaar

SEPTEMBER 2019 | 15

Binnenkijken
De basis moet goed zijn

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE

   lavidacuracao.comW
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T +(5999) 747 0633        E info@janthielbeach.com        www.janthielbeach.com
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Schilderen is de grootste liefde van 
Johanna Franco Zapata. ‘Als kind 
van Colombiaanse ouders word je 
grootgebracht met de gedachte dat je 
hard moet studeren en carrière moet 
maken, zodat je later de familie kunt 
onderhouden’, zo begint Johanna haar 
verhaal. ’Het oorspronkelijke idee was 
dan ook dat ik plastisch chirurg zou 
worden. Maar Instituto Buena Bista, 
opgericht door David Bade en Tirzo 
Martha heeft mijn koers gewijzigd. Ik 
werd kunstenaar. Daar ben ik het IBB 
nog altijd heel dankbaar voor.’

JOHANNA 
FRANCO 

ZAPATA

Wat betekent 
vrijheid?
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Johanna Franco Zapata komt absoluut 
niet uit een kunstenaarsnest. Ze lacht 
als ze aan vroeger denkt. ‘Ik had geen 
enkele referentie, behalve Picasso. 
Zijn naam kwam ooit in een soapserie 
voorbij. Ik herinner me nog steeds wat 
er op televisie werd gezegd: “Je lijkt op 
een Picasso schilderij”. Als kind was ik 
rebels en nieuwsgierig naar van alles 
nog wat. Altijd op zoek naar meer. Na 
mijn middelbare school kon ik niet 
gelijk aan mijn studie geneeskunde 
beginnen. In het jaar dat ik moest 
overbruggen op Curaçao, kwam ik 
terecht op het Instituto Buena Bista dat 
toen net haar deuren had geopend.’ 

’Mijn hele toekomstperspectief kwam 
daar in een ander daglicht te staan. Het 
werd me duidelijk dat je ook met kunst 
je brood kunt verdienen.’

Koloniaal verleden als rode draad
’Het koloniale verleden is een 
belangrijk thema in mijn werk. Ook 
Colombia heeft een historie van 
kolonisatie. Deze zwarte pagina’s in de 
geschiedenis zitten diep geworteld in 
ieder van ons. Dit werd me voor het 
eerst duidelijk toen ik aan de Gerrit 
Rietveld Academie aan mijn opleiding 
begon. Ik wist het antwoord op een 
vraag die in de les werd gesteld. 
Iemand gaf het verkeerde antwoord, 
maar toch hield ik mijn mond. Ik 
durfde blijkbaar niet voor mezelf op 
te komen. Daarom vind ik dat we het 
gesprek moeten aangaan over ieders 
geschiedenis. We hebben allemaal 
een minderwaardigheidscomplex. 
Iedereen zit er mee. Economisch, 
raciaal of sociaal. Laat ik me mezelf 
als voorbeeld nemen. Ik ben een 
lesbische dochter, geboren in 
Colombia en opgegroeid in een 
christelijke omgeving op Curaçao.’

Het gesprek aangaan
‘We moeten deze dingen bespreekbaar 
maken, door het er gewoon over 
te hebben. “Wanneer ben jij slaaf?” 

Wat betekent 
vrijheid?
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is een vraag die ik stel bij mijn 
project ”Unbranded Tattoo” dat ik de 
afgelopen maanden voor All you can 
Art in Rotterdam heb gedaan. Het was 
echt fantastisch dit kunstproject te 
kunnen doen door de samenwerking 
tussen IBB en de Kunsthal Rotterdam. 
In mijn project ga ik het gesprek aan 
met mensen en vraag wat vrij zijn 
voor hen betekent. Ze vertellen hun 
verhaal en naast tragische zaken, 
komen ook altijd mooie en goede 
dingen naar boven. Van wat ze met 
me delen, maak ik een schets voor de 
tattoo die ik uiteindelijk zelf zet. Ik wil 
mensen die dat wensen iets positiefs 

voor altijd meegeven. Een soort van 
activeringsknop om op elk moment 
goede herinneringen en een fijn 
gevoel te kunnen oproepen.’

Verf is alles
‘Schilderen is mijn passie en mijn liefde 
vanaf het allereerste begin. Het maakt 
niet uit of het abstract of realistisch 
is. Zelfs een muur een nieuwe kleur 
geven vind ik geweldig. Verf doet iets 
met me. Ik ben er op een positieve 
manier aan verslaafd. Want ik voel me 
er goed bij en het helpt mee om in 
mijn leven dingen te doorstaan om 
weer verder te gaan. Op dit moment 
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zit ik in een fase van sculptureel 
schilderen. Ik maak met mijn doeken 
sculpturele installaties en beelden.’

Harde lijnen
’De schildertechniek die ik gebruik 
noemen ze “hard edge painting”. Een 
mooie term voor deze techniek, die bij 
me past omdat het hard klinkt en ook 
een beetje hoort bij mijn sexualiteit, 
waar ik me niet voor schaam. Mijn 
lesbisch zijn heeft mijn werk en mezelf 
vanaf het allereerste begin gemarkeerd. 
Het speelt een grote rol bij wat ik 
doe. Humor is een andere vorm om 
mezelf te uiten. Sarcasme was ook 

een onderdeel, hoewel ik merk dat 
dit minder belangrijk wordt naarmate 
ik ouder word en meer positieve 
persoonlijke ontwikkelingen doormaak.’

Intuïtief werk
‘Ik werk heel intuïtief. Pas later komt 
de intellectuele reflectie. Financieel 
ben ik niet afhankelijk van mijn werk. 
Mijn inkomen haal ik uit mijn baan als 
begeleider bij Instituto Buena Bista. 
Als het ooit verkoopt, is dat mooi 
meegenomen. Maar daarvoor maak ik 
mijn kunst niet. Zo ben ik nu bezig met 
het portiershuisje bij Knip. Het aftandse 
gebouwtje moet iets moois worden, 
waarmee ik op de kaart wil zetten 
dat het portiershuisje nooit gebruikt 
mag worden om entreegeld voor ons 
eigen strand te vragen. Ik doe het voor 
mijn eiland.’
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CURAÇAO DESIGN

Interieur designer JenPen ging voor LaVida Curaçao op zoek 
naar Curaçaos design waarmee je voor de dag kunt komen. 
Ze vond deze prachtige, met de hand gemaakte lokale 
ontwerpen. Stuk voor stuk uniek, puur en net even anders.

Curaçaos design  
in mode en accessoires

Voor op het strand
Naar de baai neem je deze coole gehaakte strandtas 
van Belsi Handmade mee. Je koopt ‘m kant-en-klaar 
of je maakt je eigen exemplaar in een Belsi workshop. 
Niks geen saaie tinten voor je bikini! De designs van 
DGD Clothing zijn fel en gedurfd. Let’s show off your 
girlpower! De matching headwrap van Alamandra maakt 
je beachlook tot in de puntjes af.

Designer look in de avond
Wanneer de avond valt draag je een originele jurk van 
de Curaçaose ontwerper Junius Design. Aan je pols 
glinstert een feel good kristal in een design van Lovelies 
by Loeloe. De door Athena Inspirations ontworpen 
oorbellen geven je een feestelijk gevoel en een originele 
handgemaakte handtas van Mayiu Bags maakt je outfit 
compleet.

Kindercouture
Feeëriek Curaçao ontwerpt sprookjesachtige 
meisjesjurken van biologisch katoen. Wist je dat je er 
ook naailessen kunt volgen? Wie weet schuilt er een 
ontwerper in jou!
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CURAÇAO DESIGN

Belsi Handmade | ANG 75,00
 belsi_handmade
 belsihandmade
 belsi.handmade@gmail.com
 (599 9) 522 73 24

Alamandra | vanaf ANG 25,00
 alamandra_curacao
 alamandracuracao
 alamandracuracao@gmail.com
 (+599 9) 517 12 19

DGD Clothing | ANG 35,00
 dgd_clothing
 dgdclothing
 dionnedonker@hotmail.com
 (+599 9) 563 12 18

ontwerp op afspraak

Junius Design | prijs op aanvraag  
 juniusdesign
 juniusdesign676@gmail.com
 (+599 9) 516 76 86
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beschikbaar in 4 kleuren

Lovelies by Loeloe | vanaf USD 45 
 loveliesbyloeloe
 loveliesbyloeloe
 loveliesbyloeloe.com
 info@loveliesbyloeloe.com

custom made

Feeëriek Curaçao | vanaf ANG 59,95
 feeeriekcuracao
 feeeriek
 feeeriekcuracao@gmail.com
 (599 9) 523 05 96

Mayiu | vanaf ANG 30,00
 mayiuartboutique
 mayiucuracao
 info@mayiu.store
 (+599 9) 690 82 83

Athena Inspirations | ANG 85,00
 athena_inspirations
 athena_inspirations
 marlenesilvaneves@hotmail.com
 (+599 9) 569 03 50
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VAN BAOASE 

Kijkje in de
keuken

René Klop (38) zwaait sinds 2011 de scepter in de keuken van Baoase. 
Voordat de chef-kok Nederland verruilde voor Curaçao verkeerde hij 
al in hogere culinaire kringen als kok bij onder meer het Amstel Hotel. 
‘Acht jaar op één plek is best lang’, filosofeert René Klop. 'Baoase 
is voor mij een plek waar ik goed gedij. Voor mij en het team is het 
elke dag opnieuw een uitdaging het onze resortgasten naar de zin te 
maken en tegelijkertijd ook onze externe clientèle een onvergetelijke 
culinaire beleving te bieden. Juist die wisselwerking maakt mijn taak 
als chef-kok zo interessant.’
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Kwaliteit boven alles
‘Omdat Curaçao een eiland is waar 
vanwege het klimaat helaas niet 
veel verbouwd kan worden, komen 
nogal wat producten van overzee’, zo 
zegt chef-kok René Klop. ‘Bij Baoase 
proberen we met bijzondere producten 
te werken die - behalve wanneer ze 
seizoensgebonden zijn - altijd op de 
kaart staan en dan ook nog eens van 
een sublieme kwaliteit moeten zijn. 
We doen zaken met leveranciers 
waarvan ik de producten 
heel goed ken. Veel van 
onze ingrediënten 
kopen we in Europa, 

Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. 
Daar waar ze de beste kwaliteit hebben, 
halen wij het vandaan.’ 

Lokale kruiden
‘Op Curaçao zie je overigens steeds 
meer initiatieven voor lokale landbouw. 
Ik juich deze ontwikkeling toe. Waar 
het kan, werken we dan ook samen 
met lokale landbouwers. Zo zijn al 
onze verse kruiden van Curaçaose 

bodem. Ooit gestart met drie 
soorten, worden er nu 

al vijftien varianten 
speciaal voor Baoase 

gekweekt.’ 
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‘Kok of kunstenaar, 
het ene gaat niet 

zonder het andere’



Tot in het kleinste detail
‘Ik kies er bewust voor niet alleen in de 
keuken te staan, maar me ook bezig 
te houden met de restaurantbeleving. 
De gerechten smaken onze gasten 
nog beter als ze het gevoel hebben 
in de watten te worden gelegd. Dit 
creëer je met service en persoonlijke 
aandacht, maar ook met andere zaken 
zoals servies, bestek en tafelsetting. 
Het zijn belangrijke details voor een 
exclusieve beleving. En al helemaal bij 
Baoase waar de resortgasten meestal 

meerdere dagen achter elkaar komen 
eten. Ze gebruiken het ontbijt en de 
lunch en genieten ’s avonds van het 
diner. Daarom hebben we meerdere 
serviezen, wisselend bestek en staan 
de tafels elke keer anders. Ik besef dat 
we hierin heel ver gaan, maar onze 
gasten waarderen het’, aldus de chef. 

Rondkijken in de wereld
‘Ik vind het leuk om uit eten te gaan 
met familie en vrienden. Curaçao 
heeft echt wat te bieden op culinair 
gebied. Om professioneel mijn horizon 
te verbreden, ga ik elk jaar op stage 
naar twee of drie sterrenrestaurants in 
Nederland en België. Het is verfrissend 
te sparren met de chef-koks, van elkaar 
te leren en nieuwe ideeën op te doen.’ 

‘De Aziatische invloeden in 
mijn keuken passen bij de 
Balinese stijl van Baoase’
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Culinair team
‘Onze keuken is - op een paar uurtjes 
na - continu open van zeven uur 
’s ochtends tot elf uur ’s avonds. En 
dat 365 dagen per jaar. Dan wordt ook 
meteen duidelijk waarom we met zo’n 
groot team werken. Ik ben echt trots 
op deze groep enthousiaste mensen. 
En blij met de steun van souschef Mark 

Jagtenberg en F&B manager Angelique 
Dijkstra om alles in goede banen te 
leiden. Als chef wordt mijn naam vaak 
genoemd, maar het mag duidelijk zijn 
dat elke Baoase collega een belangrijke 
taak heeft. We zorgen samen voor de 
perfecte culinaire beleving.’
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NIEUWE EDITIE  
Vive La Gastronomie
Baoase’s Vive La Gastronomie 
wordt elke keer groter. In de 
komende editie - van donderdag 
28 tot en met zaterdag 30 
november - zijn er drie chefs 
met wie René Klop de sterren 
van de hemel gaat koken. Dennis 
Kuipers en Onno Kokmeijer van 
respectievelijk The Dylan en het 
Okura Hotel stonden voor Vive 
La Gastronomie al eerder in de 
keuken van Baoase. Nieuw in 
het sterrenteam is Chris Naylor, 
chef-kok van restaurant Vermeer 
in Amsterdam. Groter betekent 
overigens niet dat er meer 
mensen kunnen aanschuiven. 
Het blijft zoals altijd een intieme, 
persoonlijke aangelegenheid. Op 
tijd reserveren is daarom aan te 
bevelen.

Baoase Culinary Beach Restaurant
E  restaurant@baoase.com
W  baoase.com
T   (+599 9) 461 17 99 

(+599 9) 564 01 11 (WhatsApp)
F  baoaserestaurant
I  baoaserestaurant
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Hep₂O
Handig  
alternatief  
voor koper
Als de waterleiding kapot is of wanneer je deze wilt 
verleggen omdat je bijvoorbeeld de wasmachine 
op een andere plaats wilt, komt er vrijwel altijd 
een loodgieter aan te pas. Niet gek, want voor het 
werken met koperen pijpen en koppelingen heb je 
nogal wat gereedschap nodig. Tools waar je ook nog 
eens mee moet kunnen werken. Solderen is al niet 
zo gemakkelijk, laat staan het waterdicht maken van 
een leiding. Kooyman heeft met Hep₂O de perfecte 
oplossing voor de doe-het-zelver die de klus toch 
zelf wil klaren. Hep₂O is namelijk een eenvoudig toe 
te passen kunststof waterleidingsysteem waarvoor 
nauwelijks gereedschap nodig is.
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Iedereen kan ermee werken
‘Een kind kan de was doen’, aldus 
category manager Jeffry Said. ‘Meer 
dan een buizenschaar of zaag heb 
je voor een waterleiding van Hep₂O 
niet nodig. Alle elementen - buizen, 
fittingen en koppelingen - van Hep₂O 
zijn van kunststof. Het systeem is zo 
eenvoudig in gebruik dat iedereen 
ermee aan de slag kan. 
Juist daarom hebben 
wij het bij Kooyman 
in het assortiment.’

Buigzaam en muurvast
‘Met Hep₂O kan iedereen een 
waterleiding repareren, uitbreiden 
of verleggen. Ik heb er zelf ervaring 
mee. Nog niet zo lang geleden 
heb ik Hep₂O gebruikt om het 
expansievat van mijn deepwell aan het 
waterfiltersysteem van de wasmachine 
te koppelen. Het ging bijna als vanzelf, 
want de kunststof pijpen zijn buigzaam 
waardoor je minder koppelingen 
nodig hebt. De verbindingen 
klikken muurvast in elkaar en zijn 
met de speciale HepKey ook weer 
eenvoudig los te koppelen zodat je 

de fittingen nog een keer 
kunt gebruiken. Een soort 
van “click & go”, lacht 
de category manager. 
‘Zo snel had ik de klus 

geklaard.’

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

Heel veel voordelen
‘Hep₂O is om verschillende redenen 
een prima alternatief voor koper. De 
kunststof pijpen zijn gemakkelijk met de 
hand te buigen en dus eenvoudig en 
snel te verwerken. Je hebt nauwelijks 
gereedschap nodig en al helemaal 
geen soldeerbout. Een zaag of 
buizenschaar volstaat om de buizen 
op maat te knippen. De fittingen en 
koppelingen klikken waterdicht in elkaar 
en zijn met behulp van de HepKey ook 
weer eenvoudig te demonteren. Terwijl 
koper nog wel eens aangetast raakt, is 
Hep₂O vrij van corrosie omdat alles van 
kunststof is. Ook kalkaanslag of barsten 
zijn niet aan de orde.’ 

Reguliere kopermaten
’Hep₂O is naadloos te combineren 
met een koperen leiding. Bij Kooyman 
hebben we alles van het Hep₂O 
assortiment in 15, 22 en 28 millimeter, 
ofwel de reguliere kopermaten. Zo kun 
je de bestaande waterleiding perfect 
herstellen of uitbreiden met deze 
innovatieve oplossing.’
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Afslankstudio Shape Caribbean is er voor 

mensen die op een verantwoorde manier aan 

hun lijf willen werken. Bij Shape Caribbean 

draait het niet om dun, dunner, dunst maar om 

je goed en zelfverzekerd voelen. Voor de ene 

persoon is dat met een stevige huid, voor de 

andere met een maatje minder. 

DIEET

Straight Away is een dieetprogramma met 

eenvoudig te gebruiken maaltijdvervangers. Er 

zit precies het gewenste aantal calorieën in en 

je bent er zeker van dat je alle noodzakelijke 

voedingsstoffen binnenkrijgt.

WEG MET KOPPIG LICHAAMSVET

Coolsculpting is een techniek waarmee 

lichaamsvet wordt bevroren. Met één tot 

maximaal drie behandelingen verliezen cliënten 

echt centimeters in omvang. 

AFVOEREN VAN AFVALSTOFFEN 

De presso therapie met de Ballancer bevordert de 

bloedcirculatie, waarmee afvalstoffen en overtollig 

vocht sneller worden afgevoerd. 

Je goed voelen in je vel
is belangrijker dan perfectie

VAARWEL CELLULITIS

Met onze TEI behandeling dringen infrarode 

stralen door tot de onderste huidlaag. Deze 

warmte stimuleert cellen om vet los te laten. 

GELAATSVERBETERING

LED  lichttherapie 

is nieuw in het 

programma van 

Shape Caribbean. 

Verschillende kleur-

therapieën hebben 

een positieve werking 

op de huid van je 

gezicht. Afhankelijk 

van de kleur is LED lichttherapie helend voor de 

verouderde huid, roodheid, eczeem en acne. 

LED lichttherapie heeft ook een versnellende 

werking op het genezingsproces van de huid na 

een chemische peeling, behandeling met botox 

en fillers of een chirurgische ingreep.

T  (+599 9) 670 87 10
F  I  shapecaribbean
F  I  straightawaycaribbean
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INTERIEUR

het 
nieuwe 
werken

Lekker thuis
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INTERIOR DESIGNER JEN  
Je job op kantoor 
afwisselen met een dagje 
thuiswerken is heerlijk. Je 
productiviteit wordt alleen 
maar groter als je niet 
alleen op de zaak, maar 
ook thuis een inspirerende 
werkplek hebt. Met mijn 
tips om je eigen home 
office te maken, kun je 
direct aan de slag.



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

Kleuren en patronen
Je thuiswerkplek moet je motiveren en 
inspireren. In alle rust nadenken over 
een oplossing voor een probleem doe 
je het beste in een ruimte met lichte, 
neutrale kleuren. Heb je een job waar 
je creativiteit steeds een boost nodig 
heeft? Kies dan voor felle, stimulerende 
kleuren zoals rood, geel of oranje.

Groen om je heen
Elke kamerplant in je werkkamer kan 
mooi zijn, maar je hebt er ook waarmee 
de lucht gezuiverd wordt. Een krulvaren, 
goudpalm of lepelplant bijvoorbeeld 
zijn makkelijk te onderhouden en ook 
nog eens goed voor je gezondheid. 
Stof ze wel af en toe eens af. Beter voor 
de plant én voor je luchtwegen.

Orde in stijl
Een geordende werkplek maakt dat 
je op elk moment direct aan de slag 
kunt. Om je spullen op te ruimen kun 
je opbergdozen in dezelfde kleur en 
vorm gebruiken. Wanneer je ze samen 
zet vormen ze één geheel. Behalve dat 
dit stijlvol is, komt het ook ten goede 
aan je concentratie.

INTERIEUR

Lekker thuis
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Sorandy Sint Jacobs 
  Muzikaal erfgoed 
  is onbetaalbaar

Het zaadje voor zijn passie voor etnische muziek werd 
geplant in 2003 toen Sorandy Sint Jacobs als tiener met een 
delegatie van Kas di Kultura mee mocht naar Carifesta in 
Suriname. Dit Caribbean Festival of Creative Arts stimuleert 
artiesten en bezoekers trots te zijn op de eigen cultuur en 
gebruiken. ‘Muziek speelde altijd al een grote rol in mijn 
leven’, legt Sorandy uit. ‘Maar daar in Suriname met al 
die unieke artiesten om me heen, kreeg ik voor het eerst 
belangstelling voor onze eigen Curaçaose muziek en cultuur.’
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Sorandy is muziekleraar en geeft les 
aan moeilijk lerende kinderen. ‘Ik 
houd me bezig met alles wat met 
expressie te maken heeft. Daar hoort 
muziek bij, maar ook dans, beweging 
en zelfs circus. Traditionele muziek 
en historische instrumenten zijn voor 
mij belangrijk. En niet alleen voor mij, 
eigenlijk voor iedereen op Curaçao. 
Ze zijn een onderdeel van onze 
geschiedenis en het zou jammer zijn 

als ze verdwijnen. Daarom heb ik het 
tot mijn taak gemaakt Curaçaose 
muziekinstrumenten die in de 
vergetelheid raken te conserveren. 
Ik probeer er zoveel mogelijk over 
te leren door met mensen te praten 
die ze bespeeld hebben. Ik ben bezig 
om kleine boekjes te schrijven. Ze 
vertellen de geschiedenis van de 
muziekinstrumenten, maar tegelijkertijd 
zijn het ook instructies om ze zelf te 
maken en te bespelen.’

Benta en volle maan
‘Neem de Benta bijvoorbeeld. Dit 
instrument is een variant op de pijl 
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en boog. In Afrika werd de pijl en 
boog behalve voor de jacht ook voor 
spannende achtergrondmuziek bij 
het vertellen van verhalen gebruikt. 
Het hout van de Benta moet kunnen 
buigen. Het zoeken van de juiste tak 
gebeurt bij volle maan. Want dan is 

het hout vochtiger en dus buigzamer. 
Dit is geen fabeltje. Ik heb wel eens 
geprobeerd een Benta te maken met 
hout dat ik niet heb gezocht toen het 
volle maan was. Geloof me, ik kreeg 
het hout niet gebogen.’

Tambú, Seú en Muzik di Zumbi
‘De meest bekende etnische 
muzieksoorten op Curaçao zijn 
zonder twijfel Tambú en Seú. Maar er 
zijn meer varianten. Zo is de Tumba 
bijvoorbeeld een afgeleide van “Muzik 
di Zumbi”, een muziekgenre waar ik 
veel inspiratie uit put. De Afrikaanse 
muziekinstrumenten die hierbij horen, 
bespeel ik allemaal. Denk aan de 
Benta, de Flouta, de Matrimonial, 
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de Triangel, de Wiri en de Barí Grandi. 
Ook het bespelen van de Karkó en 
de Gogorobi - authentieke Indiaanse 
varianten - lukt me uitstekend.’

Muzikaal erfgoed onbetaalbaar
‘Ik geloof dat we muziek kunnen 
gebruiken om iets te zeggen. Muziek 
verbindt en we moeten dit bewust 
gebruiken om een boodschap uit te 
dragen. Op Curaçao zit muziek in onze 
genen. We zijn sterren in het naspelen 
van muziek uit andere culturen: jazz, 
salsa en pop. Dit kunnen we heel 
goed, maar dit houdt wel in dat we 
weinig aandacht hebben voor onze 
eigen muziek. Ons eiland is rijk aan 

veel verschillende muzieksoorten. We 
moeten ze gebruiken naast moderne 
muziek. Want het muzikale erfgoed 
van Curaçao is onbetaalbaar.’

Met de tijd mee
‘Oog hebben voor onze eigen 
traditionele muziek betekent niet dat 
we niet mogen vernieuwen. Daarom 
ben ik bezig onze traditionele muziek 
te digitaliseren. Het is goed om met de 
tijd mee te gaan. Zo heb ik al wel eens 
live optredens gedaan met een deejay. 
Onze traditionele muziek gemixt met 
het moderne genre is een geweldige 
combinatie. “The best of both worlds”, 
zo voelde het.’
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Bedrijfsrisico’s 
verzekeren

Wat als je inkomen wegvalt?

Als entrepreneur sta je elke dag opnieuw voor 
nieuwe uitdagingen. Je hebt een zaak te runnen. 

De focus ligt op je klanten, de service en je 
producten. Dit slokt al je tijd en energie op en 

dat begrijpen wij bij Guardian Group Fatum’, zo 
benadrukt productmanager Estrella Abbad. ‘Maar 
toch willen we ondernemers adviseren regelmatig 

te kijken naar de risico’s die hun bedrijfsvoering 
negatief kunnen beïnvloeden.  

Zaken die je niet kunt sturen, maar die je  
helaas overkomen.’ 
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Voorbeelden in de praktijk
’Door brand, waterschade of een 
andere calamiteit kan het gebeuren 
dat er tijdelijk niet gewerkt kan worden. 
De bedrijfsactiviteit komt stil te liggen, 
terwijl de lonen in de tussentijd wel 

betaald moeten 
worden. Dit 
“consequential 
loss” zoals deze 
schade ook wel 
wordt genoemd, 
kan verstrekkende 
gevolgen hebben. 
Afhankelijk van 

de impact van de calamiteit, kan een 
onderneming namelijk voor een hele 
lange periode uit de running zijn. “Hoe 
groot is de kans?” is een vraag die 
ondernemers zich zeker zullen stellen. 
Maar als je een calamiteit overkomt, 
zijn de gevolgen vaak desastreus. 
Daarom is het belangrijk het risico en 
de impact ervan goed af te wegen.’

Als het inkomen wegvalt
‘Het staat iedereen natuurlijk vrij een 
risico wel of niet te verzekeren’, gaat 
Patrick de Jong, manager marketing 
& sales verder. ‘We zien echter wel 
dat de bereidheid om het inkomen 

Estrella Abbad: ‘Wanneer ondernemers 
hun bedrijfsrisico’s onder de loep 
nemen, inventariseren ze de gevaren 
en bedreigingen waarvoor ze al dan 
niet een verzekering willen afsluiten. 
Meestal gaat het dan om voor de hand 
liggende, praktische verzekeringen: 
voor het wagenpark bijvoorbeeld, of 
aansprakelijkheid. Wat echter nog wel 
eens over het hoofd wordt gezien, is 
de impact van een bedrijfsstagnatie 
ofwel een “business interruption”. 
Door een brand bijvoorbeeld, of door 
waterschade of een storm.’

‘Wij staan klaar voor de 
ondernemers van Curaçao’ 
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te verzekeren aanwezig is. Logisch, 
want de impact bij het wegvallen van 
inkomen is enorm. Wanneer er door 
welke oorzaak dan ook geen geld 
meer in het laatje wordt gebracht, 
kan het tij snel keren. Waarmee ik 
dan gelijk een bruggetje maak naar 
de recente ontwikkelingen bij de 
Sociale Verzekeringsbank. Directeuren 
en statutair bestuurders zijn sinds 
1 september 2019 niet meer bij de 
SVB verzekerd tegen inkomensderving 
door ziekte of ongeval. Dit betekent 
dat deze groep mensen op zoek moet 
naar een alternatief.’

Verzekering voor inkomensverlies
Estrella: ‘Bij Guardian Group Fatum 
hebben wij gelukkig wel een 
verzekering voor inkomensverlies. Dit 
product bestond altijd al, maar we 
hebben deze verzekering onlangs 
geactualiseerd om het gat dat door 
de SVB-regeling is ontstaan te 
vullen. Ondernemers, directeuren 
en bestuurders kunnen ook ziek 
worden of een ongeluk krijgen. Net 
als ieder ander hebben zij in die 
periode een inkomen nodig om in hun 
levensonderhoud te voorzien.’

‘Geen sociaal vangnet voor 
mensen met hogere inkomens  

op Curaçao’
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Niet werken, geen loon
Patrick: ‘In het verlengde hiervan is 
er nog een ondernemersrisico dat 
ik onder de aandacht wil brengen. 
Op Curaçao is een werkgever 
niet verplicht een zieke of tijdelijk 
arbeidsongeschikte werknemer met 
een inkomen boven de ANG 5.629 
per maand - dit is de SVB loongrens 
- te blijven betalen. Werkgever 
en werknemer dienen hierover 
aanvullende afspraken te maken. 
Is er niets vastgelegd, dan ben je 
als werknemer overgeleverd aan 
de welwillendheid van je baas.’ ‘Die 
misschien wel wíl doorgaan met 
het betalen van je loon, maar het 
om financiële redenen mogelijk niet 
kan’, gaat Estrella verder. ‘De zieke of 
tijdelijk arbeidsongeschikte werknemer 
kan niet werken en levert het bedrijf 
dus ook geen inkomsten op. Het 
verzekeren van inkomensderving van 
de werknemers is daarom belangrijk 
voor zowel werkgever als werknemers.’

Werkgever en werknemers
‘De Guardian Group Fatum verzekering 
voor inkomensverlies is een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor directeuren, statutair bestuurders, 
zelfstandige ondernemers en 
professionals in loondienst met een 
salaris boven de SVB-grens. Met deze 
verzekering wordt de continuïteit van 
de bedrijfsvoering en het inkomen 
gewaarborgd. Zo kan iedereen die 
dat wil zelf voor een sociaal vangnet 
zorgen', aldus Patrick de Jong tot slot. 

‘Wanneer je inkomen wegvalt, 
zijn de gevolgen groot’

Guardian Group Fatum
E  info@myguardiangroup.com
W  www.myguardiangroup.com
A  Cas Coraweg 2, Curaçao
T  (+599 9) 777 77 77
F  guardiangroupdutchcaribbean
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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, notebook 
of telefoon.

Barry Hay
Curaçao betekent 

vrijheid

Bright Ideas
Curaçao ontdekken 

op de fiets

Culinair
Kijkje in de keuken van Baoase

Passie  
Muzikaal erfgoed 

is onbetaalbaar

SEPTEMBER 2019 | 15

Binnenkijken
De basis moet goed zijn

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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vragen aan
FAISEL CAMELIA 
EN TITO SEINTJE
over mountainbiken

4
SPORT87

Foto’s Saskia Matthijsse
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1   Wie zijn jullie en wat betekent 
mountainbiken voor jullie?

’Faisel en ik zijn collega’s bij Dasia 
Cycling Curaçao. We zitten dus letterlijk 
en figuurlijk dagelijks op en tussen 
de fietsen’, aldus Tito. ‘We fietsen vijf 
tot zes dagen per week’, gaat Faisel 
verder. ‘Zowel op de racefiets als op 
de mountainbike. Juist de afwisseling 
vind ik leuk. Off the road fietsen doe ik 
vooral om te ontspannen. In de natuur 
kan ik mijn hoofd leegmaken.’ ‘Het 
eiland heeft prachtige plekken om te 
mountainbiken’, vult Tito aan. ‘Meer 
dan genoeg uitdagingen om mijn 
balans en techniek te verbeteren. Skills 
die ik ook gebruik om nog beter te 
worden op de weg.’

2   Waarom is Curaçao een fijne plek 
om te mountainbiken?

‘Ik zit al zowat mijn halve leven op de 
fiets’, antwoordt Faisel. ‘Ik geloof niet 
dat er nog een plekje is op Curaçao 
waar ik nog nooit ben geweest. Mijn 
persoonlijke favoriet is Koraal Tabak. 
Met de zee op de achtergrond kan ik 
op mijn mountainbike alle stress van 
me afschudden. Als er geen wedstrijd 
is, heb ik geen plan. Ik stap gewoon 
op mijn bike en vertrek.’ Tito: ‘Curaçao 
heeft op het gebied van MTB het beste 
van onze twee buureilanden samen. 
Op Aruba heb je veel heuvels, op 
Bonaire heb je mooie trails. Op ons 
eiland hebben we het allebei.’
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3   Welke positieve dingen halen jullie uit je sport?
Tito: ‘Onze sport maakt een belangrijk deel uit van ons leven. We werken in de 
business en in onze vrije tijd zitten we dagelijks op de fiets. Mountainbiken maakt 
dat je even nergens aan denkt. Je bent alleen met je fiets en je benen doen al 
het werk. We zien af en hebben de discipline om grenzen te verleggen om nog 
sneller te gaan en beter te worden.’ ‘Als je kunt genieten van wat je doet, komt 
het wel goed’, zo vindt Faisel. ‘Daarbij is het wel belangrijk je best te blijven doen. 
Als je wat wilt bereiken in deze sport, moet je volhouden. Je moet uren maken 
op de fiets, anders wordt het niks.’ 

4   Zijn er nog doelen die jullie willen behalen?
Faisel: ‘Laat ik voorop stellen dat Tito en ik altijd willen winnen. Elke wedstrijd 
gaan we voor een podiumplaats. Ik heb zowat elke wedstrijd al wel een keer 
gewonnen. Alleen Nationaal Kampioen staat nog op mijn lijstje.’ ‘Ik wil graag de 
beste zijn’, besluit Tito tot slot. ‘Het is mij tot op heden nog niet gelukt om alle 
drie de Xtreme wedstrijden te winnen: niet alleen die van Curaçao, maar ook die 
van Bonaire en Aruba. Daar wordt aan gewerkt.’



TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Luxe oceanfront villa

Boca Gentil, Curaçao
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De golven van de Caribische zee slaan 
stuk vlak voor het laagst gelegen terras, 
een toplocatie dus. Meer ocean front 
dan dit perceel bestaat niet. Om het 
hele jaar door optimaal te genieten van 
temperaturen tussen 28 en 32 graden, 
is deze villa speciaal ontworpen voor de 
Caribbean. Buiten is een ruime porch 
met zwembad en dichter bij de zee 
schitterende terrassen op verschillende 
niveaus. Een robuuste betonnen trap leidt 
naar het water en maakt een dagelijkse 
duik in zee wel heel verleidelijk. Na de 
kleurrijke Curaçaose zonsondergang 
betovert de fraaie buitenverlichting de 
kustlijn. Dag en nacht een sprookjes-
achtige aanblik die nooit verveelt.
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Belangrijkste kenmerken
• villa direct aan de zee
• robuuste betonnen trap naar zee
• prachtig uitzicht 
• gelegen in Boca Gentil, Jan Thiel
• 24/7 security
• terrassen op verschillende niveaus 
• zwembad met buitendouche
• carport met zonnepanelen
• perfecte staat van onderhoud

Euro 2.195.000 k.k.

A   Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
T   (+599 9) 650 5711
E   henny@topmakelaarcuracao.com 
W   topmakelaarcuracao.com
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TE KOOP
Centraal gelegen landgoed  

Girouette, Curaçao
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Landhuis Girouette is zonder twijfel 
één van de best bewaarde geheimen 
van Curaçao. De locatie van het bijna 
125.000 m2 grote landgoed is absoluut 
uniek. De voormalige plantage ligt in 
alle stilte verscholen in de ongerepte 
natuur in het centrum van Curaçao, op 
nog geen vijf minuten rijden van alle 
voorzieningen in het commerciële hart 
Saliña. Uit respect voor het historische 
karakter is het landhuis altijd met liefde 
onderhouden. Nadat het in 1973 geheel 
is gerenoveerd verkeert het pand nog 
steeds in uitstekende staat
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Aan de indeling is nauwelijks getornd, 
waardoor de inpandige galerij ook 
vandaag de dag nog in volle glorie tot 
haar recht komt. Alle ramen trakteren 
je op fantastische vergezichten en een 
verkoelende wind door het huis. De 
bijna 12,5 hectare eigendomsgrond 
rondom het landhuis maakt dit 
authentieke object zeer aantrekkelijk. 
Van het landgoed heeft zo’n twee 
hectare de bestemming stedelijk 
woongebied. Het overige deel heeft 
een agrarische bestemming, waar 
in beperkte mate ook recreatieve 
doeleinden tot de mogelijkheden 
behoren. 
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Belangrijkste kenmerken
• gelegen in het hart van Curaçao
• circa 125.000 m2 eigendomsgrond
• landhuis in zeer goede staat
• vier slaapkamers
• twee badkamers
•  deels bestemming stedelijk 

woongebied

Prijs op aanvraag

Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Top villa met prachtig uitzicht 

Crown Terrace, Bonaire
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Een absoluut unieke villa, hooggelegen 
in de villawijk Crown Terrace, met 
prachtig uitzicht over Bonaire en de 
Caribische zee. Perfect afgewerkt met 
topkwaliteit materialen en een totaal 
oppervlak van bijna 800 m2. De villa is 
opgeleverd in 2017 en ligt op een kavel 
van circa 1.900 m2. 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. 

Deze villa is eigenlijk met woorden 
niet te beschrijven. De uitgebreide 
fotogalerij op onze website spreekt 
voor zich.
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Belangrijkste kenmerken
•  design villa, uniek op Bonaire
•  hoog gelegen op de wind
•  prachtig uitzicht
•  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 zwembad
•  18 zonnepanelen en warmwater 

zonneboiler
•  kavelgrootte 1.870 m2

Euro 2.950.000 k.k.
Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Modern appartementencomplex

Brakkeput, Curaçao
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Dit moderne appartementencomplex 
is schitterend gelegen op een heuvel 
in de wijk Brakkeput Abou (Jan Thiel). 
Het bestaat uit negen trendy units met 
een centraal zwembad. Allemaal zijn 
ze volledig ingericht met moderne 
en nieuwe meubelen, bedden, tv, 
keukeninrichting en hebben ze een 
gezellig terras. In de tuin bevindt 
zich een mooi groot zwembad met 
zonneterras en buitendouche. Het 
geheel is perfect afgewerkt en heeft 
een hoge bezettingsgraad, gemiddeld 
rond 75%. Dus een ideaal object voor 
een verstandige investeerder!
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Aan de levendige oostkant van 
Curaçao, op vijf autominuten van Jan 
Thiel en het Spaanse Water ligt de 
wijk Brakkeput Abou. Het glooiende 
karakter van de wijk biedt een 
schitterend uitzicht over het Spaanse 
Water en de Tafelberg.

Belangrijkste kenmerken
• negen trendy appartementen
• volledig ingericht
• professionele bedrijfsvoering
• heerlijk op de wind
• groot zwembad
• geweldig uitzicht

Euro 1.250.000 k.k.

W   topmakelaarcuracao.com
T   (+599 9) 650 5711
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TE KOOP
Villa met grote steiger op toplocatie

Spaanse Water, Curaçao
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Op een toplocatie, aan het Spaanse 
Water ligt deze tropisch gebouwde 
villa. In combinatie met de steiger van 
maar liefst 200 m2 woont u als het 
ware op het water en geniet u van een 
prachtig uitzicht. De villa ligt in de wijk 
Jan Sofat, op een kleine landtong waar 
slechts een handjevol huizen staan. 
Daardoor is de toegangsweg zeer 
rustig. 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 shutters, 
zodat de wind heerlijk door het huis 
kan waaien. Alle ramen en deuren 
zijn van massief meranti hout en door 
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.
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Op de benedenverdieping 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. Het buitenleven 
staat centraal rondom de zeer 
sfeervolle binnenplaats met overdekte 
buitenkeuken. Het water bij de grote 
steiger is diep genoeg voor het 
aanmeren van een jacht. Kortom, een 
compleet instapklare villa gelegen op 
een toplocatie.
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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
•  kwalitatief gebouwd
•  perfecte staat van onderhoud
•  circa 440 m² bebouwd oppervlak
•  kavelgrootte 808 m2

USD 2.400.000 k.k.

Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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Jan Sofat 181, Spaanse Water 
Villa met prachtig uitzicht direct aan 
het Spaanse Water gelegen. Jan Sofat 
is een 24/7 beveiligde wijk, die wordt 
beschouwd als één van de meest 
gewilde woonwijken op Curaçao. Op het 
niveau van de weg beschikt de villa over 
drie slaapkamers en twee badkamers. Het 
benedeniveau heeft een appartement 
met slaapkamer en badkamer en een 
gastenverblijf met badkamer.

Belangrijkste kenmerken
• direct aan het water gelegen
• prachtig uitzicht over Spaanse Water
• grote steiger en boothuis
• drie slaapkamers en twee badkamers
• appartement en gastenverblijf
• kavelgrootte 760 m²

ANG 2.300.000 k.k.
W   tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Gerenoveerde stijlvolle villa

Jan Thiel, Curaçao
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Belangrijkste kenmerken
• villa hoog gelegen
• heerlijk zwembad
• prachtig uitzicht Spaanse Water 
• gelegen in Jan Thiel
• ontworpen door Henk Nolte
• grote woonkamer met open keuken
• ruime porch
• drie slaapkamers en twee badkamers
• vrij uitzicht over glooiend 

natuurgebied 
• kwalitatief gebouwd
• Massaranduba pooldeck
• perfecte staat van onderhoud

Euro 850.000 k.k.

A   Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
T   (+599 9) 650 5711
E   info@topmakelaarcuracao.com 
W   topmakelaarcuracao.com
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TE KOOP
Villa met privéstrand op toplocatie 

Spaanse Water, Curaçao
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Bekijk de video

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. 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 
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https://youtu.be/qvkKW2eYQps
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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. 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. Loopt u via de 
trappen naar beneden, dan komt u 
via het zwembad met pooldeck uit 
bij het privéstrand met het sfeervolle 
beachhouse en de aanlegsteiger voor 
een boot.

EXCLUSIEF116



Belangrijkste kenmerken
•  sfeervolle villa op toplocatie
•  privéstrand met aanlegsteiger
•  uniek uitzicht over Spaanse Water
• tropische tuin met veel privacy
•  gelegen in Jan Sofat met 24/7 

security
•  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 1.763 m²

Euro 2.500.000 k.k.
Meer informatie vindt u op
www.tophouses-curacao.com

T   (+599 9) 511 5947
E   harry@tophouses-curacao.com
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TE KOOP
Ruime villa met appartement

Vista Royal, Curaçao
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Belangrijkste kenmerken
• 1.360 m2 perceel
• heerlijk zwembad
• op loopafstand van het strand 
• gelegen in Jan Thiel
• groot vrijstaand appartement
• grote woonkamer met open keuken
• ruime porch
• vier slaapkamers en twee badkamers
• ideaal voor vakantieverhuur

Euro 665.000 k.k

A   Caracasbaaiweg 199A | Curaçao
T   (+599 9) 650 5711
E   henny@topmakelaarcuracao.com 
W   topmakelaarcuracao.com
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TE KOOP
Statige residentie op Bonaire

Caribisch Nederland
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Statige residentie genesteld in de 
heuvels van Santa Barbara met 
een adembenemend uitzicht over 
Kralendijk en de Caribische Zee. De 
in 1995 onder architectuur voltooide 
residentie is gebouwd met een 
uitgesproken oog voor detail. In 
2017 is het in zijn geheel prachtig 
gerenoveerd. Er zijn drie veranda’s 
allen met een spectaculair uitzicht. 
Het huis ligt aan de rand van een 
groenzone en heeft een weelderige 
tuin met inheemse bomen en planten. 
Veel van wat Bonaire te bieden heeft is 
binnen 15 minuten bereikbaar, zoals de 
boulevard in Kralendijk, de stranden en 
de luchthaven.
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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
•  groot zwembad
•  houtwerk van rode ceder
•  grenzend aan een aangewezen 

groenzone
•  woonoppervlakte circa 425 m2

• kaveloppervlakte 1.600 m2

Euro 895.000 k.k.

T   (+599 9) 511 5947
W   tophouses-curacao.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. 

Belangrijkste kenmerken
•  onbebouwd privé eiland 
•  circa 30.000 m2

•  bouw van maximaal 10 villa’s 
toegestaan

•  golfcourse en jachthavens nabij

USD 8.800.000 k.k.
W   tophouses-curacao.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 staat van onderhoud is perfect.

Belangrijkste kenmerken
•  nu vijf appartementen en één kantoor
• woonoppervlak 510 m2

• direct aan zee gelegen
• privéstrand en zwembad
• hoog rendement in verhuur

USD 1.675.000 k.k.
W   tophouses-curacao.com
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TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF

Coral Estate kavel 542 
Op één van de mooiste en hoogst 
gelegen locaties op het Coral Estate 
Resort ligt deze kavel van 3.206 m2. Hier 
kunt u uw droomhuis bouwen met 360 
graden spectaculair uitzicht. De kavel 
ligt perfect op de wind. Coral Estate is 
een prachtig resort dat bestaat uit een 
internationale mix van eigenaren die hier 
permanent wonen of hun villa gebruiken 
als tweede woning, vaak in combinatie 
met uitstekende verhuurmogelijkheden. 
Er is 24/7 security. Op het resort zijn 
diverse voorzieningen. Het vliegveld 
Hato ligt op vijftien à twintig minuten 
rijden.

USD 299.000 k.k.
W   tophouses-curacao.com

uitzicht naar het noorden

uitzicht naar het oosten

uitzicht naar het zuiden

uitzicht naar het westen
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